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نھاية الزمان ..متى؟ وما ھي العالمات؟
تحتفل كنيستنا القبطية االرثوذكسية بنھاية عام قبطي وبداية عام
جديد خالل االسبوع المقبل ،وتدور القراءات الكنيسة خالل
االحدين االخيرين من شھر مسرى حول نھاية العالم والمجيء
الثاني ،وھي بذلك تطلب من ابناءھا ضرورة الصالة والسھر
استعداداً للمجيء الثاني للرب يسوع المسيح على السحاب.
أما عن موعد المجيء الثاني فقد سأل عنه التالميذ السيد المسيح
وھم جالسين معه على انفراد فوق جبل الزيتون قائلين” :قل لنا
متى يكون ھذا؟ وما ھي عالمة مجيئك وانقضاء الدھر“ )مت
 .(3 :24فاوضح لھم السيد المسيح العالمات التي تسبق ھذا
المجيء ،أما عن موعد المجيء الثاني نفسه فقال لھم ”وأما ذلك
اليوم وتلك الساعة فال يعلم بھما أحد ،وال مالئكة السماوات ،إال
أبي وحده“ )مت .(36 :24
وبالرغم من أن السيد المسيح اوضح صراحة بأن ھذا اليوم وتلك الساعة ال يعرفھما أحد اال اآلب وحده ،غير
أن ھناك أناس يظھرون في كل جيل منذ قيامة المسيح ،يدعون أنھم يعرفون بالتدقيق متى سيأتي المسيح في
المجيء الثاني ،ولكن لم يصدُق أحد حتى اآلن ،ألن المسيح سيجيء حسب توقيت ﷲ وليس حسب توقيت
البشر ،ولقد أنبأ الرب يسوع بأن كثيرين من المؤمنين سيضللون قبل مجيئه ،من المعلمين الكذبة الذين يدعون
أن لديھم إعالنات من ﷲ في الكتاب المقدس.
وقصد ﷲ  ،تبارك اسمه ،من وراء اخفاء موعد مجيئه الثاني ھو رغبته في أن يكون المؤمنون مستعدين
لذلك اليوم وتلك الساعة بالصالة والسھر ،حيث يقول السيد المسيح له المجد بفمه الطاھر ” اسھروا إذا ألنكم
ال تعلمون في أية ساعة يأتي ربكم ..واعلموا ھذا :أنه لو عرف رب البيت في أي ھزيع يأتي السارق،
لسھر ولم يدع بيته ينقب“ )مت .(43 - 42 :24
أما عن عالمات المجيء الثاني فنورد اجابة قداسة البابا شنودة الثالث ،اطال ﷲ حياته ،على سؤال يقول :ما
ھى العالمات التى نعرف بھا اقتراب نھاية العالم ألن كثيرين يتكلمون عنه  ،ويضعون تواريخ قريبة؟
أجاب قداسته بقوله  :سنذكر ھنا العالمات التى وردت فى الكتاب المقدس :
 -1مجMئ المMسيح الMدجال أو ضMد المMسيح  :ھsذا األمsر صsريح جsداً فsى قsول القsديس بsولس الرسsول" :ال
يخدعنكم أحد على طريقة ما  ،ألنه ال ياتى " المسيح "  ،إن لsم يsأت اإلرتsداد أوالً .ويsستعلن إنsسان الخطيsة،
