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أي إله ھذا الذي تعبدون؟!!
بقلم القمص اثناسيوس جورج  -كاھن كنيسة القديسة دميانة بايرلندا

إله الدم والحرق والقتل؟! إله قُطﱠاع الطرق؟! إله
َمصﱠاصي الدماء؟! إله السلب والنھب؟! إله
التخريب والسيوف واإلرھاب واإلرعاب؟! أيﱡ إله
ھذا الذي يُ َسرﱡ بالمجازر والتر ﱡمل والتيتﱡم واقتناص
األبرياء؟؟! إله ھؤالء الذين َذبَحوا بني جنسي في
مجزرة قتل على الھوية؟! وقد انطبق عليھم
ب ھو إبليس؛
تفصيليًا قول السيد الرب "أنتم ِم ْن أ ٍ
وشھوات أبيكم تريدون أن تعملوا ...ذاك كان قَتﱠاالً
للناس منذ البدء؛ ولم يثبت في الحق؛ ألنه ليس فيه
حق؛ متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له؛ ألنه
كذاب وأبو الكذاب" )يو  .(٤٤ :٨إنھم حقًا أبناء
السارق الذي ال يأتي إال ليسرق ويذبح ويھلك )يو
 (١٠ :١٠يعملون أعمال أبيھم وشھواته؛ ِم ْن َج ﱟز
وجلد وخطف؛ ناشرين الخراب والدم والعدم في
كل األرجاء.
بالحق ال توجد لغة بھا مفردات تستطيع التعبير عن
مذبحة الشھداء األقباط الجماعية في ليبيا اليوم؛
الذين ذھبوا إليھا ليبحثوا عن لقمة العيش؛ فإذ بھم
يُذبحون ويشھدون شھادة الدم عندما طُلبت منھم!!

ويا للعجب اعتبروھم فقراء بينما رجعوا شھداء...
ولم يحبوا حياتھم حتى الموت؛ رافضين ِس َمة
الوحش وعالمته ،جاحدين جيشه وعباداته
المرذولة ،وقد كلفھم حياتھم غير َو ِجلين ،ف ِسيقوا
كالحُمالن أمام من يجزھم؛ وأعطَوْ ا الحكم للحاكم
الذي سيُلبِسھم ثوب األُرجوان القاني مخضﱠبة
بالدماء؛ متمسكين بإيمانھم في أرض غريبة؛
و َعبَ َر ْ
ت دماؤھم فصحية عبر البحار على أيدي
أبناء المعصية.
واآلن يارب اذكر عبيدك الذين استُشھدوا في غزوة
اليوم .أولئك الذين تقدسوا بتقديم شھادتھم إليك...
والذين كبﱠلوھم واقتادوھم على شاطئ البحر ليقدموا
شھادة الدم فقالوا "ھا أنذا" )إش  ،(٨ :٦ولسان كل
واحد منھم "ھا أنا أجيء ألفعل مشيئتك يا
ﷲ" )عب  .(٧ :١٠إنھم أبرياء ككل شھدائك؛ ولم
يجتذبوا عقابًا ألنفسھم؛ بأيﱠة إشارة فيھا كراھية أو
عدوانية؛ لكنھم أطاعوا حتى الموت و ُح ِسبوا
مختارين؛ حينما طُلبت منھم الشھادة وال زالت
على أيدي األثمة الذين غدروا بھم وذبحوھم؛ ال

