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الصليب قوة المسيحيين ورعب الشياطين
تحتفل الكنيسة القبطية بعيد الصليب المجيد مرتين في العام ،االولى في  17توت لمدة ثالثة أيام ،والثgانgيgة فgي
 10برمھات .والن يوم  10برمھات ھو اليوم الذي ظھر فيه الصليب ألول مرة عام 326م علgى يgد الgمgلgكgة
ھيالنه يجئ دائما في ايام الصوم الكبير ،فقد رتب أباء الكنيسة االحتفال بgظgھgور الصgلgيgب فgي يgوم تgكgريgس
كنيسته وھو يوم  17توت.
ومن الناحية الطقسية يعامل عيد الصليب معاملة االعياد السgيgديgة الصgغgرى ،فgيgصgلgى بgالgطgقgس الgفgرايgحgي
والشعانيني .ودورة الصليب تكون بعد صالة "افنgوتgي نgاي نgان" فgي رفgع بgخgور بgاكgر ،وھgي نgفgس دورة
الشعانين ولھا مرد خاص يختلف عن مرد الشعانين ،وفي القداس يقال لحن "فاي ايتاف اينف" بعد لحgن "تgي
شوري" ،وتقال الھيتنية الخاصة بالملك قسطنطين وأمه الملكة ھيالنة .كذلك له مرد ابركسيgس خgاص ولgحgن
يقال قبل قراءة االبركسيس ،ومرد انجيل القداس واسبسمس ادام واخر واطس خاص به.
ومن الناحية التاريخية ظل الصليب مطمورا بفعل اليھود تحت تل من القمامة ،وفgى عgام 326م تgم الgكgشgف
على الصليب المقدس بمعرفة الملكة ھيالنة أم االمبراطور قسطنطين الكبgيgر ،الgذي أرسgل مgعgھgا حgوالgي 3
آالف جندى ،وفى اورشليم اجتمعت بالقديس مكاريوس أسقف أورشليم وأبgدت لgه رغgبgتgھgا فgي الgبgحgث عgن
الصليب ،فأرشدھا اليه أحد اليھود الذي كان طاعنا في السن ..فعثرت عgلgى  3صgلgبgان والgلgوحgة الgتgذكgاريgة
المكتوب عليھا يسوع الناصرى ملك اليھود واستطاعت أن تميز صليب المسيح بعد أن وضعت شخgص مgات
وكان اھله في طريقھم ليدفنوه فوضعتة على الصليب األول والثاني فلم يقم ،وأخيرا وضgعgتgه عgلgى الصgلgيgب
الثالث فقام لوقته .فأخذت الصليب المقدس ولفته في حرير كثير الثمن ووضعتgه فgي خgزانgة مgن الgفgضgة فgي
أورشليم بترتيل وتسابيح كثيرة ..وأقامت كنيسة القيامة على مغارة الصليب وأودعته فيھا .وبقي عود الصليgب
في كنيسة القيامة حتى  4مايو عام  614حيث أخذه الفرس بعد احتاللھم القدس وھدمھم كنيسgة الgقgيgامgة ,وفgي
سنة  629انتصر االمبراطور ھرقليوس على كسرى ملك فارس وأعاد الصليب إلى أورشليم.
اصبح الصليب المقدس عالمة الغلبة واالفتخار بعد أن غلب به السيد المسيح الgمgوت عgلgى الصgلgيgب فgأتgخgذه
االمبراطور قسطنطين الكبير عالمة النصرة فى كل حروبه ،وبنى الكثير من الgكgنgائgس وابgطgل الgكgثgيgر مgن
عبادة االوثان ..وقيل أن ھرقل أمبراطور الروم ) 641 – 610م( اراد أن يرد الصليب إلى كنيسة القيامة بعgد
أن كان قد أستولى عليه الفرس ،فأراد أن يحمله بنفسه فلبس الحلة الملgوكgيgة ،وتgوشgح بgوشgاح االمgبgراطgور،
ولبس تاج الذھب المرصع باالحجار الكريمة ،ثم حمل الصليب على كتفه ،ولما أقترب من باب الكنgيgسgة ثgقgل
عليه فلم يستطيع أن يدخل به – فتقدم اليه أحد الكھنة وقال له :اذكر ايھا الملك أن موالك كان حامال الصgلgيgب
وعلى ھامته المقدسة اكليال من الشوك ال اكليال من الذھب فgلgزم ان تgخgلgع تgاجgك الgذھgبgى وتgنgزع وشgاحgك
الملوكى ..فعمل بالنصيحة ودخل الكنيسة بكل سھولة.
فى رشمنا للصليب اعتراف بالثالوث االقدس االب واالبن والروح القدس اعتراف بواحدانيgة ﷲ كgالgه واحgد،
اعتراف بتجسد االبن الكلمة وحلوله في بطن العذراء ،كما أنه اعتراف بعمل الفداء وانتقالنgا بgه إلgى الgيgمgيgن.
وايضا قوة الخماد الشھوات وابطال سلطان الخطية..