إبن الھالك  ،المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلھا ً أو معبوداً حتى أنه يجلsس فsى ھيكsل ﷲ كإلsه  ،مظھsراً
نفسه أنه إله  ..الذى يبيده الرب بنفخة من فمه  ،ويبطله بظھور مجيئه  ،الذى مجيئه بعمل الشيطان  ،بكل قsوة
وبآيات وعجائب كاذبة وبكل خديعة اإلثم فى الھالكين " ) 2تس.( 10-3 :2
 -2االرتداد العظيم :نتيجة المعجزات التى سيعملھا ھذا الدجال بقوة الsشيطان ،فيsؤمن بsه كثsيرون ويرتsدون
عن اإليمان الحقيقي  .وعنه أيضا ً يقول الروح صريحا ً إنه فى األزمنة األخيرة يرتsد قsوم عsن اإليمsان تابعيsن
أرواحا ً مضلة وتعاليم شياطين .وھذا اإلرتداد سيكون عاما ً وقاسيا ً حsتى إن الsرب يقsول" :ولsو لsم تقsصر تلsك
األيام لم يخلص جsسد  .ولكsن ألجsل المختsارين تقsصر تلsك األيsام " " )مsت  ." 22 : 24ومsع أن إرتsدادات
كثيرة قد حدثت فى التاريخ  ،ولكن ھذا اإلرتداد العام  ،الذى ھو نتيجة معجزات الدجال ،لم يحدث بعد ..
 -3قيام مسحاء وأنبياء كذبة :سيقوم مسحاء كذبة  ،وأنبيsاء كذبsة  ،ويعطsون آيsات عظيمsة وعجائsب  ،حتsى
يضلوا لو أمكن المختارين أيضا ً " مت. " 24 :24
وكل ھذا سيكون من أسباب اإلرتداد  .وقال الرب عن تلك األيام الصعبة " حل الشيطان مsن سsجنه  ،ويخsرج
ليضل األمم " رؤ." 8 ,7 :20
 -4خالص اليھود  :أى إيمانھم بالمسيح .وذلك فى نھاية أزمنة األمم  ..فلما تكلم القsديس بsولس الرسsول عsن
إيمان اليھود أوالً  ،ثم دخول األمم فى اإليمان  ،أى " تطعيم الزيتونة البرية فى الزيتونة األصيلة" قsال "فكsم
باألولى يطعsم ھsؤالء  ،الsذين ھsم حsسب الطبيعsة فsى زيتsونتھم الخاصsة " ) رو .( 24 -16 :11ثsم قsال فsى
صراحة "  ..إن القساوة قد حلت جزئيا ً إلسرائيل إلى أن يدخل ملء األمم  ,وھكذا سيخلص جميsع إسsرائيل "
" رو ." 26 ,25 :11يقصد الخالص الروحى بدخلھم فى اإليمان  ,كما شرح.
 -5إنحالل الطبيعة  :وبعد إنحالل قوي الطبيعة  ،يقول الرب "وحينئذ تظھر عالمة إبن اإلنسان فى الsسماء ..
ويبsصرون إبssن اإلنssسان آتيsا ً علssى سssحاب الssسماء بقsوة ومجsد كثsير .فيرسssل مالئكتssه ببssوق عظيssم الssصوت.
فيجمعون مختاريه  " " ..مت  . " 24وھنا تكون النھاية.
مما سبق يتضح أنه لم يتم حتى اآلن ظھور الدجال ومعجزاته  ،وبالتالى لم يحدث اإلرتداد العام .كما لsم يؤمsن
اليھود بعد .ولم يظھر مسحاء كذبة يصنعون آيات وعجائب .أما مساله الحsروب وأخبsار الحsروب فھsى مبتsدأ
األوجاع ".

