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يقتلون ويظنون انھم يقدمون خدمة !!
تحتفل الكنيسة اليوم بعيد العنصرة الذي ھو عيد حلول الروح القدس على التالميذ كما انه اليوم الذي
ولدت فيه كنيسة المسيح على االرض .ومنذ ميالد الكنيسة وحتى اليوم يتعرض المؤمنون لالالم
واالضطھادات  ،لكن وعده الصادق واالمين للكنيسة القائل ”ابواب الجحيم لن تقوى عليھا“ ظل مالزما
للكنيسة طوال فترات االضطھاد بل كانت تلك االضطھادات تقوي المؤمنين وكانت اعدادھم تتزايد
باستمرار .ولم يكن ذلك مستغربا فالسيد المسيح قبل دخوله مرحلة االالم قال لتالميذه ”سيخرجونكم
من المجامع بل تأتي ساعة يظن فيھا كل من يقتلكم انه يقدم خدمة “.
وبعد صعود السيد المسيح له المجد وحلول
الروح القدس على التالميذ انطلقوا للكرازة
والتبشير بموت المسيح وقيامته في العالم اجمع،
ولحقھم عذابات واضطھادات كثيرة ألجل االسم
الحسن اسم المسيح  ،في وقت كانت الشھادة السم
المسيح تعتبر جريمة وتجديف يتوجب معھا
اخراجھم من المجامع وحرمانھم من حق العبادة
ومن االنتساب لالمة اليھودية واعتبارھم خونة
لدينھم ولشعبھم.
والمالحظ ان السيد المسيح لم يقل لتالميذه ھذا
الكالم وتلك التحذيرات عند التصاقھم به ،بل
اخبرھم به قبل دخوله مرحلة االالم ،ألنه بالطبع
لم يكن يرغب في ان يربكھم ويزعجھم ،لكن مع
اقتراب ساعة التجربة ودنو ساعة الصلب اراد
ان ينبھھم الى ما سيحدث لھم وللكنيسة فيما بعد
حتى ال تكون ھناك مفاجأة غير سارة لھم.
وكان اليھود يقتلون المؤمنين بحجة انھم يقدمون
خدمة  ،aمثل قيام اليھود بذبح ورجم الكثيرين
من المسيحيين وتحريض الرومان الوثنيون
ضدھم ،فذبحوا منھم من ذبحوا وصلبوا الكثيرين
منھم ،وكان معلمنا بطرس الرسول واحدا ممن
صلبوھم ،وتعرض بقية االباء الرسل للقتل.
كما احدث اليھود مذبحة مروعة في مسيحيي
نجران باليمن سنة 525م حسبما سجلھا مثلث
الرحمات نيافة االنبا يؤانس اسقف الغربية نقال
عن مخطوطة سريانية بعد ترجمتھا.
ولم يقتصر االمرعلى اليھود في قتل المسيحيين

فقط بل امتد الى غيرھم من كل الشعوب واالمم
الوثنيين والرومان واليونانيين الذين قتلوا االالف
من المسيحيين على مدى  313سنة بسبب
رفضھم السجود آللھتھم الوثنية الصنمية.
لكن نشكر ﷲ ان معظم ھذه الشعوب عرفت
الطريق الى المسيح ،وتخلت عن اضطھاد
المسيحيين ،لكن ظھر غيرھم ممن يرون ان في
قتل المسيحيين خدمة يقدمونھا  .aفما نراه اليوم
من الجماعات االسالمية االرھابية على كافة
اشكالھا في مصر وسوريا والعراق وغيرھا ھو
خير دليل على انھم يقتلون ويظنون انھم يقدمون
خدمة .a
وال نعرف من ھو ﷲ إله ھؤالء المتطرفون
االسالميون ،فا aالذي يعرفه المسيحيون ھو اله
المحبة والسالم وليس اله القتل والخصام .انھم
يقومون بافعالھم الشائنة تحت مسميات سخيفة
منھا ”الجھاد في سبيل ﷲ“ و“اعالء كلمة ﷲ“
و“حماية دين ﷲ“.
وال يسعنا في ھذا المقام اال ان نقول ان الكنيسة
منذ والدتھا يوم حلول الروح القدس على التالميذ
وھي ترزح تحت ضربات الشيطان اللعين
واتباعه ،لكن رب الكنيسة ھو حاميھا الذي قال
”ابواب الجحيم لن تقوى عليھا“.
”طوباكم اذا طردوكم وعايروكم وقالوا عليكم كل
كلمة شريرة من اجلي كاذبين ،افرحوا وتھللوا
الن اجركم عظيم في السماء النھم ھكذا طردوا
االنبياء الذين قبلكم“ .كل عام وانتم بخير.

