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شھر كيھك ..شھر التسابيح وا+لحان
اليوم ھو ا+حد ا+ول من شھر كيھك المبارك ،وشھر كيھك ھو الشھر الرابع من شھور الس5ن5ة ال5ق5ب5ط5ي5ة ال5ت5ي
تتكون من  12شھرا متساوية في عدد ايامھا ) 30يوما في كل شھر( ،ويعقب ھذه الشھور ا+ثني عشر ش5ھ5را
اخر يطلق عليه اسم "شھر النسي" ،او "الشھر الصغير" ،ومدته  5أيام خQل السنوات "البسيطة" ،و 6أي5ام
خQل السنوات الكبيسة .واسماء شھور السنة القبط5ي5ة ھ5ى" :ت5وت ،ب5اب5ه ،ھ5ات5ور ،ك5ي5ھ5ك ،ط5وب5ه ،أمش5ي5ر،
برمھات ،برموده ،بشنس ،بؤونه ،أبيب ،ومسرى" ،يضاف اليھا "الشھر الصغير".
والشھر القبطي يكون فيه  4آحاد لكن اح3ي3ان3ا ي3ك3ون
فيه  5آحاد لذلك يسمى ا>حد الخامس ”احد البرك3ة“
ويقرأ فيه انجيل اشباع الجموع .اما شھر كيھك ف3ق3ط
يكون فيه اربعة احاد تقرأ فيھم ال3ك3ن3ي3س3ة ا>ص3ح3اح
ا>ول من انجيل معلمنا لوق3ا وت3ق3س3م3ه ع3ل3ى ارب3ع3ة
اجزاء تتضمن اربعة احداث كما سنرى >حقا.
وشھر كيھك شھر م3ل3يء ب3ال3ت3س3اب3ي3ح والص3ل3وات،
المدونة في كتاب كنسي يطلق علي3ه "اgبص3ل3م3ودي3ة
الكيھكية" .ولھذا الشھر المبارك عدة تسميات ھي:
)" (1شھر ال5ت5س5ب5ي5ح" :رغ3م ان ال3ك3ن3ي3س3ة ت3ق3دم
التسبيح في كل وقت طوال الس3ن3ة ا> ان3ھ3ا ف3ي ھ3ذا
الشھر بالذات تزداد فيه جرع3ة ال3ت3س3ب3ي3ح اك3ث3ر م3ن
المعتاد حيث تقام سھرات التسبي3ح بش3ك3ل ي3وم3ي او
مساء السبت من كل اسبوع او على دفعتين او ثq3ث
خqل ا>سبوع.
"الشھر المريمي" :ھذا الشھر ھو الش3ھ3ر ال3ت3اس3ع
للحمل البتولي ففي نھايته ت3ل3د ال3ع3ذراء م3ري3م اب3ن3ھ3ا
مخلص العالم ربنا يسوع المسيح.
و> توجد امرأة تنبأ عنھا ا>نبي3اء ف3ي ال3ع3ھ3د ال3ق3دي3م
واھتم بھا الكتاب المقدس مث3ل م3ري3م ال3ع3ذراء ال3ت3ي
وردت عنھا رموز عديدة في العھد القديم وھي ال3ت3ي
ترفعھا الكنيسة فوق مرتبة رؤس3اء ال3مq3ئ3ك3ة .ل3ذل3ك
كله تستحق كل تمجيد }نھا والدة ا>له الكلمة.
) " (3سبعة وأربع5ة" :ال3م3ق3ص3ود بـ 73ھ3و "س3ب3ع
ثيؤطوكيات" ،و 4ھو الـ"ا>ربعة ھوسات" ،وك3ل3م3ة
”ثيوطوكية“ تعن3ي ”وال3دة ا>ل3ه“ و“ھ3وس“ ت3ع3ن3ي
”تسبيح“ وھو احد انظمة التسبيح خqل شھر كيھك.
وطقس الصلوات في ھذا الشھر المبارك ت3ك3ون ف3ي3ه
ا>لحان بالنغمة الكيھكي ابتداء من اول شھر كي3ھ3ك،
وتنتھي الح3ان ش3ھ3ر ك3ي3ھ3ك ب3ن3ھ3اي3ة ال3ي3وم الس3اب3ق
لبرامون عيد الميqد المجيد .حيث تُم3ارس ص3ل3وات