كالم مفيد
لم أسمع شيئا ً
يقولون "في الصراحة راحة" ،لكن البعض يتضايق
من الصراحة .دعنا ندخل في الموضوع مباشرة،
فأحيانا ً تحدث خالفات واختالفات بين الخدام تسبب
عثرات لالخرين ،تدخل تحت بند االدانة ،وھا ھي
واقعة وصلتني بالبريد االلكتروني تقول :
ذھب األب الكاھن الى مبنى اسقفية الفيوم القديم،
وسأل عن أبيه األسقف األنبا أبرآم المتنيح فقيل له
أنه جالس على األريكة كعادته فدخل إليه .وإذ رآه
األب األسقف ھ ّم مسرعًا في بشاشة ليحتضنه
ويقبّله ،ثم سأله عن أخباره ،فتنھد األب الكاھن
بمرارة وھو يقول :لم أنم الليل كله يا أبي األسقف.
سأله :لماذا؟ فاجاب :بسبب زميلي الكاھن .فصمت
األنبا ابرام ولم تظھر على وجھه أية مالمح،
واسترسل الكاھن في الحديث عن زميله ،وطال
الحديث فطلب له األنبا أبرآم فنجان قھوة ،فشربه
الكاھن واستمر في الحديث والشكوى ،فعاد نيافته
وطلب للكاھن فنجانًا آخر .فشربه وھو يشكو ،
واالب األسقف ال ينطق بكلمة.
وختم الكاھن حديثة بقوله" :لقد أطلت الحديث عليك
ياأبي لكنك لم تجبني بكلمة وال أرشدتني ماذا
أفعل" .فتطلع إليه األب األسقف وقال" :سأطلب لك
فنجان قھوة يزن عقلك .صدقني ياابني إني لم أسمع
شيئًا من كل ما قلته".
خجل الكاھن جدًا من نفسه واعتذر شكواه ضد
زميله الكاھن طالبًا الصالة ليستطيع ضبط لسانه
وفكره فال يدين أحدًا ،وانحنى ليعتذر عما قاله،
طالبا ً الحل من األب االسقف .ثم خرج واذ به ليجد
أمامه زميله الكاھن فاحتضنه وقبﱠله ناسيًا كل ما
صدر منه.
عاد الكاھن بعد فترة إلى األب األسقف فسأله عن
حال زميله ،فأجاب أن كل األمور تسير بخير وأنه
يشعر بأن زميله صار لطيفًا معه للغاية ،وأنه غير
مستحق لزمالته ونوال بركته ،ففرح األسقف،
وتطلع إليه ببشاشة وقال له" :أسرع إلى الكنيسة
واشترك في صالة القداس اإللھي" .فخرج وأسرع
إلى الكنيسة واشترك في القداس وھو متھلل وفرح.
وشعر بأن نفسه كأنھا منطلقة في السموات .
وبعد انتھاء القداس غادر الكاھن حامالً "قربانة
حمل" نحو الباب الخارجي ،ففوجئ به مغلقًا .فأخذ
يقرع عليه حتى فتح له الفراش وسأله مندھشا ً:
كيف دخل الكنيسة؟ فاجابه بأن الباب كان مفتوحا ً.
فقال الفراش انا لم افتحه بعد .فاندھش الكاھن وقال
للفراش بانه دخل الكنيسة من الباب واشترك في
القداس مع االباء ،فقال له الفراش لم يكن ھناك
قداس اليوم .فقال له انني اشتركت في الصالة
بنفسي وھا ھي قربانة الحمل.
عندئذ أدرك الكاھن أنه إنما كان يصلي القداس
اإللھي مع جماعة من اآلباء السواح مكافأة له عن
تركه إدانة أخيه الكاھن واتساع قلبه بالحب للجميع.
ھذا الكالم مفيد لمن يريد ان يستفيد.
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تعازي
انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