انتقال اثنين من أحبار الكنيسة  :نيافة االنبا دوماديوس
مطران الجيزة ،ونيافة االنبا انجيلوس اسقف الشرقية
انتقل مساء الخميس  15سبتمبر نيافة األنبا دوماديوس مطران الجيزة وتوابعھا
بعد صراع طويل مع المرض .ورأس صالة الجناز على روحه الطاھرة قداسة البابا
شنودة الثالث ولفيف من المطارنة واالساقفة ومئات من الكھنة وجموع غفيرة من الشعب
القبطي ،وحضر الجنازة وزير الداخلية ومحافظ الجيزة والحاكم العسكري والعديد من
المسئولين .وكان نيافته قد التحق بدير السريان وسيم راھبا ً باسم الراھب "متياس"
السرياني في  29أبريل  ،1951وسيم كاھنا َ في  15مارس 1953؛ ثم أسقفًا اليبارشية
الجيزة في  31مارس  ،1963ومطرانًا في  2يونيو  .1985نياحا لروحه الطاھرة وعزاء لقداسة البابا
والكليروس وشعب ايبارشية الجيزة وتوابعھا.
وفي مساء االحد  11سبتمبر انتقل نيافة االنبا انجيلوس اسقف الشرقية بعد
صراع مع المرض ،وترأس قداسة البابا شنودة الثالث صالة الجناز بالكاتدرائية المرقسية
الكبرى بالعباسية صباح يوم االثنين  12سبتمبر بحضور العديد من االباء المطارنة
واالساقفة اعضاء المجمع المقدس ولفيف من كھنة وشعب الزقازيق .وكان نيافته قد
التحق بدير السريان وسيم راھبا باسم الراھب فيلبس السرياني في  1اكتوبر  1972ثم
تمت سيامته اسقفا للشرقية يوم  14نوفمبر  . 1976نياحا لروحه الطاھرة وعزاء لقداسة
البابا واكليروس وشعب ايبارشية الشرقية.

