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المسيح قام  ..بالحقيقة قام

كالم مفيد
اسعاد االخرين

اعتاد المسيحيون في عيد القيامة ان يھنئون بعضھم البعض فيقول الواحد ”اخرستوس انستي“ ويرد
االخر ”اليسوس انستي“ ،اي ”المسيح قام ..بالحقيقة قام“ .ويظل المسيحيون يتداولون ھذه التھنئة فيما
بينھم طوال ايام الخماسين .وھذه التھنئة مأخوذة من طقس تمثيلية القيامة الذي تمارسه الكنيسة ليلة عيد
القيامة المجيد ،وھو طقس مأخوذ اصالً من الكنيسة اليونانية ..وقد قام القمص فيلوثاؤس إبراھيم )كاھن
الكنيسة المرقسية الكبرى باألزبكية  (1904-1838بإدخاله إلى الكنيسة القبطية األرثوذكسية بإذن من
قداسة البابا كيرلس الخامس البطريرك  .112كما قام بتأليف مديح "ياكل الصفوف السمائيين" وقام
بتلحينه بالتعاون مع المعلم ميخائيل جرجس البتانونى كبير مرتلي الكنيسة المرقسية الكبرى في ذلك
الوقت .وھذا الطقس له معاني روحية عميقة .فھو يبدأ عقب قراءة االبركسيس حيث يتم اغالق ابواب
الھيكل وتطفأ انوار الكنيسة ويرتل الشمامسة لحن ”ياكل الصفوف السمائيين “...ويرفع الكھنة ايقونة
الدفنة الموجودة على المذبح من بين االطياب والحنوط ليتم اعالن القيامة .
 -1اغالق ابواب الھيكل :يشير الھيكل الى القبر المغلق ،ويشير الى الفردوس والى السماء .وبعد سقوط
ادم حدثت قطيعة بين السمائيين واالرضيين .فمن ھم داخل الھيكل يشيرون للسمائيين ،ومن ھم خارج
الھيكل يشيرون الى االرضيين.
 -2اطفاء االنوار :اشارة الى الظلمة التي خيمت على البشرية منذ سقوط ادم حتى مجيء السيد المسيح.
كما ان الظلمة تشير الى الخطية ومن يعيش في الخطية يعيش في الظلمة.
 -3حوار بين االرضيين والسمائيين :الشماس ومن ھم خارج الھيكل يشيرون الى االرضيين ،والكاھن
والشمامسة داخ الھيكل يشيرون للسمائيين .ويتضمن الحوار ثالث نقاط اساسية ھي:
أ  -اعالن القيامة :حيث يردد الشماس خارج الھيكل ثالث مرات ”اخرستوس انستي“ ،وفي كل مرة
يأتي الرد من داخل الھيكل ”اليسوس انستي“ ،ثم يعيد نفس الكالم بالقول ”المسيح قام“ ويكون الرد
”بالحقيقية قام“  .وفي ذلك اعالن عن قيامة السيد المسيح.
ب  -تقدم موكب المسيح نحو السماء :يتقدم موكب المسيح المنتصر متجھا نحو االعالي حيث الطغمات
العلوية السمائية فيطرق الشماس باب الھيكل ويقول ”افتحوا ايھا الملوك ابوابكم وارتفعي ايتھا االبواب
الدھرية“ مرتين دون تلقي اي رد من داخل الھيكل وفي المرة الثالثة يضيف ”ليدخل ملك المجد“.
ج  -االستفسار ودخول الموكب للسماء :يسأل كبير الكھنة ”من ھو ملك المجد“ فيجيبه الشماس ”الرب
العزيز القوي الجبار القاھر في الحروب ھو ملك المجد“ .وھنا تضاء االنوار ويفتح باب الھيكل لينضم
موكب االرضيين الى السمائيين وتتم الزفة بايقونة المسيح القائم حول الكنيسة حاملين االعالم والبيارق
وسط فرحة الشعب وھم يھنئون بعضھم بعضا ”المسيح قام ..بالحقيقة قام“ .كل عام وانتم بخير.