عياد قديس
شقيق الشماس مرقس اخنوخ قديس بكنيسة السsيsدة
العذراء والمالك بجولدرز جsريsن ،نsيsاحsا لsروحsه
وعsssssزاء لsssssالsssssسsssssرةTel: 020 .......... .
74832162

تھاني  ..تھاني  ..تھاني
تھاني زواج:
تھنئة قلبية بزواج ريمون مجدي حشمت على االنسة جوليانا بكنيسة السيدة الsعsذراء والsمsالك
بجولدرز جرين .الف مبروك للعروسين مع تمنياتنا الطيبة لھما بحياة زوجية سعيدة.

تھاني مواليد:
الخادم الدكتور فيكتور بخيت وزوجته السيدة رشا بsكsنsيsسsة مsار مsرقsس
بلندن رزقا بمولودة انثى سمياھا ھيلين ،تھsانsيsنsا الsقsلsبsيsة والsف مsبsروك.
Tel: 01344297102

انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

كمال صبحي بسطوروس
والد الدكتورة فادية زوجة الدكsتsور نصsر سsامsي،
وجد دكتور مايكل وكريستين ،بكsنsيsسsة الsقsديسsيsن
بطرس وبولس ببورنموث .نيsاحsا لsروحsه وعsزاء
لالسرةMob: 07810012584................. .
انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

الدكتور منير نجيب
شقيق دكتور مفيد نجيب بsكsنsيsسsة السsيsدة الsعsذراء
ومار مينا بمانشستر .نياحا لروحه وعزاء لالسرة.
Tel: 0124463661
انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

عادل حليم شفيق
ابن شقيقة السيدة زيزف شفيق بsبsرمsنsجsھsام ،وابsن
خالة كامل ونبيل والsيsن يsعsقsوب بsكsنsيsسsة السsيsدة
العذراء والمالك بجولدرز جsريsن .نsيsاحsا لsروحsه

تذكارات
ذكرى االربعين للمتنيح

مجدي كمال
والد السيدة مريان زوجة نادر جورج ،وجsد بsيsيsر
وجوانا بكنيسة مار مرقس باسكتلندا يsوم االحsد 4
سبتمبر .نياحا لروحه وعزاء لالسرة.
Mob: 07535614786
ذكرى االربعين للمتنيحة

ليديا اسكندر
والدة ميالد فاخوري زوج الخادمة سامية ،ونsاجsي
وھدى ،وابنة عم ميشيل جsرجsس .يsوم السsبsت 3
سبتمبر بكنيسة الsعsذراء بsجsولsدرزجsريsن بsلsنsدن.
نياحا لروحھا وعزاء لالسرة.
Mob: 07956499421
ذكرى االربعين للمتنيحة

كريمة اسحق نصر
والدة السيدة ماري جرجس زوجة ھsانsي يsوسsف،
وجدة كيرلس .يوم االحد  4سبتمبsر بsكsنsيsسsة مsار
مرقس بلندن .نياحا لروحھا وعزاء لالسرة.

حكمة العدد
كل ســنة تمر علينــا نضيفھMا الMى حMيMاتMنMا،
لكن اعلم أنه ليس مھما ً ان نضيف سMنMوات
الى حياتنا  ،بل المھم ھو ان نضMيMف حMيMاة
لسنواتنا.

دكتور نزار منصور وزوجته بان يوسف بكنيسة مار مsرقsس بsلsنsدن رزقsا بsمsولsودة انsثsى
سمياھا الرا مريم .تھانينا القلبية والف مبروكTel: 020 88450588 .

تھاني معمودية:
جيمس ميالج الزقم وزوجته السيدة كارولين حنا قاما بsعsمsاد ابsنsھsمsا يشsوع بsكsنsيsسsة السsيsدة
العذراء والمالك بجولدرز جرين ،تھانينا القلبية والف مبروكMob: 07956133558 .
دكتور اميل برسوم وزوجته السيدة شيرين قاما بعماد ابنتھم جوستيsنsا بsكsنsيsسsة مsار مsرقsس
بلندن .تھانينا القلبية والف مبروك والف مبروكMob: 07733098704 .

أخبار  ..أخبار  ..أخبار

اذكر يارب مرضى شعبك

تssحssت رعssايssة نssيssافssة االنssبssا انssجssيssلssوس يssقssيssم
 Friends of St. Georgeبكنيسة مsار جsرجsس
باستيفنsج حsفsل عشsاء مسsاء السsبsت  10سsبsتsمsبsر
الساعة  ، 6.30التذاكر واالستفسار االتصال بsالsقsس
شنودة كاھن الكنيسة ،والشماس رأفت عبد الباقي.