لسبب إال ألنھم أتباعك وحاملين صليبك؛ وقد دُعي
عليھم اسمك الحسن القدوس المبارك .سكبوا
نفوسھم ال َغضﱠة وأعمارھم الشابة الصغيرة؛
وصارت دماؤھم وآالمھم ّ
خالقة؛ ألنھا بديلة عنا
جميعًا؛ وفِ ْديَة عن الكنيسة كلھا ،وذاع خبر شھادتھم
من أقاصي األرض إلى أقاصيھا .كل واحد منھم
بإسمه كجماعة وكأعضاء .إذ أن دماءھم ثمينة
ومق ﱠدرة في الملكوت وعندنا نحن أيضًا .ونحن نثق
أن المبادلة والمشاركة والتالزم العميق يجعلھم
يطلبون ألجلنا؛ ويجعل لھم داخل الكنيسة مجاالً
أوسع وقوة أكثر فاعلية إذ أنھم أدرى بما نحن فيه.
يض ّمون صلواتھم مع محفل الشھداء؛ كي نتقوى
على معايشة الشھادة اليومية التي لنا ليالً ونھارًا؛
وفي كل شيء كحقيقة حاضرة.
إن شھادتكم ومالقاتكم للموت والغدر ثم لإلھمال
والظلم أيھا الشھداء األماجد؛ يخبرنا أن شھادتنا
قائمة بطول الحياة وكل يوم؛ وأن موتكم صا َحبَه
ميالد وقيامة .فال قيمة لكل ما ھو خارج عن
المسيح إلھنا العنقود العظيم الذي عصروه على
الصليب في تح ﱟد للعقل والمنطق والزمن .وال زال
الشيطان وأتباعه يتوھﱠمون أنه بالصليب والموت
الذي يترصدوننا به ستُقتلَع كنيسة ﷲ؛ لكن مسيحنا
ُ
غلبت العال َم(.
الحي وعدنا بثقة الغلبة )ثقوا أنا قد
فثبﱢتنا ياربنا في مواجھة المشتكي والقتّال للناس منذ
البدء حتى ال نرجع إلى الوراء -ال تردنا إلى خلف-
وحتى ال نترك محراث ملكوت السموات؛ مھما
كان اإلعصار الھادر؛ المح ﱠمل بالشك والتجاديف
والقتل والمطاعن المسعورة وبالطرد واالفتراءات
الكاذبة .لقد غلبتم التعذيب الجسدي والنفسي وكل
ت عديدةً منذ
تھديد ووعيد مميت ،وقد ُمتﱡم ميتا ٍ
خطفكم؛ لكننا رأيناكم أقوي من قاتليكم بوجوھكم
المكشوفة؛ بينما قَتَلَتكم مك ﱠممين متوارين بعار
إبليس وجنوده األشقياء .إننا نط ﱢوبكم اليوم ألنكم
أُحصيتم في عداد شھداء كأس مسيحنا لقيامة
أفضل؛ وقد فزتم باألكاليل التي ال تضمحل حيث
مجد إلھنا .اطلبوا عنا لنكمل بسالم ولنتمثل بإيمانكم
إلى النفس األخير.

كلمات من ذھب بحروف من نور
مناجاة من القمص تادرس يعقوب ملطي
لماذا لم تصرخوا مستعطفين من يذبحونكم أن يطلقوكم؟ لماذا لم تستجيبوا
لمطالبھم؟ ألم يعرضوا عليكم أن تتركوا مسيحكم؟ أما كانوا يرحمونكم لو دخلتم
دينھم؟ أال ترھبون الموت!!!
من أين جئتم بھذه الشجاعة؟ أى تعليم الھوتى نلتم؟ من أى أكليريكيات تخرجتم؟
بأى دير ألتحقتم؟ أى درجات كھنوتيه حملتم؟ أخبرونى كيف ال تھابون الموت!!!
ال أعرف سركم ..ھل رأيتموه متجليا ..لعلكم سمعتموه ..بالحقيقة الأعرف..
اليقين الوحيد أنكم حين قررتم أن تسمعونا آخر كلماتكم كانت األسم الحلو الذى
له " ...يا ربى يسوع المسيح"
أناجيكم باكيا ..ال أبكى عليكم فأمثالكم يامن لبستم األكاليل ال يستحقون الدموع ...
أنما أبكى بسببكم  ...فحين سطع ضياء إيمانكم تكشفت أمام عينى ضعفاتى ...
وعرفت أن عيناى ﷲ تخترقان أستار الظالم ...
عرفت أنه ھو فاحص القلوب والكلى  ...عرفت أنه يعرف اإليمان الساكن فى

اآلنية الخرفية المحتقرة  ...وعرفت كيف أننى غير مؤھل وال مستحق لتلك
العطية التى نلتموھا ...
أشفعوا فينا أيھا األبرار لعله يرحمنا بصلواتكم  ...أطلبوا منه لعله يعطينا أن نجد
الطريق إلى إيمانكم فنعرف سركم ..
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وفيــات

The brutal murder of Coptic Christians in Libya

انتقل من عالمنا الفاني المتنيح
The Right Honourable David Cameron Prime Minister spoke by telephone with His Grace Bishop Angaelos, General Bishop of the Coptic
Orthodox Church in the United
Kingdom to offer his condolences
following the death of Coptic Christians murdered in Libya.
The Prime Minister issued a statement today expressing concern over the tragic
and brutal loss of life in Libya, deeming the attacks as “barbaric and inhumane”.
During the conversation the issues of dehumanisation and the importance of
maintaining human dignity were discussed.
Commenting on the conversation, Bishop Angaelos said:
“It was gracious of the Prime Minister to call personally in the midst of his numerous responsibilities expressing his condolences to myself and our community. I felt that this was both a personal and powerful gesture, demonstrating his
concern and sadness at the senseless loss felt by families and communities in
Egypt.
As discussed with the Prime Minister, I will be passing these sentiments to His
Holiness Pope Tawadros II, our Holy Synod and the Coptic Orthodox community here in Britain.”
Following the attacks in Libya, Bishop Angaelos issued a statement saying, “We
cannot remember our Coptic brothers without also remembering all those who
have lost their lives in equally brutal circumstances: journalists, aid workers,
medical staff, religious leaders, a young pilot and communities that are considered incompatible with a fringe and intolerant element.” The full statement can
be read via www.CopticMediaUK.com

 تھاني.. تھاني..تھاني
Engagement
Congratulation on the engagement of
Deacon Amir Salim & Meriet
Grant from St. Mary & St. Shenouda
Coptic Church in Croydon.