كثيرون يقضون معظم سنوات عمرھم في البحث
عن السعادة النفسھم ،فالبعض يعتقد ان السعادة ھي
في جمع المال ،والبعض يرى وجوده بجانب صديق
او انسان قريب الى قلبه ھي قمة السعادة ،والبعض
يعتقد ان كثرة ممتلكاته او تحقيق مركز ادبي
واجتماعي مرموق ھو غاية سعادته .بينما الطريق
الى السعادة الحقيقية يمر عبر دروب اسعاد
االخرين .فالسعادة التى تراھا فى عيون اآلخرين
بسبب لفتة بسيطة منك ،من شأنھا أن تضفى قدرا
كبيرا من البھجة والسعادة على حياتك الشخصية.
فالتمركز حول الذات واالھتمام باسعاد نفسك فقط
دون االحساس باالخرين قد يؤثر بالسلب على
سعادتك الشخصية.
نقول ھذا الكالم بسبب اننا نشرنا في ھذه الرسالة في
العددين الماضيين نناشد االحباء قراء ھذه الرسالة
باالتصال المباشر بنا لقبول العطايا المادية التي
يرغبون في ارسالھا الطعام وكسوة االسر الفقيرة
خالل فترة االحتفال بعيد القيامة المجيد .والحظنا ان
االستجابة من جھتكم كانت جيدة ،لذلك نود اوال ان
نشكر كل من ساھم بعطاياه التي بال شك ادخلت
السعادة على قلوب الكثيرين من اخوة الرب .كما
ننقل اليكم دعوات ھؤالء الفقراء والمساكين التي
يرفعونھا الى ? من اجلكم.
وال يفوتنا ان نذكر ان كل خدمة ،مھما كانت ،البد
ان تواجه ببعض العراقيل والمعوقات والمشككين
والمتشككين فيھا ،ومؤخراً وصل الى مسامعنا ان
ھناك شرزمة من الناس من ذوي النفسيات
المريضة الذين يحاولون التشكيك في ھذه الخدمة
والقائمين عليھا .ومثل ھؤالء ال نعيرھم اھتماما،
ألن مھاتراتھم تزيد ھذه الخدمة قوة وصالبة
ومؤازرة من قراء ھذه الرسالة .ونود ان نقول
لھؤالء ولمن ھم على شاكلتھم ،ان يھتموا بخالص
نفوسھم فذلك افضل لھم ،فلم يطلب منھم احد
المساھمة في تقديم اي عطايا للفقراء او للمرضى،
كما نذكرھم بأن ? سيحاسبھم على تشكيكھم
ومھاتراتھم وما يرتكبونه في حق اخوة الرب.
ونختم بھذه القصة التي توضح كيف يمكننا اسعاد
االخرين ،اذ تقول القصة ان احد الحكماء سألوه يوما
كيف تتحقق السعادة فى الحياه  .فاجاب بدعوة
السائلين الى وليمة واجلسھم حول المائدة ثم أحضر
الحساﺀ وسكبه لھم  ،وأحضر لكل واحد منھم ملعقة
بطول متر وطلب منھم االحتساء بھذه الملعقة .
حاول كل واحد منھم أن يوصل الحساﺀ إلى فمه
دون أن يسكبه على األرض لكنھم لم يفلحوا وقاموا
من المائدة جائعين .فامسك الحكيم الملعقة ومألھا
بالحساء ومدّھا إلى جاره الذي بجانبه وجعل كل
منھم يمد بملعقته لمن بجانبه وبذلك شبعوا جميعھم.
وھنا قال الحكيم :من يفكر على مائدة الحياة أن يُشبِع
نفسه فقط فسيبقى جائعا  ،ومن يفكر أن يشبع أخاه
سيشبع اإلثنان معا.
ھذا الكالم مفيد لمن يريد ان يستفيد.
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ذكرى الصديق تدوم الى االبد
الذكرى السنوية لطيب الذكر المتنيح

