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الصالة النموذجية النابعة من القلب؟؟

كالم مفيد

في العظة على الجبل ﱠ
حذر السيد المسيح مستمعيه من األسلوب الخاطيء في الصالة ،وھو الصالة
بالشفاه التي تفرغ الصالة من مضمونھا ومحتواھا وتجعل الناس ھم الھدف وليس ﷲ كما يفعل
الفريسيون المراؤون الذين يحبون الظھور امام الناس في الصالة .كما حذر أيضا ً من تكرار الكالم باطالً
كما تفعل االمم الوثنية ظنا منھم انه بكثرة الكالم يستجاب لھم.
ولم يكتفي السيد المسيح بالتحذير من صالة الشفاه بل قدم نموذجا ً للصالة ينسكب فيھا القلب امام ﷲ
وتكون الصالة فيھا خارجة من القلب .ھذا النموذج الذي قدمه السيد المسيح ھو "الصالة الربانية"،
وھي صالة نموذجية النھا موجزة ومركزة وبسيطة تعبر عن حاجة القلب وحالته ،كما انھا شاملة
تحوي كل العناصر والموضوعات الرئيسية في الصالة.
ولكي نتعلم كيف نصلي "أبانا الذي  "...نعرض عليك  ،عزيزي القارئ ،ھذه القصة ونترك لك التعليق.

السالم الحقيقي

دخل احد األشخاص إلى الكنيسة للصالة كعادته،
وجلس على احد مقاعد الكنيسة ،وكان الوقت
مبكرا ولم يكن بالكنيسة احد سواه ،وابتدأ يصلي
"أبانا الذي في السموات ،"..وھنا سمع صوتا
يقول له "نعم انا ھنا ..عايز ايه؟" ،فالتفت حوله
بدھشة واستغراب ليعرف مصدر الصوت ،ولم
يدرك انه صوت ﷲ ،فرد بخوف ورعب قائال:
"انا ھنا علشان أتلو الصالة الربانية".
فقال الصوت االلھي" :انا عارف آلني باشوفك
كل يوم ..عموما كمل الصالة" .فتابع الرجل
الصالة بقوله :ليتقدس اسمك ،ليأت ملكوتك لتكن
مشيئتك كما في السماء كذلك على األرض.
وھنا قاطعه الصوت االلھي مرة أخرى قائال:
"ھل حقا ً تريد مشيئتي أن تتم على األرض فعال؟
وان كنت تريدني ان افعل مشيئتي فلماذا
تتجاھلني في حياتك اليومية وتفعل مشيئتك انت
وتنفذ رغبتك انت طوال الوقت بال مباالته؟
عموما اكمل الصالة لنرى ماذا ستقول؟
رفع الرجل عينيه وقال بنبرة حزينة محاوال
تبرير نفسه قائال” :ياسيدي الحياة مليئة
بالمغريات ومن الصعب الوقوف أمامھا"! فقال
الصوت االلھي" :مليئة بالمغريات نعم ..ولكنك
لم تطلب معونتي قط ..أكمل".
فأخذ الرجل يكمل الصالة" :خبزنا كفافنا أعطنا
اليوم" ،وھنا قاطعه الصوت مرة أخرى قائال:
"ولماذا كنت تتذمر بسبب معيشتك وتعترض
على ما عندك كل يوم دون رفع شكر بسيط ألجل
خبزك اليومي الذي لم ينفذ قط؟ أكمل الصالة..
تفكر الرجل في كل ھذه األمور وأكمل الصالة
بقوله" :اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا
للمذنبين إلينا" ،وھنا قاطعه الصوت مجددا قائال
له" :متى تتذكر أخر مرة غفرت فيھا ألخيك أو
جارك أو زميلك في العمل؟
ولماذا تطلب الغفران وأنت لم تغفر لغيرك؟ لقد
أرسلت ابني الوحيد ليموت على الصليب بدال
منك لغفران خطاياك أما أنت فلم تغفر
لغيرك  ..أكمل الصالة".
بدأت الدموع تنساب من عيني الرجل وھو يقول:
"وال تدخلنا في تجربة" .وھنا أوقفه الصوت عن
الكالم وقال له "أنا لم أدخلك في تجربة قط! أنت
من كان يركض إليھا ألنك كنت تقوم بما تمليه
عليك إرادتك.