كQم مفيد
لم نضع عنوانا لھذه الزاوية +نھا تحم5ل ع5ن5وان
الزاوية نفسھا ”كQم مفيد“ ،فكل ما ستق5رأه ھ5و
كQم مفيد وھو من ثمرة قراءاتنا العديدة.
 >+توجد شجرة لم يھزھا ريح! و> يوج3د إنس3ان
لم يھزه فشل ،لكن توجد أش3ج3ار ص3ل3ب3ة ،وي3وج3د
أشخاص أقوياء فكن واحدا منھم.
 +إذا استعجلـت في صqتك! فـ3ت3ذ ﱠك3ر أن ك3ل م3ا
تُريد لِحاقه ،وجميع ما تخشى فواته ،بيَد من ت3ق3ف
أمامه! تأ ﱠملھا مرة أخرى.
 +أكثر النّاس فرح3ا ً ب3ال3ھ3ديﱠ3ة ُمش3ت3ري3ھ3ا ،يس3اب3ق
اللحظات ليرقب أثرھا ،ف qتخذله مھما كانت.
 +جاء شخص لشيخ جليل  ،فقال له  :فqن شتمك
في أحد المجالس! ف3ق3ال الش3ي3خ :إن ك3ان ال3رج3ل
رماني بسھم فلم يُصبني ،فلماذا حملت أنت الس3ھ3م
وغرسته في قلبي!

البرامون بالطقس السنوي.
وآحاد شھر كيھك تدور حول اربع3ة اح3داث تس3ب3ق
عيد الميqد مدونة في انجيل لوقا ا>صحاح ا>ول:
ا}حد ا}ول :بشارة المqك لزكريا "لو."25-1:1
ا}حد الثانى :بشارة المqك للعذراء"لو."38-26:1
ا}حد الثالث :زيارة العذراء „ليصابات "لو."56-39:1

ا>حد الرابع :ميqد يوحنا المعمدان "لوقا."80-57:1

وھناك قاعدة طقسية تقول ما لم ي3ك3ن ھ3ن3اك أرب3ع3ة
آحاد كاملة في شھر كيھك تسبق ال3ب3رام3ون ،ي3ؤخ3ذ
ا}حد ا>خير من شھر ھ3ات3ور وي3ح3س3ب ع3ل3ى أن3ه
ا}حد ا}ول من كي3ھ3ك ،وا}ح3د ا}ول م3ن ك3ي3ھ3ك
يكون ھو ا}حد الثانى وھكذا حتى تك3ت3م3ل ا}رب3ع3ة
احداث في ا>ربعة آحاد.
وھو ما ينطبق على شھر كيھك لھذا ال3ع3ام ،ف3ال3ي3وم
ا>حد مع انه ا>حد ا>خير م3ن ش3ھ3ر ھ3ات3ور ل3ك3ن
الكنيسة اعتبرته ا>حد ا>ول من ش3ھ3ر ك3ي3ھ3ك }ن
برامون ھذا العام يقع يوم ا>حد  6ين3اي3ر ال3ذي ف3ي3ه
تصلي الكني3س3ة ب3ال3ط3ق3س الس3ن3وي ص3ب3اح3ا ،وف3ي
المساء تصلي بطقس الفرايحي ليلة عيد الميqد.
مع مqحظة ان برامون ھذا العام ھو اي3ام ال3ج3م3ع3ة
والسبت وا>حد  4و 5و 6يناير .2019

اول قداس قبطي في السعودية
في سابقة ھي ا>ولى من نوعھا اقيم اول قداس ق3ب3ط3ي ف3ي ال3ري3اض ع3اص3م3ة ال3م3م3ل3ك3ة
العربية السعودية ،حيث قام بالصqة نيافة ا>نبا مرقس مطران شبرا ال3خ3ي3م3ة ،وذل3ك ف3ي
قاعة تم توفيرھا لھذا الغرض باح3دى ا>س3ت3راح3ات ب3ال3م3دي3ن3ة ،وحض3ره ال3ع3ش3رات م3ن
ا>قباط المصريين العاملين في السعودية.
ونقلت وسائل ا>عqم عن نيافة ا>نبا مرقس قوله ”ان زيارته للسعودية تأتي ل3ت3ف3ق3د اب3ن3اء
الكنيسة القبطية العاملين في السعودية وا>طم3ئ3ن3ان ع3ل3ى اح3وال3ھ3م ف3ي ب3ل3دھ3م ال3ث3ان3ي“،
واضاف ”ان الزيارة جاءت بدعوة كريمة من الديوان الملكي السعودي ،وستستمر حتى  17من الشھر الجاري“.
ونقلت وسائل ا>عqم المصرية عن قداسة البابا تاوضروس الثاني قوله ”ان زيارة ا>نبا مرقس للسعودية ج3اءت
بناء على دعوة سابقة من ولي العھد السعودي ا>مير محمد بن سل3م3ان ال3ذي س3ب3ق ان زار ال3م3ق3ر ال3ب3اب3وي ف3ي
القاھرة في مارس الماضي ،ووقتھا طلب ا>نبا مرقس من ولي العھد زيارة المسيحيين المصريين في الس3ع3ودي3ة،
ولقي ھذا ا>مر ترحيبا من جانب ا>مير محمد بن سلمان“” .الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند ﷲ“.