ذكرى االربعين للمتنيح

عبد المسيح جرجس
شقيق السيدة نجوى زوجة سامي فتحي زكريا ،تقيم
االسرة القداس االلھي على روحه الطاھرة يوم
االحد  27ابريل بكنيسة مار يوحنا الحبيب
ببروملي .نياحا لروحه وعزاء لالسرة.
Tel: 020 77081154
ذكرى االربعين للمتنيحة

زيزف بولس
زوجة المتنيح بشرى بولس ابن عم نيافة مثلث
الرحمات االنبا دانيال مطران الخرطوم وعطبرة،
ووالدة كل من جورج وماري وتريز وفرانسيس.
تقيم االسرة القداس االلھي بكنيسة السيدة العذراء
والمالك بجولدرز جرين يوم السبت  26ابريل.
نياحا لروحھا وعزاء لالسرة.
الذكرى السنوية للمتنيحة

مارسيل راغب بسطا
والدة كل من امال جرھام وعادل وعاطف ،تقيم
االسرة القداس االلھي يوم االحد  27ابريل بكنيسة
السيدة العذراء والمالك بجولدرز جرين .نياحا
لروحھا وعزاء لالسرة.
الذكرى السنوية للمتنيحة

نيواطناسيوس جورجي
زوجة جيد سابا ووالدة كل من عبده وصالح
ورشاد  ،تقيم االسرة القداس االلھي يوم السبت 19
ابريل بكنيسة السيدة العذراء وابو سيفين بويلز.
نياحا لروحھا وعزاء لالسرة.
Tel: 01633783031

اذكر يارب مرضى شعبك
رائف كامل يعقوب زوج السيدة سامية بكنيسة
مار مرقس بلندن ،يحتاج صلوات من اجل ان يمد
Mob: 07904090247
له ﷲ يد الشفاء.
الشماس الدكتور رامي فھمي زوج الدكتورة
رانيا بكنيسة مار مرقس بلندن يحتاج لصلواتكم من
اجل ان يمد له ﷲ يد الشفاء.
Mob: 07966195264
ماھر بنيوتي زوج السيدة ماجي بكنيسة مار
مرقس بلندن اجريت له عملية جراحية وحاليا بفترة
نقاھة ،نطلب له تمام الشفاء.
Tel: 020 74601143
صلوا واطلبوا من اجل اخواتنا واخوتنا
المرضى في المنازل والمستشفيات لكي ينعم عليھم
ﷲ بالعافية والشفاء.

القمص بيشوى بشرى
كاھن كنيسة مار مرقس بلندن
تقيم زوجته السيدة نبيلة مقار وابناؤه جون وشيري ومارك وبقية افراد االسرة
في لندن والقاھرة الذكرى السنوية باقامة القداس االلھي على روحه الطاھرة
صباح السبت  26ابريل بكنيسة مار مرقس بلندن.
ورغم مرور بضع سنوات على انتقال ابينا المحبوب القمص بيشوى الى
السماء لكن ذكراه العطرة مازالت عالقة في اذھان الكثيرين ممن عاصروا
خدمته والمسوه عن قرب وعرفوا كيف كان خادما امينا بمعنى الكلمة ،كم
كان يسھر ليالي طويلة لحل مشاكل ابنائه  ،بل يذكره باالكثر الشباب المغترب والذين ليس لھم احد يسأل
عنھم في مثل ھذه االيام المباركة التي كان يقيم فيھا عشاء محبة عقب قداس عيدي الميالد والقيامة
للمغتربين وكان يجلس وسطھم كواحد منھم ،تلك الوالئم التي توقفت عقب رحيله للسماء .نياحا لروحك
ياابانا الحبيب وتعزيات الروح القدس لالسرة ولشعبك ومحبيك ،اذكرنا امام عرش النعمة.
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تھنئة قلبية اليمن ميخائيل وزوجته سناء
بكنيسة مار مرقس بلندن بعماد ابنھم جيوفاني.
Mob: 07876572557
الف مبروك.

