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دير يوﻧاﻧي على اسم قديس قبطي مصري!!؟

سقوط االقنعة وكشف الخوﻧة

القديس بتابيوس  ..من ھو؟ ولماذا ترك مصر؟

يقولون ان وقت الشدة واالزمات تسقط االقنعة
ويظھر العدو من الحبيب ،ما يعني ان مرور
الوطن في منحة يكشف بما ال يدع مجاال للشك
عمن ھو الوطني االصيل ومن ھو الخائن.
فكثيرون يدعون الوطنية وھم خونة وعمالء.
فالوطني االصيل ھو الذي يكون والؤه للوطن،
أما الخائن فله والءات اخرى ليس الوطن من
بينھا .الوطني ھو الحريص على مصلحة الوطن،
اما الخائن فمصلحته فوق مصلحة الوطن ،بل
ليس الوطن في تفكيره اصال .وما ينطبق على
االفراد ينطبق على الدول ،فمرور الوطن في
ازمة يسقط اقنعة الكثير من الدول والدويالت
فيظھر منھا من ھو العدو ومن ھو الصديق ،من
يريد الخير لوطننا ومن يريد له الخراب والدمار.
االنسان الوطني يبرھن عن حMبMه لMوطMنMه بMالMدفMاع
عن استقالله وحريته ،والمMحMافMظMة عMلMى ھMويMتMه،
والعمل عMلMى تMقMدمMه ،وال يMتMنMكMر لMتMاريMخMه ،وال
يستقوى باألعداء عMلMى أبMنMاء وطMنMه .امMا الMخMائMن
يتخفى بين ابناء الوطن الشرفاء ليMشMق صMفMوفMھMم،
ويفتت وحدتھم ،ويروج االكMاذيMب ويMطMعMن ابMنMاء
وطنه غدراً في ظھورھم.
والمجتمعات تعتبر الخيانة جريMمMة عMظMمMى تضMع
لھا القوانين وتحدد لھا العقوبات التي قد تصل الMى
االعدام .والخيانMة عMمMومMا تسMبMب الMعMار لMلMخMائMن
واقرباؤه واصدقاؤه .واعداء الوطن يحاولون دائمMا
الوصول لھؤالء الخونة ذوي الMنMفMوس الضMعMيMفMة،
فيقدمون لھم االغراءات لMخMيMانMة وطMنMھMم وكشMف
اسراره ومواطن الضعف فMيMه الثMارة الMفMتMن بMيMن
ابنائه .وتھمة التخابر مع دولMة اجMنMبMيMة مMن اكMبMر
جرائم الخيانة التي تقود لحبل المشنقة.
وقد عاشت مصر عاما كامال تحMت حMكMم جMمMاعMة
ينطبق عليھا كل مواصفات الغدر والخيانة ،فھم ال
يعتبرون مصر وطنا ً يMعMيMشMون فMيMه ،بMل مMجMرد
مسكن فقط .ليس لھم والء لMمMصMر عMلMى االطMالق
بل ان مرشدھم السابق محمMد مMھMدي عMاكMف قMال
قولته الشھيرة ”طظ في مصر ،وابو مصر ،واللMي
فMMي مصMMر“ .ھMMؤالء الMMخMMونMMة الMMذيMMن يسMMتMMعMMيMMنMMون
باالرھابيين المجرمين من منظمة حماس وغيرھMا
لتخريب الوطن ال يستحقون ان يMعMيMشMوا فMي ھMذا
الوطن ،بل مكانھم السجون التي خرجوا منھا.
تصور ھؤالء الخونة ومMن يMدورون فMي فMلMكMھMم،
انھم بحرق الكنائس واستھداف االقباط سيجعلونھMم
يطالبون بالحماية االجنبية ،لكن االقMبMاط وطMنMيMون
للنخاع وسيظلوا ھكذا ،واذا كMان حMرق الMكMنMائMس
سيفدي الوطن فلتحرق الMكMنMائMس ويMبMقMى الMوطMن.
لذلMك اعMلMنMھMا االقMبMاط صMراحMة انMھMم ال يMقMبMلMون
بالتدخل االجنبي لحمايتھم ،فالكنيسة لھMا رب وإلMه
قوي يحميھا وھو الذي وعد وقال ”ابواب الMجMحMيMم
لن تقوى عليھا“ ،فلتبقى الكنيسة الMقMبMطMيMة وطMنMيMة
ويبقى الوطن ،ويذھب الخونة واخMوان الشMيMاطMيMن
الى الجحيم غير ماسوف عليھم .قولوا امين.