اذكر يارب مرضى شعبك
الشماس شريف رمزي بكنيسة السيدة العذراء
والبابا كيرلس اجريت له عملية جراحية وحاليا
. نطلب له تمام الشفاء.بفترة نقاھة بالمنزل
Mob: 07946362041
،الشماس ناجي جميل بكنيسة مار مرقس بلندن
.اجريت له عملية جراحية نطلب له تمام الشفاء
Mob: 07412602641
صلوا من اجل اخوتنا المرضى بالمنازل
.والمستشفيات لكي ينعم ﷲ عليھم بالشفاء

اميل اديب اندراوس
 وشقيق امال زوجة،والد ايفان وماريا ولولو
. وايزيس زوجة فؤاد. وعادل زوج ايمي،مارتن
.نياحا لروحه وعزاء لالسرة
Mob: 07956977838

تذكارات
ذكرى االربعين للمتنيحة

سميحة يوسف انطون
والدة سامية زوجة صليب غبريال ووفاء زوجة
 وجدة مارجريت واناماريا وايزابيال،لويس بالنكو
. نياحا لروحھا وعزاء لالسرة.ولوكاس وصوفيا
Mob: 07852162630
The Egyptian Medical Society with
Coptic Medical Society, UK copts and
Asylum Advocacy Group invites you
to attend a special service for Dr.
Helmy Guirguis, Founder and President of UK Copts and Human right
advocate
On :Tuesday 3 March 6.30pm
At : The Royal Society of Medicine,
Wimple Street, London W1G0AE
In the presence of His Grace Bishop
Angaelos and Lord Alto of Liverpool.

قداس جنائزي وترحيم

تنويه
أنLLLزاء بLLLراء االعLLLقLLLرات الLLLادة حضLLLود افLLLن
نL”الرسالة االخبارية“ تلقت مكالمة تليفونية م
عLوزيLتL بطانية للل50 سمالوط بطلب ارسال عدد
ىLلLم عLھLفLتLعلى عائالت الشھداء الذين القوا ح
ةLالLرسLت الLامL وق.اLيLايدي االثمة المجرمين بليب
.بارسال المطلوب
اLنLسLفLد انLعLة“ نLاريLبLكما اننا في ”الرسالة االخ
يLم فLكLاتLمLاھLال مسLبLقLتLوم السLخالل فترة الص
،ربLوة الLد الخLيLعLوازم الLات ولLاجLيLتLشراء اح
كLذلL ل.داءLھLؤالء الشLومن بينھم بالطبع اسر ھ
.من يرغب في المساھمةة عليه االتصال بنا

يLاقيم في كنيسة مار جرجس باستيفنج قداس الھ
داءLھLى ارواح شLلLر عLرايLبL ف17 اءLصباح الثالث
وسLلLيLجL ورأس صالة القداس نيافة االنبا ان،ليبيا
اءLض االبLعLة بLاركLشLمLرا بLتLلLجLانLاالسقف العام ب
.الكھنة الموقرين
سLكما اقيمت صالة جنائزية مساء االربعاء في نف
ىLقLري والLصLمLالكنيسة بحضور سعادة السفير ال
داءLھLؤالء الشLول ھLنيافة االنبا انجيلوس كلمة ح
مLLھLLدتLLيLLقLLم وعLLھLLانLLمLLايLوا يLLكLLسLLمLLن تLLذيLLال الLLطLاالب
ةLاعLجLوه بشLلLابLالمسيحية ولم يھابوا الموت بل ق
.ذاكرين االسم الحسن الذي لربنا يسوع المسيح

في بيتنا شھيد
 شھيدا من ابناء قرية21 ال شك ان العملية االجرامية التي نفذھا قتلة داعش البرابرة المتوحشون في ليبيا بحق
، على المستوى االسري والكنسي وعلى المجتمع كله، كانت مؤلمة بكل المقاييس،”العور“ بمحافظة المنيا
 انھم ظلوا متمسكين بايمانھم، لكن ما يبعث في القلوب الراحة والسكينة بل والفرح ايضا.بمسلميه ومسيحيييه
 وھو بالتأكيد فخر الھالي واقرباء ھؤالء الشھداء ان.وعقيدتھم المسيحية ونالوا اكليل الشھادة على اسم المسيح
 ھنئيا لكم. وتطلب شفاعته امام الديان كمن سبقوھم الى السماء،يكون في بيت كل منھم شھيد يشار اليه بالبنان
. صلوا عنا، نرسل ايضا تعزياتنا لھم لفراقكم، وفيما نزف تھانينا السركم واقرباؤكم،ايھا االحباء الشھداء
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