حكم االعدام بسبب االرتداد عن االسالم
ادانت محكمة في السودان طبيبة سودانية تدعى مريم إبراھيم )  27عاما( بـالـردة عـن االسـالم واعـتـنـاقـھـا
المسيحية ،وحكمت عليھا باالعدام .وكانت مريم إبراھيم قد أدينت وصدر الحـكـم بـإعـدامـھـا فـي  15مـايـو
 ،2014إال أنھا منذ اعتقالھا في شھر فبراير الماضي وطفلھا مارتن البالغ من العمر  20شھـراً فـقـط يـقـيـم
معھا في نفس الزنزانة .ووضعت مريم مولودھا الجديد وھي في السجن مكبلة بالقيود ،دون السماح بنـقـلـھـا
الى المستشفى .وقال زوجھا "دانييل واني" الذي يتحرك بواسطة كرسي وال يستطيع المشي على قدميه إن
زوجته تم تكبيلھا داخل زنزانتھا على الرغم من كونھا حامل وترعى طفالً آخر.
وكانت مريم إبراھيم قد نفت التھم بالردة عن اإلسالم والزنا والتي وجـھـتـھـا لـھـا الـمـحـكـمـة الشـرعـيـة فـي
الخرطوم ،لكن المحكمة لم تعترف بزواجھا من المسيحي دانييل واني الذي تم في العام  .2011فيمـا تـقـول
مريم إن والدھا المسلم ھجر العائلة ،وإنھا تمسكت ببقائھا على دين والدتھا المسيحية.
ومن المفترض أن يُسمح لمريم برعاية المولودة الجديدة لمدة عامين قبل أن يتم تنفيذ حكم اإلعـدام بـحـقـھـا.
وفي الوقت نفسه اطلقت منظمة العفو الدولية "أمنستي" عريضة تطالب فيھا السـلـطـات السـودانـيـة بـوقـف
تنفيذ حكم اإلعدام بحق مريم إبراھيم وجمعت حتى اآلن أكثر من  640ألف توقيع إللغاء الحكم.
وبالرغم من ان تغيير الدين ھو حق شخصي وليس جريمة ،لكن القاضي اعتبرھا جريمة وحكم فيھا بالقتل
على مريم بسبب االرتداد عن االسالم كما يقولون .اليس ذلك يؤكد قول السيد المسيح له المجد "تأتي ساعة
يظن فيھا الذين يقتلونكم انھم يقدمون خدمة "a؟!

اخبار الكنيسة والمجتمع
نيافة االنبا كاراس
اســقف عــام بالقاھــرة
في ذكرى دخول العائلة
المقدسة الى ارض
مصر ،يوم االحد 1
يونيو قام قداسة البابا
الثاني
تاوضروس
برسامة  7اساقفة للخدمة
بالكنيسة القبطية .وقال
قداسته ان لالسقف
مسؤوليات ثالث ھي:
 -1مسؤولية تعليمية.
 -2مسؤولية تقديسية.
 -3مسؤولية تكريسية.
وقال ايضا يجب أن يكون االسقف آب بكل ما تحمله
الكلمة من معنى ،فالبد أن يعيش األبوة مع الكھنة
واالراخنة والشمامسة وكل الشعب ،وان يكون قلبه
متسعا للجميع دون محاباة.
وكان من بين ھؤالء االساقفة الجدد القمص كاراس
االنبا بيشوي من ايبارشية ايرلندا واسكتلندا وجنوب
شرق انجلترا تحت رعاية نيافة االنبا انتوني .واصبح
حاليا "االنبا كاراس" االسقف العام بالقاھرة.
ونحن نقدم لنيافته تھنئة قلبية خالصة متمنين له
الصحة والعمر الطويل والخدمة الروحية المثمرة.