 +ھناك م3ث3ل ع3ام3ي ح3ول م3ا ق3ال3ه ھ3ذا الش3ي3خ
الحكيم يقول ”ما شت3م3ك ا> ال3ذي ب3ل3غ3ك“ .ل3ذل3ك
ھناك حقيقة اجتماعـيﱠة مشابھة لذلك ھي“ :ع3دوك
ليس من قال فيك ،عدوك من بلﱠغك“ .
 +الحياة مثل السوبرماركت تتج3ول ف3ي3ه ،وت3أخ3ذ
ما يطيب لك م3ن ال3م3ع3روض ،ول3ك3ن ت3ذك3ر ب3أن
ال ِحساب أمامك وستدفع ثمن كل شيء أخذته.
 +الصداقة أشبه بالكتاب ،تح3ت3اج ل3ث3وا ٍن م3ع3دودة
لحرقه ،لكنك تحتاج سنين لكتابته.
 +أغلق آذانك ،إذا كنت > تستط3ي3ع إغq3ق أف3واه
ا„خرين .
 +ك3ل33م3ا ارت3ف3ع ال3م33ص3ب33اح ك33ل3م33ا اتـﱠ33س3ع ن3ط33اق
إضاءته ،فارتفع أنت بادبك وحسن أخqقك .
 +القلق مثل الكرسي الھـ ﱠزاز س3ي3ج3ع3ل3ك ت3ت3ح3رّك
صلـك إلى أي مكان .
دائماً ،لكنّه لن يُو ِ
ُ +مؤ ِسفٌ حقا ً أن تكون النظارة ماركة ،والس3اع3ة
ماركة ،والحذاء ماركة ،والشخصيﱠة تقليد!
 +إن الصواع3ق > تض3رب س3وى قِ3م3م ال3ج3ب3ال
الشامخة ،وأما المن3ح3درات ف q3ت3ذھ3ب إل3ي3ھ3ا إ>
المياه الراكدة ،والمر ُء يُبتلى على قدر دينه .
 +ي33ظ33ل اgنس33ان ف33ي ھ33ذه ال33ح33ي33اة م33ث33ل ق33ل33م
الرصاص ،تبريه العثرات ل3ي3ك3ت3ب ب3خ3ط أج3م3ل،
وھكذا حتى يَـفنى ،ف qيبقى له إ> جميل ما كتب.
 > +ت33ت33ض33اي33ق إذا وج33دت ف33ي ح33ي33ات33ك ب33ع33ض
ص ﱢحي} ،ن حياتك مثل رس3م
الـتقلبات  ..ھذا أمر ِ
تخطيط القلب ،إذا كان على خط واحد فھذا ي3ع3ن3ي
أنك مـيﱢت.
 +إذا قابل3ن3ا اgس3اءة ب3اgس3اءة ،ف3م3ت3ى س3ت3ن3ت3ھ3ي
اgساءة؟؟
ھذا الكQم مفيد لمن يريد ان يستفيد.
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Thrown out and crushed by people

وفيات

By: Prof Michael Henein

انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

In the beginning God created heaven and earth, the planet earth which was
ejected from the sun covered with layers of firmament and vapours. Then God
separated the dry land from the water in preparation for the rest of His creation
which was crowned by the creation of man on the image of God. So the salt of the
earth applies to the salt of the water, which we add to our food (Sodium chloride)
and the salt of the land which mainly consists of Nitrogen, Phosphorous and Potassium. These three salts are essential for the life and growth of plants and trees,
without which man and animal can’t live. Although the extra salt man gets by
evaporating the sea water is not essential for his life, the salt on which plants live
is a basic requirement for life on earth. God in His wisdom also designed botanic
signs that tell man about any deficiency in the salt of the earth, for example the
change of colour of the green leaves and their signs of dryness, etc, so when he
sees those signs he adds salt to the land to protect the plants from dying. Water
itself contributes in this nature process by bringing those salts to the plants roots,
as the psalm says the righteous lives by the water streams (Psalm 1)
Lord Jesus said to His disciples ‘you are the salt of the earth’. By saying this, He
put a great responsibility on their shoulder which is transmitted to their children
and off-springs ‘you are the essential nutrients for all plants and trees which themselves are the principle elements for life on earth. Be a source of nutrition to the
world you are in, and the world itself naturally will extend its roots to where you
are to be nourished by you. However, if your salt looses its saltiness it will have
no benefit for anyone or any creature on earth, so it will have to be thrown away
and crushed even by those who never learned about or experienced it.