كالم مفيد
اللسان في االنسان
كلمة ”اللسان” ذكرت في الكتاب المقدس 173
مرة 147) ،فى العھد القديم ،و 26فى العھد
الجديد( .واللسان ذلك العضو الصغير جدا فى جسم
اإلنسان الذي يقبع وراء االسنان والشفاه ،قد يكون
سبب ھالك النفس كلھا أو خالصھا ،به نسبح
ونبارك ﷲ ونصلي له ونتكلم معه .وبه نلعن الناس
وتخرج منه األلفاظ القبيحة والسيئة .فالحصان
الجامح عندما يضع صاحبه اللجم على فمه يسير
ويتبعه ويتم تحريكه بسھولة .وفي ذلك يقول معلمنا
يعقوب الرسول "ألننا في اشياء كثيرة نعثر جميعنا
ان كان أحد ال يعثر في الكالم فذاك رجل كامل
قادر أن يلجم كل الجسد أيضا ھوذا الخيل نضع
اللجم في افواھھا لكي تطاوعنا فندير جسمھا كله
ھوذا السفن أيضا وھي عظيمة بھذا المقدار
وتسوقھا رياح عاصفة تديرھا دفة صغيرة جدا إلى
حيثما شاء قصد المدير” )يع .(4-3 :3
وكما انه ال يمكن لشجرة ان تثمر نوعين من الثمر
في وقت واحد ،ھكذا اللسان ال يبارك ويلعن في
الوقت نفسه ،فھو قد يشعل نيران الغضب وقد
يطفئھا ،وقد يجعلك محبوبا ً بين الناس او مكروھا ً
منھم .فلماذ ال نتحكم فى مخارج ألسنتنا؟ لماذا ال
نجعل لساننا سبب بركة لنا ولالخرين؟ ونمتنع عن
ذكر االلفاظ السيئة والمھينة ،فليس ھناك صعوبة
في ضبط اللسان؟! لماذا ال نسكت او نھرب وقت
الغضب حتى ال نخطيء ونغضب ﷲ.
يحكى أن فالحا ً ثار على صديق له وقذفه بكلمة
جارحة سببت له ضيق شديد .ولما عاد إلي منزله
وھدأت أعصابه بدأ يفكر كيف خرجت ھذه الكلمة
من فمه؟! وقال لنفسه أقوم وأعتذر لصديقي.
وبالفعل عاد إلي صديقه ،وفي خجل شديد قال له
"أسف ياصديقي فقد خرجت ھذه الكلمة عفوا مني،
ارجوك أن تغفر لي " ،فقبل الصديق إعتذاره .
لكن الفالح لم يسترح قلبه رغم اعتذاره فقام وذھب
الى األب الكاھن واعترف بما ارتكبه ،فقال له االب
الكاھن" :إن أردت أن تستريح إمأل جعبتك بريش
الطيور ،واعبر علي كل بيوت القرية ،وضع ريشة
أمام كل منزل" .فاطاع الفالح ونفذ طلب الكاھن،
وعاد ليخبره .فطلب منه االب الكاھن ان يعود
ويجمع الريش من أمام األبواب ،فعاد لكنه وجد
الرياح قد حملت الريش ،ولم يجد إال القليل جدا أمام
األبواب فعاد حزينا ،فقال له األب الكاھن" :كل
كلمة تنطق بھا أشبه بريشه تضعھا أمام بيت أخيك .
فما أسھل أن تفعل ھذا؟! لكن ما أصعب أن ترد
الكلمات إلي فمك لتحسب نفسك كأن لم تنطق بھا!
لذلك عليك ياابني في كل صباح ان ترفع قلبك الى
ﷲ بعد ان تستيقظ من نومك وتقول مع المرتل
داوود "ضع يا رب حافظا لفمي ،وبابا حصينا
لشفتي" .واطلب من ﷲ ايضا أن يصن لسانك عن
الشر وشفتيك عن التكلم بالغش.
ھذا الكالم مفيد لمن يريد أن يستفيد
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 تھاني..  تھاني.. تھاني

اذكر يارب مرضى شعبك

تعازي

Congratulation to DR.
Tom Gorgey and
Amanda Metias for their
wedding which took
place on Saturday the 3rd
of September 2011 at St.
Mary & St. Shenouda church in Croydon.

ذراءgعgدة الgيgة السgسgيgنgكgرس بgطgل بgيgصموئ
راشgفgوالمالك بجولدرز جرين مريض ومالزم ال
اءgفgد الشgه ﷲ يgد لgويطلب الصالة من أجل أن يم
Tel: 020 74670655 .العاجل

انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

ةggلggفggطggاد الggمggعggة بggيggبggلggة قggئggنggھggت
قgيg ابنتة الدكتور رفCynthia
امgھgدة ريgيgحبشي وزوجته الس
فg ال.دنgبكنيسة مار مرقس بلن
.مبروك
Mob: 07859076473

Congratulation for Students
of A-Level & GCSE
St. Mary & Arch Angel - Golders Green:
GCSE:
George Siha
Mark Hawi
Michael Phillips
Abanoob Ishag
Elie Gillini
A-Level:
Marian Ishag

Marina Mansour
Jessica Kamel
Miriam Baselous
Marina Bushara
Marina Halash
Mina Faragalla
Ramiz Kamal
Shenouda Halim

Coptic Medical Society (UK)
The Society Annual Dinner will be on
Sunday 27th November 2011 at
6.00pm at Liffy Suite, Copthorne
TARA Hotel, Scarsdale place, London
Kensington W8 5SR.
The Society will celebrate the achievements of