المشير السيسي رئيسا لمصر
أعلنت اللجنة العليا
لالنتخابات الرئاسية في
مؤتمر صحفي عقد في
مصر الثالثاء الماضي
فوز المشير عبد الفتاح
السيسي بمنصب رئيس
جمھورية مصر العربية
على
بحصوله
 23,780.104صوتا ً
بنسبة  ،%96.9بينما
حصل منافسه السيد
حمدين صباحي على  757511صوتا بنسبة
. %3.09
وستتم مراسم تنصيب الرئيس السيسي اليوم االحد 8
يونيو  ،2014ليصبح رسميا ً رئيس جمھورية مصر
العربية ويبدأ مھام منصبه الجديد ابتداء من اليوم.
ونحن في "الرسالة االخبارية" باسمنا وباسم جميع
القراء المسيحيين في كنائسنا القبطية االرثوذكسية
بالمملكة المتحدة وايرلندا نھنيء سيادة الرئيس عبد
الفتاح السيسي ،ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في
اكمال المشوار الذي بدأه بتطھير البالد من
الجماعات الفاشية المتخلفة ،ونقول له سر الى االمام
والشعب كله وراءك لتعيد لمصر مجدھا بين االمم.
نطالب الجميع بالتعاون والدعاء له بالتوفيق .
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وفيات

تھاني  ..تھاني  ..تھاني

انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

تذكار رسامة اباء كھنة

عادل كريم ميخائيل
شقيق وجدي كرم زوج السيدة كاميليا بكـنـيـسـة مـار
جرجس باستـيـفـنـج ،وشـقـيـق الشـمـاس نـاجـي كـرم
بالقاھرة .نياحا لروحه الطاھرة وعزاء لالسرة.
Tel: 020 82042632

نھنيء االبـاء الـمـوقـريـن بـتـذكـار نـوالـھـم نـعـمـة
الكھنوت ونطلب لھم الصحة والعمر المديد:

االب القس اسحق ابراھيم
كاھن كنيسة العذراء واالنبا شنودة بكرويدون

االب القس توماس فايز

تذكارات

كاھن بكنيسة مار مرقس بلندن

ذكرى االربعين

االب القس موسى رشدي

المتنيح رياض سمعان

كاھن كنيسة االنبا انطونيوس بدونكاستر

والد الدكتورة سلوى زوجة الدكـتـور مـجـدي اسـعـد
بكنيسة العذراء واالنبا شنودة بـكـرويـدون االحـد 8
يونيو .نياحا لروحه وعزاء لالسرة.

تخصصات طبية

المتنيحة اجونيه بھنا
والدة مجدي وصـبـحـي ونـاجـي وعـايـدة ،وشـقـيـقـة
بشرى وھدى بھنا ،القداس االلھي بكنيـسـة الـعـذراء
وجولدرز جرين االحد  8يونيو.

تھنئة لـلـدكـتـور شـادي كـمـال بـكـنـيـسـة مـار
مـرقـس بـلـنـدن بـحـصـولـه عـلـى وظـيـفـة طـبـيــب
استشاري في plastic Surgery

تھنئة للـدكـتـورة ديـانـا اسـكـنـدر مـن كـنـيـسـة
المالك واالنبا بيشوي بمارجيت بحصـولـھـا عـلـى
زمالة الكلية الملكية لطب االطفال MRCPCH

مواليد ومعمودية
تھنئة للشماس ايليا وزوجته ايـفـون بـكـنـيـسـة
المالك واالنبا بيشوي بمارجيت بمولودتھمـا دونـا
ماريا  .الف مبروك.
تھنئة للشماس نصر بـقـطـر وزوجـتـه رجـاء
بكنيسة مار مرقس بلندن بعماد ابـنـتـھـم يـاسـمـيـن.
الف مبروك.

اذكر يارب مرضى شعبك
السـيـدة مـاري نــيـقــوال والـدة الـخـادمــة نــورا
نجيب بكنـيـسـة مـار مـرقـس بـلـنـدن نـطـلـب لـھـا
Tel: 020 89972178
الشفاء.
السيدة وداد وليام حكيم ،والدة ايفلين بكـنـيـسـة
مار جرجس بنيوكاسل .نطلب لھا الشفاء.
Tel: 07889680903