مكرم عبيد بساده
ادل3اد وع3ي3زت وع3اس ع3م3ن الش3ابن شقيق كل م
م3ن ع3 واب، والين وفوزين ببرايتون،وعاطف بلندن
س3رق3ار م3ه م3س3ي3بيشوي وايريني ومريم ومينا بكن
.سرةq نياحا لروحه وعزاء ل.لندن
Mob: 07448604061 Ezatt Besada

تذكارات
ربعين للمتنيحة+ذكرى ا

ماري اسحق جورج
ة3وى زوج3ج3دة ن3 ووال،ت3ي3زوجة المتنيح مراد بخ
ماھر ظريف وناجي زوج سحر سعيد وسمير زوج
ى3 وجدة ايھاب وديفيد ونھ. وشقيقة عواطف.جوات
ة33ز زوج33زي3ى ع33ن33ل وم33ي33ب3ادر ن33ة ن3م33 وع،ام3ووس
ة3 وسوزي ونجاة وجولي نصيف زوج، ماھر قلتة.د
.سرةq نياحا لروحھا وعزاء ل.اميل رؤوف
الذكري السنوية للمتنيح

ميشيل منصور
س3رق3ارم3ه م3والد جميل زوج السيدة صوفي بكنيس
.ر3ب3م3 ديس14 رى3ذك3داس ال3ره ق3م ا}س3 تقي،بلندن
.سرةqنياحا لروحه وعزاء ل

Lord, do not allow any of your children to lose his/her own flavour and value on
earth. You have entrusted us to carry your name and your spirit everywhere we go
so people can see You in us. Make us worthy for that mission so we live not for
ourselves but for that who died for us and for the whole world.

ر3ي3وف3ت3 وب،رد3ب3في فصل الشتاء يعاني الفقراء من شدة ال
،ه3وت3م اخ3ھ3بطانية لحمايتھم يفرح قلب المسيح >ن

 تھاني..  تھاني.. تھاني

رع3ب3ت3ا ت3 وبقدر م، فقط£4 وتكلفة البطانية الواحدة
.بقدر ما يفرح المسيح بالكثير وبالقليل

New Born

تذكار سيامة

Congratulation for the born of:
Jason , The son of Wasim Wasif
and his wife Mrs Maria Wasif from
St. Mark’s Church in London.

وب3ق3ع3ص ي3م3ق3ب القمص برسوم الqتھنئة قلبية ل
دن3ن3رق ل3س بش3رج3ار ج3كاھن كنيسة العذراء وم
ه3ا ل3ن3ات3ي3ن3م3 ت،وت3ن3ھ3ك3بمناسبة تذكارنواله نعمة ال
.بالصحة والعمر الطويل وخدمة روحية مثمرة
Mob: 07803567786

Baptism
Congratulation for the baptism of:
Marina the daughter of Marion
Noah and his wife Mrs Merna From
the church of St Mary & St George ,
East London.

حكمة العدد
ر3ش3ب3ي ال3ن3ب3ح3اذا ي3م3وت ل3م3ت ال3الحياة سأل
ا3ة وان3ل3ي3م3 }نك كذبة ج:ويكرھونك؟ فاجاب
. حقيقة مؤلمة

اذكر يارب مرضى شعبك
دي زوج3ج3اس م3م3 والد الش، فايز غالي رفلة
رق3س بش3رج3السيدة راندا بكنيسة العذراء ومار ج
.ة من اجلهq مريض ويحتاج للص،لندن
Mob: 07838483065
ى3رض3م3صلوا واطلبوا عن اخوتنا واخواتنا ال
أل3في المستشفيات والمنازل الذين ليس لھم احد يس
.عنھم لينعم ﷲ عليھم بالعافية والشفاء

“”من يرحم الفقير يقرض الرب

ة3ف3ل3ك3 ت،راء3ق3ف3ؤ>ء ال3ھ3ايضا > تنسى وجبة العيد ل
رح3ف3ا ت3ھ3ل3ع3 وبالتبرع >سرة فقيرة يج، £5 الوجبة
وال3ي ن3ب ف3 فمن يرغ.دهqمع المسيح بليلة عيد مي
م3رح3ن ي3م3 ف،ا3ن3ال ب3ه ا>تص3ن3ك3بركة المساھمة يم
.الفقير يقرض الرب

Whoever is kind to the poor
lends to the Lord
In winter the poor suffer from the cold,
and by providing a blanket to protect
them, the heart of Christ rejoices because
they are his brethren, and the cost of one
blanket is only £4, and the more you donate, the more Christ will be glad.
Also do not forget the feast meal for those
poor people, the cost of the meal is only
£5, making donation to the poor will make
them rejoice with Christ on the night of his
birthday.
He who wishes to receive the blessing of
contribution can contact us.
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