اقالديوس ابراھيم  -لندن:
رتبت كنيسة مار جرجس بالمركز القبطي باستيفنج باشراف القس شنودة عشم كاھن الكنيس5ة والش5م5اس د.
رفيق رحلة سياحية ودينية الى اليوﻧان .وكاﻧت رحلة ممتعة شاھدﻧا فيھا الكثير من معالم اثي5ن5ا االث5ري5ة ،ك5م5ا
شاھدﻧا مدينة كورﻧثوس ذات المعالم االثرية التي قام معلمنا بولس الرسول بالتبشير فيھا ،وقام القس شن5ودة
بشرح رحالت بولس الرسول الى ھذه المدينة وما جاورھا من مدن اخرى مازالت معالمھا االثرية قائمة ح5ت5ى
االن .كما تضمنت الرحلة يوما ً لزيارة ثالث ج5زر ي5وﻧ5اﻧ5ي5ة ش5اھ5دﻧ5ا ف5ي5ھ5ا ال5ك5ث5ي5ر م5ن ال5م5ع5ال5م الس5ي5اح5ي5ة
والكاتدرائيات والكنائس اليوﻧاﻧية وغيرھا.

Ancient Corinthians

Monastry of St Patapios

زيارة كورﻧثوس القديمة:
قمMنMا بMزيMارة مMعMالMم مMديMنMة كMورنMثMوس الMقMديMمMة،
وشاھدنا االماكMن االثMريMة واطMالل سMوق الMمMديMنMة
الذي يقع في وسطMه كMرسMي الMقMضMاء حMيMث وقMف
بولس الرسول امام غاليون والي اخائية.
كذلك شاھدنا اطMالل الMمMجMمMع الMيMھMودي الMذي بMدأ
معلمنا بولس كرازته منه إلMى أن اشMتMدت مMقMاومMة
اليھود له ،فتحول إلى األمم وانتقل إلى بيت تMيMطMس
"يوستس" ،وكان مالصقا ً للمجمع" )أع .(18
زيارة دير القديس بتابيوس:
في طريق عودتنا من كورنثوس الMى اثMيMنMا تMوقMفMنMا
عند بلدة ”لوتراكMي“ ثMم صMعMد بMنMا االتMوبMيMس فMي
رحلة مرعبة عبر المنحنيات استغرقت حوالي ربMع
ساعة الى قMمMة جMبMل ”جMيMرانMيMا“ فMوق الMمMديMنMة،
وبعدھا تسلقنا ساللم صخرية عددھا  180للوصMول
الى دير صغير للراھبات فوق قمة ھذا الجبل.
دخلنا مزار احد القديسين بجوار كنيسMة الMديMر قMيMل
لنا انه ”القديس بتابيوس“ الMمMصMري ،حMيMث تMوجMد
رفاته محMفMوظMة فMي صMنMدوق زجMاجMي ،ومMغMطMاه
بمالبس كھنوتية سوداء وال يظھر مMنMه سMوى كMف
يده اليسرى .وبجانMب الصMنMدوق الMزجMاجMي يMوجMد
كروت مكتوب عليھا سيرة ھذا القديس بMعMدة لMغMات
منھا العربية ،جاء فيھا ما يلي:
" ابصر القديس بتابيوس الMنMور فMي مMديMنMة طMيMبMة
المصرية )االقصMر( مMن عMائMلMة عMريMقMة .فMي سMن
مبكرة ترك الحياة العصريMة لMيMتMوجMه نMحMو السMلMك
األرثوذكسي في الصحراء.
بعد فترة طويلة في الصحراء وحياة مليئMة بMالMنMسMك
والعجائب توجه الى القسطنطينية ليبتعد اكثر فاكMثMر
عن مجد ھذا العالم الباطل .بMعMد ان اسMتMقMر ھMنMاك،