اذكر يارب اخوتنا واخواتنا المطروحين على
فراش المرض في منازلھم وفي المستشفيات ،انعم
عليھم بالعافية والشفاء:

يقيم مركز مار مرقس فsي  Hounslowحsفsل
عشاء مسsاء السsبsت  1اكsتsوبsر ،لصsالsح الsطsلsبsة
الفقراء ،التذاكر واالستفسار مع الشماس رأفت عsبsد
الباقي بكنيسة مار مرقس بلندن.
اقام االقباط حفل افطار لالخوة المسلميsن بsبsيsت
المصريين في لندن ،وحضر الحفل مsجsمsوعsة مsن
االطssبssاء والصssحssافssيssيssن وافssراد الشssعssب مssن لssنssدن
وبرمنجھsام ،كsمsا حضsر االبsاء الsكsھsنsة الsقsمsص
انطونيوس ثابsت والsقsس سsرابsيsون شsفsيsق ،والsقsى
القمص انطsونsيsوس كsلsمsة عsن الsمsحsبsة وضsرورة
التعاون من اجsل بsنsاء بsلsدنsا مصsر ،فsمsصsر لsكsل
المصريين .والقsى الشsيsخ عsويsس كsلsمsة فsي نsفsس
االطار ،وحضر نائب من البرلمان وديبلوماسيين.

الخادمة الدكتورة بسمة زوجة الدكتور مدحsت
ميخائيل بكنيسة مار مرقس بلندن .
Tel: 01189261706
السيدة عالية ستيوارت بكنيسة السيدة الsعsذراء
والمالك بجولدرز جرين .بمستشفى
North Middx. Hospital,
Mickel Barer Ward
Tel: 020 88874027
السيدة ايsمsيsلsي عsبsد الsمsلsك بsكsنsيsسsة السsيsدة
العذراء ومار مينا بمانشستر.
Mob: 07552860333
السيدة سامية زوجة بھيج ميsخsائsيsل بsكsنsيsسsة
مار مرقس بلندنTel: 020 78340980 .

تجنب نشر االشاعات

كان سقراط الفيلسوف اليوناني العظيم مشھوراً بحكمته البالغة ،وذات يوم قابله بالصدفة أحsد مsعsارفsه فsجsرى
نحوه وقال له بتلھف" :سقراط ،أتعلم ما سمعت عن أحد تالميذك؟" .نظر اليه سقراط وقال له :قبل أن تsخsبsرنsي
عن تلميذي نود تحليل ما ستقوله من خالل ثالث اسئلة تجيبني عليھا:
السؤال األول عن الصدق ،ھل أنت متأكد أن ما ستخبرني به صحيح؟" .اجsاب الصsديsق" :ال" فsي الsواقsع لsقsد
سمعت الخبر و ."...قال سقراط "حسنا!" إذن أنت لست متأكد أن ما ستخبرني صحيحا ً أو خطأ.
السؤال الثاني عن الطيبة ،ھل ما ستخبرني به عن تلميذي شيئا ً طيباً؟" .قال الرجل" :ال ،على العكس"..
قال سقراط "حسنا ً" إذن ستخبرني بشيء سيء عن تلميذي على الرغم من أنك غير متأكد إذا كsان صsحsيsح أم
ال؟" .وھنا بدأ الرجل يشعر باإلحراج.
تابع سقراط":ھناك سؤال ثالث عن الفائدة .ھل ما ستخبرني به عن تلمsيsذي سsيsفsيsدنsي؟" .اجsاب الsرجsل" :فsي
الواقع ال .".فقال له سقراط" :إذن إذا كنت ستخبرني بشيء ليس بصحيح وال بطيsب وال بsذي فsائsدة أو قsيsمsة،
فلماذا تخبرني به من األصل؟" ،فمضى الرجل مطأطأ الرأس دون ان ينطق بكلمة لكنه أخذ يفكر في الدرس.
ويقول السيد المسيح له المجدَ " :ول ِك ْن أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ ﱠن ُك ﱠل َكلِ َم ٍة بَطﱠالَ ٍة يَتَكَلﱠ ُم بِھَا النﱠاسُ سَوْ فَ يُ ْعطُsونَ عَْ sنsھَsا ِح َسsابًsا
ك تُ َدانُ ) ".متي (37 ،36 :12
ك تَتَبَ ﱠر ُر َوبِ َكالَ ِم َ
ك بِ َكالَ ِم َ
يَوْ َم الدﱢي ِن .ألَنﱠ َ
ْ
ْ
َ
ْ
ً
ٌ
ٌ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ب ال َحا َجِ sة،
صالِحًالِلبُنيَا ِنَ ،ح َس َ
لذلك يقول ايضا الوحي االلھي" :ال تَخرُجْ كلِ َمة َر ِديﱠة ِمن أف َوا ِھك ْم ،بَلْ كلﱡ َما كانَ َ
َي يُ ْع ِط َي نِ ْع َمةً لِلسﱠا ِم ِعينَ ) ".أفسس .(29 :4
ك ْ
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Congratulation for the Students of A-Level & GCSE