حضر للخدمة بكنيسة السيدة العذراء ومار
جرجس بمنطقة شرق لندن خالل خالل اسبوع
االالم وعيد القيامة االب الراھب تيمون السرياني،
وذلك لحين عودة االب يوحنا رمزي.
Mob: 07736351842

تھنئة قلبية لمالك ميخائيل وزوجته ماجدة
بكنيسة القديس اسطفانوس ببلفاست بعماد ابنھم
ستيفن ،الف مبروكMob:: 07914765665 .
Dr Romayne Raafat Gad Elrab
from St. Mark Church in London has
been elected to the Membership
of The Royal College of Psychiatrists (MRCPsych).

قصة قصيرة:

حضر للخدمة خالل اسبوع االالم وفترة
االعياد بكنيسة السيدة العذراء وابو سيفين بويلز
االب القس برسوم القمص يعقوب كاھن كنيسة
المالك بشبرا الخيمة/بھتيم ،وذلك لمعاونة كاھن
الكنيسة االب القمص فيلوباتير وھبة ،الذي نرفع
قلوبنا بالصالة من اجل ان يمد له ﷲ يد الشفاء.

االبــن العــاق

قالت الزوجة الشابة لزوجھا "يا انا يا أمك في ھذا البيت" فاحتار االبن كيف يتصرف وظل يفكر الى ان
جاء يوم شم النسيم فقال لوالدته العجوز المريضة "يا أمي تعالي معي الى الشاطيء لقضاء وقت ممتع
اليوم“ ،فأطاعته وذھبت معه في الصباح البكر ،وھناك تركھا على ان يعود اليھا بعد قليل ،وترك معھا
ورقة صغيرة وضعتھا في جيب سترتھا دون ان تعرف ما بھا .وظنت انه رقم تليفون ابنھا.
وعلى الشاطيء جلس شابان يتسامران ويتناوالن الساندوتشات والحلويات فاقتربت العجوز منھما
وكانت تلتقط الفتات الساقط من بقايا ساندوتشات الشابين ،فسألھا احدھما ھل أنتي جوعانة؟ ومن الذي أتى
بك الى ھنا وانت سيدة عجوز؟ فقالت لھما انھا لم تأكل شيئا منذ الصباح الباكر حيث أحضرھا ابنھا
وتركھا على ان يعود اليھا بعد قليل ،لكنه لم يعد وھي قلقة ومضطربه عليه خوفا من ان يكون حدث له
مكروه ،فاعطياھا بعض الساندوتشات فأكلت ،وظلت بجوارھما الى ان قاربت الشمس على المغيب وبدأ
الطقس يميل الى البرودة  ،وفكر الشابان في مغادرة المكان وسأالھا عن رقم تليفون ابنھا لالتصال به،
فاعطتھما الورقة التي تركھا لھا ابنھا.
بحث الشابان في الورقة على رقم تليفون االبن لكن لشد ما اذھلھما ما ھو مكتوب في الورقة ،فقد كتب
االبن في الورقة العبارة التالية" :من يجد ھذه المرأه يأخذھا لدار المسنين" .فعرض الشابان على العجوز
ان تسير معھما ليوصالھا ألي مكان تريده ،لكنھا رفضت ألن ابنھا وعدھا إنه سيأتي ليأخذھا وھي ترغب
في انتظاره ،ولم تكن المسكينة تدري إن ابنھا حاول التخلص منھا وھي في حاجة للمساعدة.
ترك الشابان المرأة العجوز تنتظر ابنھا ،لكن احدھما لم يستطع النوم وظل يفكر في امر ھذه العجوز
المسكينة فقام من سريره واخذ سيارته وعاد الى الشاطيء ،وھناك الحظ ازدحام شديد وسيارة إسعاف
فدخل وسط الجموع المزدحمة ورأى السيدة العجوز قد فارقت الحياة ،فسأل عن سبب الوفاة فقيل له لقد
ارتفع ضغط الدم والسكر لديھا بسبب توترھا وخوفھا وقلقھا على ابنھا الذي كانت تنتظر عودته ،وماتت
المسكينة وحيدة على الشاطيء دون ان يعرف احد لھا أھل او أقرباء ،فدفنھا أھل الخير في مقابر الفقراء .
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