ولم تفكر يوما قط باستشارتي أو حتى طلب
إرادتي ومشيئتي في حياتك ..أكمل الصالة"..
قال الرجل" :بل نجنا من الشرير الن لك الملك
والقوة والمجد من اآلن وإلى األبد آمين" .فقال
الصوت" :لقد نجيتك من شرور كثيرة ولكنك
كنت مشغول بأمور الحياة فلم تعيرني اھتمامك
ولم تالحظ محبتي لك".
وأكمل الصوت االلھي قائال" :يا ابني الصالة ھي
اتصالك الشخصي بي ..وعندما تأتي لتصلي لي
يجب ان تكون صالتك نابعة من قلبك،
فالصالة ھي شركة معي وليس فرض ،فال تردد
كلمات ال تفھم معناھا أو تعنيھا من قلبك".
و ھنا ابتدأ الرجل بالتأثير والبكاء ،ورفع عينيه
نحو الصليب المعلق فوق االيقونستاس )حامل
األيقونات( وقال :أشكرك أبي السماوي ألنك
فتشت عني مرتين :مرة بموت ابنك على
الصليب وأخرى بجذبي إليك .اغفر لي ياابي
السماوي و اقبلني ابنا لك.

خطية آدم
ع`ن``دم`ا أخ`ط``أ أدم ،رف`ع``ت ال``ب`رك``ة م``ن أألرض
وحلت مك`ان`ھ`ا أل`ل`ع`ن`ة  ،ف`ك`ان ف`ي ذل`ك ش`ق`اء
أإلنسان ،إذ أخذت أألرض تنبت له شوكا وحسك`ا
لذا كان لزاما أن يصلب السيد ال`م`س`ي`ح ل`ي`ح`م`ل
ذلك الشوك )اللعنة( على رأسه الطاھرة ل`ت`ع`ود
لألرض بركتھا ،وت`ع`ود ل`إلنس`ان ال`ن`ع`م`ة ال`ت`ي
حرم من`ھ`ا زم`ان`ا ط`وي`ال  .ش`ك`را ل`ك ي`اس`ي`دي
يسوع المسيح على نعمة الخالص.

كثيرون يتحدثون عن السالم بدون معرفة معنى
وعمق ھذه الكلمة ،وكثيرا ما نسمع عظات
ومحاضرات وكلمات عن السالم دون معرفة المعنى
الحقيقي للسالم .ففي حاالت الحروب يسعى الجميع
الحالل السالم سواء بنزع السالح او بالصلح او باي
طريق اخر .وقد تنجح مفاوضات احالل السالم ،لكن
االمن لم يستتب والسالم لم يحل بالفعل بسبب بقاء
الحقد والبغضة والرغبة في االنتقام؟
قد يحل السالم بمظھره الخارجي وتتوقف الحروب.
لكن مع حدوث السرقات وحاالت االغتصاب والقتل
وترويع الناس بالخطف وطلب الفدية وغيرھا من
اعمال االرھاب الدنيئة ،يكون السالم بعيد المنال.
السالم الذي يعرفه الناس ھو السالم الخارجي اي
األمن وعدم الحرب ،بينما السالم الحقيقي ھو السالم
الداخلي اي سالم القلب من االحقاد والرغبة في
االنتقام والبعد عن القلق واالضطرابات .
وقد يسأل البعض :ھل السالم الحقيقي موجود فعال؟
وكيف يمكن الحصول عليه؟ والجواب ھو نعم السالم
الحقيقي موجود بالفعل ،وليس ھناك طريق للحصول
عليه سوى االيمان بالسيد المسيح والثبات فيه ،فھو
ملك السالم ومانح السالم الذي قال لتالميذه االطھار
قبل صعوده للسماء” :سالمآ اترك لكم ..سالمي
أعطيكم ..ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا ..ال
تضطرب قلوبكم وال تجزع" ) يو .( 27 : 14
والسؤال اليك عزيزي القاريء ،ھل تعيش في سالم
حقيقي ام ال؟ فان كانت االجابة بـ"نعم" فھنيئا لك،
وان كانت بـ"ال" فما المانع من ان تعيش في سالم؟
ولكي تعيش في سالم يجب ان تعرف معنى السالم.
انه راحة الضمير وطمأنينة القلب ،تجاه ﷲ ،وتجاه
االخرين ،وتجاه نفسك .وبدون تحقيق ھذه العناصر
الثالثة معا ً ال يمكن ان تعيش في سالم حقيقي.
السالم الحقيقي يبدأ بالقلب بنزع البغضة واألحقاد ال
بنزع السالح .والسالم الحقيقي ھو انتصار المحبة
وسيطرتھا على حياة اإلنسان .والطريق المؤدي اليه
ھو طريق تغيير القلب ليمتليء بالمحبة بدال من
البغضة ،والعطف بدال من االنتقام ،والحكمة بدال من
الجھل ،والتواضع بدال من الكبرياء.
اننا نفتقر الى السالم الحقيقي على مستوى االفراد
واالسر وحتى على مستوى الكنائس ،فكثيرا ما نلمس
الحقد والضغينة وحب التسلط والسيطرة التي
تسيطر على عقول وقلوب بعض الخدام ،وتفقدھم
روح السالم الحقيقي وتجعلھم عثرة لالخرين ،ربنا
يرحمنا ويرحم الجميع .ومن له اذنان للسمع فليسمع.
ھذا الكالم مفيد لمن يريد ان يستفيد.
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وفيات