St Patapios

أسس ديرا للمصMريMيMن عMلMى اسMم الMقMديMس يMوحMنMا
المعمدان حيث تجمع حوله الكثير من الرھبان.
فارق العالم بسالم في القرن الخامس ،وظMل جسMده
محفوظا ،يفوح منه عطر الھMي ويصMنMع الMعMجMائMب
حتى سنة  ١٤٥٣حيث نقل جثمانه من قMبMل شMيMوخ
جرانيمس الى ھMذه الMمMغMارة الMتMي تMعMتMبMر كMنMيMسMة
للرھبان ويعود تاريخھا الى القرن الحادي عشر.
سنة  ،١٩٠٤وفي محاولة لتوسMيMع الMمMغMارة ،تMھMدم
المقعد الحجري في الناحية الMيMسMرى مMن الMكMنMيMسMة
ووجدت ذخائر القديس محفوظة من الMفMنMاء ،تMفMوح
بعطرھا المقدس .كما وجد علMى الMجMثMمMان صMلMيMب
خشبي ومخMطMوطMة تMحMمMل اسMمMه وبMعMض الMنMقMود
البيزنطية وذخائر اخرى.
ظل جثمان القديس بMتMابMيMوس ،رغMم الضMرر الMذي
لحق به من قبل الزوار المؤمنين ،كMامMال عMجMائMبMيMا
يمنح الشفاء والنعم الروحية لجميع الذيMن يMتMعMبMدون
له بإيمان ومحبة.
ي ّؤمن ھذا الدير الذي تMأسMس عMام  ١٩٢٥الMعMنMايMة
والرعاية للعجزة من النساء كMمMا يّ MؤمMن مMخMيMمMات
للشبان والطلبة وكل ھذا في سبيل مجد ﷲ".
وبفضول االعالمي الباحث ،اجرينا دراسMة بMحMثMيMة
سريعة عن ھذا القديس ووجدنا تضارب فMي االراء
حول الزمن الذي عاش فيه وسنة وفMاتMه .فMالMبMعMض
يقول انه عاش في القرن الرابMع واخMرون يMقMولMون
انه توفي في القرن السابع.
ويبMقMى السMؤال :ھMل ھMذا الMقMديMس بMالMفMعMل قMبMطMي
مصري؟ وھل تعلم كنيستنا القبطية عنه شيئاً؟ وھMل
ترك صحراء مصر ليبعد عن المجد الباطل ،ام انMه
سلك في طريق عقيدة الMكMنMيMسMة الMبMيMزنMطMيMة؟ لMيMت
المسئولين في كنيستنا القبطية يفيدوننا ولھم الشكر.

السنة السادسة عشر  -العدد  - 316االحد  10ﻧوفمبر 2013

وفيات

16th Year, Issue No. 316 - Sunday 10 November 2013
ذكرى االربعين للمتنيح

اﻧتقل من عالمنا الفاﻧي المتنيح

مكرم ساويرس
والد السيدة ھدى زوجة ناصر تادرس وجد كل مMن
مايكل وسالي ومينا ،بكنيسة السيدة العMذراء واالنMبMا
شنودة بكرويدون ،نياحا لروحه وعزاء لالسرة.
Tel: 020 86842147
اﻧتقل من عالمنا الفاﻧي المتنيح

فايق داؤود عبد المالك
شقيMق يMوسMف داؤود زوج سMلMوى ،ونسMيMم داؤود
زوج ايلين ،بكنيسة السيدة الMعMذراء واالنMبMا شMنMودة
بكرويدون .نياحا لروحه وعزاء لالسرة.
Mob: 07957519845 Yousif
Mob: 07949106985 Nessim

صابر توفيق سليمان
والد نبيل زوج السيدة مريMم عMزت بسMادة ،الMقMداس
االلھي بكنيسة مار مرقس بلندن  17نوفمبر ،عMزاء
Mob: 0797996472
لالسرة.
ذكرى االربعين للمتنيحة

اقبال عياد مقار
والدة نبيMل وجMمMال وايMفMا ووفMاء وامMال  ،الMقMداس
االلھي بكنيسة مار مرقس االحد  10نوفمبر .عMزاء
لالسرةMob: 07766703383 .
ذكرى االربعين للمتنيحة

ﻧادية فلتس
شقيقة نعمة زوجة نبيل عيسى  ،بكنيسة مار مرقMس
االحد  10نوفمبر .عزاء لالسرة.

اﻧتقل من عالمنا الفاﻧي المتنيح

ذكرى سنوية

المتنيح سامي رضا حليم
شقيق حنان زوجة سمير خلMيMل ،وخMال فMيMلMوبMاتMيMر
ومينا بكنيسMة مMار مMرقMس بMلMنMدن ،نMيMاحMا لMروحMه
وعزاء لالسرةMob: 07811956267 .
اﻧتقل من عالمنا الفاﻧي المتنيح

حليم شفيق
والد امال وشقيق كل من حشمت وعدلي وجMوزيMف
وايزيس بالسودان ونبيل ببMرمMنMجMھMام وخMال كMامMل
زوج زاھية بكMنMيMسMة الMعMدذرا والMمMالك بMجMولMدرز
جرين .نياحا لروحه وعزاء لالسرة.
Tel: 0208 4235719

الذكرى السنوية االولى للمتنيح

الدكتور مجدي باسيليوس
والد مارك ،وكلير زوجة الMدكMتMور شMادي ،ولMورا،
بكنيسة مار مرقس بلندن يMوم  17نMوفMمMبMر .عMزاء
لالسرة.
الذكرى السنوية للمتنيح

القمص متى مرجان
كاھن كنيسة السيدة الMعMذراء بMمMغMاغMة وعMم مMيMالد
ومكرم زوج ماريا ،القMداس االلMھMي بMكMنMيMسMة مMار
مرقس بلندن االحد  10نوفمبر .عزاء لالسرة.
الذكرى السنوية للمتنيحة