Mr Shadi Ghall FRCS
His speech will be on
Plastic Surgery - past. Present and
future
The Guest speaker is

ةgالسيدة وداد حكيم بطرس والدة جانيت بكنيس
ارgة مgسgيgنgكgة بgاالنبا ابرام ببرايتون وايفيلين بط
نgالة مgب الصgلg مريضة وتط،جرجس بنيوكاسل
.اجلھا لكي ينعم عليھا ﷲ بنعمة الشفاء
Tel: 01912895106
ىgنرفع قلوبنا بالصالة من أجل اخوتنا المرض
اتgيgفgشgتgسgمgالgرض بgمgالمطروحين على فراش ال
دgمg لكي ي،والمنازل الذين ليس لھم احد يسأل عنھم
.لھم ﷲ يد الشفاء

“ لـ“الرسالة االخبارية14 السنة الـ
رNNوبNNتNN اك16 دNNوم االحNNادم يNNقNNدد الNNعNNدور الNNبص
اNھNامNة“ عNاريNبNة االخNالNرسNبمشيئة ﷲ تدخل ”ال
ًدد اNدر عNصNنNة سNبNاسNنNمNذه الN وبھ،الرابع عشر
نNة مNافNق او اضNيNلNعNه اي تNديN فكل من ل،ًخاصا
ا انNمN ك، اNنNيNب الNتNحضرات القراء االعزاء فليك
ويNنNھذه الرسالة تحتاج الى دعمكم المادي والمع
. وكل عام وانتم بخير،الستمرار صدورھا

Lazaros Arabadjis
يgوسgو ولgتgريسgول وخgا وبgّد أنgا ووالgزوج سوني
الكggمggذراء والggعggدة الggيggة السggسggيggنggكggورج بggوج
دgوم االحgيg العزاء بقاعة الكنيسة ال،بجولدرزجرين
نgعقب القداس االلھي وتشيع الجنازة يوم غد االثني
زاءg نياحا لروحه وع. 11.30  سبتمبر الساعة26
Mob: 07956220241
.لالسرة

تذكارات
ذكرى األربعين للمتنيح

عياد قديس
دةgيgشقيق الشماس مرقس اخنوخ قديس بكنيسة الس
هgروحgا لgاحgيg ن،نgريgالعذراء والمالك بجولدرز ج
Tel: 020 74832162 .......... .وعزاء لالسرة
ذكرى األربعين للمتنيح

كمال صبحي بسطوروس
لg مايك. وجد د، نصر سامي. فادية زوجة د.والد د
سgولgرس وبgطgن بgيgديسgقgة الgسgيgنgكg ب،وكريستين
. نياحا لروحه وعزاء لالسرة.ببورنموث
Mob: 07810012584.

 أخبار..  أخبار.. أخبار
الراھب القمص كاراس االنبا بيشوي
ويNشNيNا بNبNر االنNس ديNيNقام نيافة االنبا صرابامون اسقف ورئ
اNھNعNوابN ونيافة االنبا انتوني اسقف ايرلندا واسكتلندا وت،العامر
ةNسNيNنNن كNاھNبترقية االب الراھب القس كاراس االنبا بيشوي ك
البNة لNيN تھانينا القلب،مار جرجس بنيوكاسل الى رتبة القمصية
بNعNدام وشNالقمص كاراس ولنيافة االنبا انتوني وشمامسة وخ
ةNيNة روحNدمNخNه بNا لNنNاتNكنيسة مار جرجس بنيوكاسل مع تمني
Mob: 07970664993 .مثمرة

Call for Justice:
Investigation into the New Years Coptic Church Alexandria
من أجل العدالة ومن أجل مصر أفضل

Please sign the petition
Please find enclosed the link to our petition for the Alexandria Church Bombing
and our request to open the investigation immediately. We would be very grateful
for your support by signing the petition.

HG Bishop Angaelos

http://www.gopetition.com/petitions/call-for-justice-investigation-intothe-new-years-copt.html

“A New Unity for a New Egypt”
Booking and more details with deacon
Raffat Abdelbaki

We are looking to have thousands of signatures to take to the military council and
Egyptian Government so please help us by spreading the petition by sending it to
all your contacts.
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