تھاني  ..تھاني  ..تھاني

نقطة طقس

انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

مواليد

عدد قربان الحمل

رياض سمعان
والد دكتورة سلوى زوجة دكتور .مجدى اسعد وجد
كل من الدكتور بيتر ومايكل وجون بكنيسpة السpيpدة
العذراء واألنبا شنpودة بpكpرويpدون ،نpيpاحpا لpروحpه
Mob: 07961035599
وعزاء لألسرة.
انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

صبحي عبد المسيح
شقيق السيدة نبيلة زوجة المتنpيpح الpقpمpص بpيpشpوى
بشppرى وخppال كppل مppن الشppمppاس جppون والشppمppاس
مppارك والسppيppدة شppيppري بppيppشppوي ،وعppم الشppمppاس
كيرلس ناجي بكنيpسpة مpار مpرقpس بpلpنpدن ،نpيpاحpا
لروحه وعزاء لألسرةMob: 07956282252 .
انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

الشماس رأفت حكيم شحاتة وزوجته مريم بكنpيpسpة
مار مرقس بلندن رزقا بمولودة سpمpيpاھpا م`اري`ن`ا.
تھانينا وألف مبروكMob: 07810327856 .

خطوبة
Congratulation on the engagement
of deacon George kamel from St
mark church in London to Miss
Ingrid Ahab Youssef .
Congratulation on the engagement
of deacon John Mina Naguib from St
Mark church in London to Miss Veronica Mamdouh Massoud.

دكتور أميل صليب بطرس
شقيق مكرم بالسpودان ومpوريpس بpأيpرلpنpدا وسpعpاد
بكندا وعم نتاليpا بpكpنpيpسpة الpعpذراء واألنpبpا شpنpودة
بكرويدون وابن عم الشpمpاس نpبpيpل زكpي بpطpرس
والسيدة ثريا بطرس ورمسيس جندي بكpنpيpسpة مpار
مرقس بلندن .نياحا لروحه وعزاء لألسرة.
انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة

اجونيه بھنا
زوجة المتنيح لبيب شحاتة ،ووالدة مجدي وصبحpي
وناجي وعايدة بكندا ،وشقpيpقpة بشpرى وھpدى بpھpنpا
بكنيسة العذراء والمالك بجولدرز جريpن ،وويpلpيpام
وفاروق بالسودان .نياحا لروحھا وعزاء لالسرة.
Tel: 020 89603758

تذكارات
ذكرى األربعين المتنيح

رفعت وھبة زكي
شقيق نبيل زوج السpيpدة جpاكpلpيpن حpربpي ،الpقpداس
االلھي يوم الجمعة  16مايو بكنيسة السيدة الpعpذراء
والمالك بجولpدرز جpريpن .نpيpاحpا لpروحpه وعpزاء
Mob 07932531810
لألسرة .

خواطر
قد تغيب شمسي عنكم في يوم من األيام ولكن
سوف تبقى بصماتي في زوايا ھذا المكان ،إن
غبت وغاب اسمي وانطويت في ذاكرة النسيان،
يبقى بيننا البريد الذي الينقطع وھو "الدعاء" ،ما
أنا إال عابر سبيل اليوم معكم وغداً راحل.
االنسان دون امل كنبات بال ماء ،ودون
ابتسامة كوردة بال رائحة ،ودون حب كغابة
احترق شجرھا.

زواج
Congratulation on the Marriage of
deacon Fadi Hani Mikhail from St
George church in Stevenage to Miss
Marianen El Raheb

قصة قصيرة:

ھناك خطأ شائع في بعض الكنائس يجب تداركه
وتصحيحه حول عدد قربان الحمل ،فالعدد يجب
ان يكون فردي ويبدأ من خمس قربانات وليس
ثالثة .ألن العدد  5فيه اشارة الى ذبائح العھد
القديم الخمس ومن بينھا ذبيحة الفصح التى تشير
الى ذبيحة الصليب .والكاھن يختار حمال بال
عيب أي افضل القربانات الخمس ،ألنھا تشير
الى السيد المسيح ذبيحة الصليب الذي بال عيب،
وبذلك تغطى قربانة الحمل المختارة على األربعة
قربانات األخرى ،وتصير القربانات االربعة
مجرد لقمة بركة باعتبارھا اقل كرامة من
القربانه المختارة لسر االفخارستيا.
واشارة اختيار افضل قربانة ال تليق بجالل سر
الثالوث القدوس الواحد في الجوھر ..المثلث
األقانيم ،لذلك من الخطأ ان يكون عدد قربانات
الحمل ثالث قربانات على مثال الثالوث ،ألن
اختيار واحدة على انھا أفضل الثالثة معناه
تفضيل ألقنوم عن االخر ،وھذا ال يليق بالثالوث
القدوس .لذا وجب التصحيح.
المصدر :من اإلنترنيت بقلم القمص إبراھيم
إبراھيم حنا

الراھب البھلوان

تعلم المھنة عن والده فعندما فتح عينيه على الحياة وجد والده يعمل بھلوانا ،وكانوا يستدعونه فى بعض
الحفالت التى يحضرھا اإلمبراطور ليرسم البسمة على وجه اإلمبراطور ويضحك الشعب والحاشية بحركاتة
البھلوانية الغريبة ،فورث االبن ھذه المھنة عن ابيه وصار مشھورا بل تفوق على ابيه في الشھرة .
شعر البھلوان الشاب برغبة جامحة في تعلم مبادئ الدين المسيحي ،فقد كان يرى المسيحيون في زمن
االضطھاد يتقدمون لالستشھاد بفرح وشجاعة دون خوف او تردد .فبدأ يذھب الى الكنيسة وأحب المسيح
ونال سر المعمودية ،وكان يسمع قصص كثيرة عن األباء الرھبان فاشتاق للرھبنة ،فذھب إلى رئيس احد
األديرة يطلب منه أن يقبله راھبا عنده ألنه قد أحب المسيح حبا ً شديداً.
سأله رئيس الدير عن ممارسته للصالة والصوم وحضور القداس وحفظه للتسبحة ،فأجابه بانه ال يعرف شيئا ً
من ھذه كلھا ،وال يعرف في حياته سوى األلعاب البھلوانية ،لكنه مستعد ان يعمل اي شئ يطلب منه ويرغب
ان يتعلم وسيكون تلميذاً مطيعا ً.
شعر رئيس الدير بمحبته وطاعته فقبله راھبا تحت األختبار .وذات يوم طرق بعض الرھبان باب رئيس
الدير وھم غاضبون وقالوا لرئيس الدير :ما ھذا يا أبانا أھل نحن فى سيرك ام في دير؟؟؟ إننا تركنا العالم
لنتفرغ للصالة فھل يأتي العالم الينا عن طريق ھذا الراھب البھلوان ليفسد علينا وحدتنا؟ فسألھم رئيس الدير
عما حدث ،فطلبوا منه ان يحضر ليرى بنفسه الراھب البھلوان وھو يلعب في الدير ألعابه البھلوانية فتعجب
رئيس الدير فى داخلة وصرفھم ووعدھم أن يتصرف فى األمر.
صلى رئيس الدير كما تعود وطلب من ﷲ أن يرشده فى التصرف حيال ھذا الراھب ،ھل يطرده أم كيف
يتصرف معه؟ فذھب ليلة عيد العذراء ناحية قالية الراھب البھلوان فوجد الباب مفتوحا فدخل دون ان يشعر
به الراھب النه كان منھمكا ً في القفز والشقلبة والنط والفط وممارسة نفس الحركات البھلوانية التي كان
يعملھا في السيرك ،فغضب أبونا رئيس الدير .لكنه اقترب اكثر فوجده يقف أمام صورة العذراء يحدثھا
قائال ” :يا أمى العذراء كل سنة وأنتى طيبة أنا ال أعرف كيف أقدم لك شيئا يعبر عن حبي لك فى ليلة عيدك
فأنا لم أتعلم سوى شيئا واحداً عن والدى فسأقدمه لكي ،ولكنى أوعدك أني أحاول أتعلم التسبيح والتمجيد مثل
سائر أبائى الرھبان فھل تقبلى منى ھذه اللعبة البھلوانية؟“
ولشده دھشة رئيس الدير سمح له ﷲ ان يرى العذراء تتجلى من ايقونتھا وتبتسم للراھب البھلوان أبتسامه
رقيقة وتنظر اليه فى حب شديد .فبكى رئيس الدير ومضى متعجبا كيف ان ﷲ يقبل من كل إنسان ما يعبر به
عن حبه إذا كان صادقا في مشاعره تجاه ﷲ.
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