الروشتة الروحية للصالة اليومية
القس برسوم القمص يعقوب

الذكرى السنوية

كنيسة السيدة العذراء مريم والشھيد ابوسيفين ريسكا ويلز

المتنيح حسني عياد
المتنيحة فيفيان حسني عياد

عندما استيقظ من نومي يجب ان نبدا يومنا بالشكر للرب يسوع الذي اجازنا ھذا الليل بسالم ،اذ نـذھـب الـيـه
كخطاة في طريق التوبة ونردد كلمات االين الضال "اقوم واذھب الي ابي" )لو  ،(15 : 18عـنـدئـذ سـتـجـده
منتظرك يقرع علي بابك ليبدا معك الحديث الصباحي وتذكر ما قاله "صوت حبيبي قارعا افتحي يا اختي يـا
حبيبتي قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي" ) نش  .(2واليك الروشتة الروحية للصالة اليومية:
 -1بعد االستيقاظ مباشرة ابدأ بعمل صليب المطانيات وھو السجـود ثـالث مـرات كـل االتـجـاھـات )شـرق-
غرب -شمال -جنوب( مع ترديد صالة "اللھم ارحمني انا الخاطي" فصليب المطانيات قوة وحـمـايـة جـبـارة
من الشر
 -2قراءة اية واحدة فقط من الكتاب المقدس .
 -3صالة باكر تذكر "يا ابني اعطني قلبك" )ام  ،(23 : 26صلي مـزمـور واحـد او حسـب الـوقـت الـمـتـاح
لديك ،ثم انجيل صالة باكر والقطع وكيرليسون  41مرة وتذكر عددھا  41الن الرب يسوع جـلـد  39جـلـدة
والحربة واكليل الشوك.
 -4ردد ھذه الصالة االرتجالية "يا ربي يسوع المسيح اجعل ھذا اليوم يوم بـركـة يـوم خـالض يـوم لـلـحـيـاة
االبدية" ،ثم اختم بطلبة من اجل عائلتك والكنيسة ونفسك ھناك اثار جانبية احيانا تحـدث حـالـة سـرحـان فـي
الصالة ردد ھذه العبارة "انجديني يا قوة ﷲ اغيثيني يا قوة ﷲ".
 -5انصحك بقراءة سنكسار اليوم يوجد قديسين كثيرون ال نعرف عنھم شيئا وما اجمل ان تعيد عـلـي قـديـس
اليوم بلحن "اكسيوس" اذا كان قديس و"اكسيا" للقديسات ،سيكون معك كصديق طول اليوم ويرفع صلـوات
الجلك.
 -6تناول الغذاء الجسدي االفطار وتذكر )رفع عينيه الي السماء وكسر واعطي االرغفة للتالميذ والـتـالمـيـذ
للجموع( لو 9: 16
-7اثناء عملك تذكر "من اجل اسمك تھديني وتقودني" )مز  .( 31 : 3ردد ايضا قطع صالة الغـروب "ثـقـل
النھار وحره لم احتمل لضعف بشريتي" .ووقت الظھيرة تذكر "اخبرني يا من تحبه نفسي ايـن تـرعـي ايـن
تربض عند الظھيرة" )نش.( 7: 1
-8عند الرجوع الي البيت اسجد  3مطانيات شكرا  aالذي حفظك "الرب يحفظ دخولك وخروجك".
-9عند العشاء تذكر "ھانذا واقف علي الباب واقـرع ان سـمـع احـد صـوتـي وفـتـح الـبـاب ادخـل واتـعـشـي
معه" ) رؤ .(3: 20
-10قبل النوم تذكر "لتستقيم صالتي كالبخور قدامك ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية امامك".
 -11اسجد صليب المطانيات  12سجده  3مطانيات في كل اتجاه ثم مزمور من صالة النوم وانـجـيـل صـالة
النوم والقطع وكيرليسون  41مرة .
-12اخيرا اسجد عند قدمي الرب يسوع مرددا يا ربي يا يسوع المسيح نفسي بين يديك.

اقامـت االسـرة الـقـداس االلـھـي بـكـنـيـسـة الـعـذراء
والمالك بجولدرز جرين  .عزاء لالسرة.

المتنيحة فايزة اسعد يعقوب
والدة الشماس ناجي جميل  ،القداس االلھي االحد 8
يونيو .عزاء لالسرة.

المتنيحة عواطف ساويرس
شقيقة جولييت وايفون والـمـتـنـيـح نـبـيـل سـاويـرس.
القداس االلھي بكنيسة العذراء والـمـالك بـجـولـدرز
جرين االحد  8يونيو .عزاء لالسرة.

المتنيح الشماس بيتر جورج يني
ابن الخادمة نبيلة وشقيق نيفيـن وفـيـفـيـان وجـيـسـكـا
وميرا .القداس االلھي بكنيسة مار مـرقـس االحـد 8
يونيو .عزاء لالسرة.

خلوة روحية
تنظم كنيسة مار مرقس بلنـدن خـلـوة روحـيـة لـمـدة
ثـالثــة ايــام مــن  27الـى  29يــونـيــو الــجـاري فــي
 North Hamptonوسيلقي القمص بولس جـورج
كاھن كنيسة مار مرقس بمصر الجديدة محاضـرات
فيھا .لالستفسار عن التفاصيل االتصـال بـالشـمـاس
رأفت عبد الباقي.
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