“The Lord was with Joseph, and he was a successful man“
St. Mark Church – London:
A-Level:
Michael Fr. Tomas Ghobrial
Maria Fayez Abdelmalak
Maria Tarik Ayad
Monica Gerguis Kheir
Dulagy Medhat Riad
Elariah Amir Saweires
Stephane Siha
Stephanie Gamal Wasfi
Monica Alfred Gerguis
Anna Maria Salib
GCSE:
Michael Ghali Hana
Daniel ------Daniel ------Maria Shallaby
Marina Facouri
Marina Zaki
Michael Shallaby
Sandra Henin
Sara Youssif
Roxy Marwood
Chris Makar
Mark Makrum
Marina George
Monica Athanasious
Andrew Asrouma

St. Mary & Arch Angel - Golders Green:
A-Level:
Marian Ishag
Marina Mansour
Jessica Kamel
Miriam Baselous
Marina Bushara
Marina Halash
Mina Faragalla
Ramiz Kamal
Shenouda Halim
GCSE:
George Siha
Mark Hawi
Michael Phillips
Abanoob Ishag
Elie Gillini

St. Mary & St. Shenouda – Croydon:
A-Level:
Michael Assad
Sophie Wahba
Marina Fidal
Anthony Daniel
Andrew Narouz
Michael Geib
Jermaiah Cabri
Carlos Fahmy
GCSE:
John Assad
Michael Narouz
Mina Fidal
Bassem Boules
Christopher El-Raheb
Luke Akram
Christian el shama

St. George Church – Stevenage:
A-Level:
Makarious Riad
Sarah Atallah
Antonious Awadallah
Natalli Wall
GCSE:
Abanoub Riad
Augustinos Awadallah
Andrew Yousif
Maria Ezat Hemaia
Monica Ezat Hemaia
Monica Sidarous
Merna Saad
Sarah Sefien

St Abanoub Church – Leeds:
A-Level:
Fadi Naguib
GCSE:
Marten Mumdouh

St. Peter & St. Paul –Bortsmouth:
A-Level:
Christine Awad

St Antonious– Doncaster:
A-Level:
Andrew Lotfallah
Yousif Amen
Amir Hani
Antonious Gamal
Mark Maher
GCSE:
Christine Lotfallah
Mariam Maher
Mary Tadros
St.Mary and St.Mina - Manchester:
A-Level
1 - Peter Nathan
2 - Monica Boghdady
3 - Marina Taher
4 - Amy Morgan
GCSE:
1 - Samuel Saad
2 - Mary Hanna
3 - Merna Azer
4 - Marina Marko

St. George & St. Athanious –
New Castle:
2 – A Level
1- John Guirguis
2- Andrew Shafik
3- Marina Philips
4- Claudia Nashed
GCSE
1- Marcurius Moneer
Fady Samy