اﻧتقل من عالمنا الفاﻧي المتنيح

عادل توفيق شفيق
شقMيMق احMالم زوجMة مMنMيMر زكMري وخMال صMابMر
وايمان ومارينا بكنيسة مار مرقMس بMلMنMدن .الMعMزاء
اليوم االحد  10نوفمبر بقاعة الكنيسة من ، 4 - 2
نياحا لروحه وعزاء لالسرة.
Tel: 0208 7433766

ذكرى االربعين

وداد اسكندر شنودة
والدة الشماس ھاني عدلي  ،اكنيسة العذراء واالنMبMا
شنودة بكرويدون  10نوفمبر .عزاء لالسرة.
الذكرى السنوية للمتنيح

مينا شنودة
شقيق السيدة ماري زوجة ميالد مMنMصMور بMكMنMيMسMة
مار جرجس بنوتنجھام 10 ،نوفمبر .عزاء لالسرة.
الذكرى السنوية للمتنيحين

جرجس يعقوب
و زوجته اوريك كامل بشاي

ذكرى االربعين للمتنيحة

رينيه جورج بسادة
والدة وليم ومنى زوجة اشرف مليكة ،بكنMيMسMة مMار
مرقس بلندن  10نوفمبر .عزاء لالسرة.
Mob: 07791935990
ذكرى االربعين للمتنيحة

ھيلين درياس
والدة كمال ابو الدھب زوج السيدة داليا بكنيسة مMار
مرقس يوم  10نوفمبر .عزاء لالسرة.

والدا دكتور ادوارد زوج السيدة بوال بMكMنMيMسMة مMار
مرقس بلندن .االحد  10نوفمبر .عزاء لالسرة.
الذكرى السنوية للمتنيحين

حربي صادق وزوجته ثريا ﻧجيب
والدا الدكتMور مMجMدي بMبMرايMتMون واحسMان ومMريMم
وجاكلين وتيموثاؤس ،بMكMنMيMسMة الMعMذراء والMمMالك
بجولدرز جرين .عزاء لالسرة.

تھاﻧي  ..تھاﻧي  ..تھاﻧي
زواج
تھانينا القMلMبMيMة بMزواج مMدحMت جMون جMنMدي عMلMى
االنسMMة دمMMيMMانMMة لMMيMMنMMزي حMMنMMا بMMكMMنMMيMMسMMة مMMار مMMيMMنMMا
بمانشستر .الف مبروك.

معمودية
نالت الطفلة  StephanieابMنMة جMون الMقMس لMوقMا
وزوجته ماريا رمسيس جMنMدي نMعMمMة الMمMعMمMوديMة
بكنيسة مار مرقس بلندن .تھانينا والف مبروك.

مواليد
زرق شريف عزيز وزوجMتMه فMوفMو بMكMنMيMسMة مMار
يوحنا الحبيب بMبMرومMلMلMي بMمMولMودة انMثMى سMمMيMاھMا
فليسيا ،تھانينا والف مبروك.
Mob: 07583766393

اذكر يارب مرضى شعبك
نصلي ونطلب الشفاء للسيدة ايما زوجMة مMاھMر
المظ بكنيسة القديسين بطرس وبولس ببورنموث .
Mob: 07888324356
نصلي ونطلب الشفاء لالنسة فMريMال جMرجMس،
بكنيسة مار مرقس بلندن.
نصMMلMMي ونMMطMMلMMب الشMMفMMاء الخMMوتMMنMMا واخMMواتMMنMMا
المرضى بالمنازل والمستشفيات الذين ليس لھم احد
يسأل عنھم.

اخبار كنسية
تقيم كنيسة السيدة الMعMذراء ومMار جMرجMس بشMرق
لندن نھضة روحMيMة بMمMنMاسMبMة عMيMد تMكMريMس اول
كنيسة باسم القديس.
الموعد :من االثنين  11الى الخميس  14نوفمبر.
التوقيت :من  6.30حتى  9.00مساء.
لالستفسار:االتصال بكاھن الكنيMسMة الMقMس يMوحMنMا
رمزي علىMobile : 07462947877 :
الMMجMMمMMيMMع مMMدعMMوون لMMنMMوال الMMبMMركMMة ،وكMMل عMMام
وحضراتكم بخير.

Weekend Outreach Conference
St. Mary’s Church Hall
2 Edith Road, London W14 9BA
Nearest Tube: Hammersmith or
Baron’s Court. Buses: 9 , 10 , 27, 391
Timetable:
Friday 15/11
from 19.30 - 21.30
Saturday 16/11 from 13.30 - 21.00
Sunday 17/11 from 13.00 - 16.00
All are invited.
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