St. Mina Church – Cahir/Ireland:
Bassem Hani Boules

St. Mary & St Demiana – Wiclow/
Ireland:
Marina Hani
Marina Soubhi
Mina Soubhi
Jeseca Raouf Malek
Cloudeen Bahjat
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Time and Signs of the End of the World
At the last two Sundays of the last month of the Coptic
Calendar, the church reads the gospel which talks about
the end of the world and its signs. The main point and the
essential lesson of this part of the gospel is to ask the believers to be spiritually ready for the day of the second
coming of our Lord Jesus Christ.
Nearly two millennia ago the disciples of Jesus Christ
asked Him a question that has intrigued people ever
since: "What shall be the sign of thy coming, and of the
end of the world?" (Matthew:24:3). And as he sat upon
the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and
what shall be the sign of thy coming, and of the end of
the world?.
People in every generation since have wondered about
this. Will the world literally end? If so, how? Why? And
when? What does the Bible really say about this crucial
and disturbing question?
Although we do not know the time, one thing we know
for sure is that the Bible prophesies the end of the world
as we know it. But what does that mean?
When Jesus' disciples asked Him about "the end of the
world," they weren't talking about "world" in the sense of
our physical planet, the earth. The Greek word translated
"world" is aion, from which we get the English word eon.
The two mean essentially the same thing—an age, an
epoch, an era.
What the signs of the end time?
When our Lord Jesus Christ was sitting upon the mount
of olives, the disciples came unto him privately, and
asked Him about the end of the age. The said to Him, tell
us when shall these things be? And what shall be the sign
of the coming, and of the end of the world?

He responded by listing several warning signs. The first
would be massive religious deception, including religious
teachers who, while claiming to represent Him, would
not follow his teachings but would deceive many through
a counterfeit Christianity.
He also said there would be many wars and other conflicts between nations and ethnic groups. He also spoke
of famines, massive disease epidemics and earthquakes.
Many believe that man's development of modern weaponry with the ability to annihilate human life is a sure
sign of the last days. As for this destructive potential being a sign of the end, Jesus did say that "if that time of
troubles were not cut short, no living thing could survive" (Matthew 24:22) and except those days should be
shortened, there should no flesh be saved, but for the
elect’s sake those days shall be shortened.
Focus not on timing but preparation
It is not a question of whether the world will end. God's
Word says it will. Our chief concern should not be when
it will end. Jesus said it would be impossible for men to
precisely calculate this ahead of time (Matthew 24:36)
But of that day and hour knoweth no man, no, not the
angels which are in heaven, neither the Son, but the Father only.
Instead, our main focus should be to seek God to be spiritually prepared for the times that are coming. "But keep
on the alert at all times," said Jesus, "praying in order
that you may have strength to escape all these things that
are about to take place, and to stand before the Son of
Man" (Luke 21:36) “Watch and pray always, that you
may be accounted worthy to escape all these things that
shall come to pass, and to stand before the Son of man”.

Nayrouz - The Coptic New Year
In the Coptic Orthodox Church, September 11 is the feast of Nayrouz,
when martyrs and confessors are commemorated. This day is also the start of
the Coptic new year and its first month
Thout. The first day of Tout is the first
day of the Coptic calendar.
The Coptic calendar is the ancient
Egyptian one of twelve 30-day months,
plus a "small" five-day month - sixday in a leap year.
The months retain their ancient Egyptian names which denote the gods and
godesses of the Egyptians, and the
year’s three seasons, the inundation,
cultivation, and harvest, are related to
the Nile and the annual agricultural
cycle.
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But the Copts chose the year 284AD to
mark the beginning of the calendar,
since this year saw the seating of Diocletian as Rome’s emperor . His reign
was marked by torture of Christians to
force them to deny their faith, as well
as by mass executions, especially in
Egypt.
It is believed this time was one of the
worst times that the Coptic church
faced, known to believers as “the martyrdom era.
”The Coptic calendar starts with Tout.
The second month is Baba followed by
Hator, Kiahk, Toba, Amshir, Baramhat, Baramouda, Bashans, Paona, Abib,
Mesra, and finally Nasie (the small
month).

Nayrouz is a Persian term meaning
“the beginning of the year.”
Apart from the Church’s celebration,
Copts celebrate the New Year by eating red dates, which are now in season,
believing the red symbolises the martyrs’ blood and the white date heart the
martyrs’ pure hearts.
Our Coptic Church lives by the work
of the Holy Spirit inside of her. Her
page of martyrdom comes from the
fruits of the Spirit. We are amazed how
our fathers and our martyrs withstood
their sufferings; how they were unshaken, how they conquered, and how
their honored blood, which was shed,
destroyed the weapons of the evil kings
and rulers.
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