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تعليمات باباوية مشددة تحظر تعديل طقوس الكنيسة
نشرت جريدة روز اليوسف في عددھا  1081الصادر يوم  26يناير  2009الخبر التالي:
“اصدر البابا شنودة الثالث بابا االسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تعليمات
مشددة بعدم اجراء أية تعديالت أو تغييرات في طقوس الصلوات واأللحان
القبطية .وقال البابا خالل افتتاحه مھرجان الكرازة المرقسية واجتماعه مع اللجنة
المركزية للمھرجان امس االول بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية "ان الكتاب
المقدس يأمرنا بالحفاظ على تسليم اآلباء وتقاليد الرسل حيث ان اللغة القبطية ھي
لغة الكنيسة المصرية ولذلك سميت بالكنيسة القبطية المصرية .وحذر البابا
المرتلين والمعلمين بالكنائس في مختلف االيبارشيات داخل مصر وخارجھا من
محاوالت اجراء تعديل او تغيير مقصود او غير مقصود في الطقوس واأللحان
القبطية ،وقال :أرفض تعديل اي مرتل او معلم في األمور المسلم بھا من قبل
ابائنا الرسل ومعلمينا القدامى واأللحان القبطية الصحيحة ھي التي سلمھا لنا
المرتل والمعلم ميخائيل البتنوني“ .تعليق :من له اذنان للسمع فليسمع

قداسة البابا شنودة الثالث سافر الى امريكا لمتابعة العالج
سافر قداسة البابا شنودة الثالث لمتابعة عالجه بمستjشjفjى كjلjيjفjالنjد فjي واليjة اوھjايjو بjالjواليjات الjمjتjحjدة
االمريكية يوم الثالثاء  3فبراير يعود بعدھا بسالمة ﷲ الى أرض الوطن .ونحن نرفع صلواتنا من أجل ان يjمjد
ﷲ يد الشفاء لقداسته ويمنحه الصحة والعافية ليكمل رسالته في قيادة دفة سفينة الكنيسة القبطيjة وسjط بjحjر
متالطم االمواج سواء من خارج السفينة او حتى من داخلھا ،نطلب لقداسته معونة وسند من ﷲ لjيjقjويjه عjلjى
تحمل كل ھذه المتاعب واآلالم.

صوم يونان أم صوم نينوى؟
يبدأ غداً صوم لمدة ثالثة أيام يطلق عليه ”صوم يونان“ والبعض
يسميه ”صوم نينوى“ فلماذا االختالف في التسمية؟ الحقيقة انه ال
يوجد اختالف فھو صوم يونان وفي نفس الوقت صوم نينوى.
الفرق الوحيد ھو عنصر االختيار .فيونان لم يكن أمامه مفر سوى
الصوم ،فوجوده في بطن الحوت ثالثة ايام وثالث ليال ھو صوم
لم يكن له فيه اختيار .بينما صوم أھل نينوى كان صوما ً طوعيا ً
اختياريا ً بمعنى انه تم بارادتھم وبأمر من ملكھم حتى يتحنن ﷲ
عليھم ويغفر خطاياھم ويرفع غضبه عنھم.
فلنترك يونان النبي الھارب من وجه ﷲ ،لنركز على نينوى التي
اطلق ﷲ عليھا لقب ”المدينة العظيمة“ رغم انھا كانت مدينة
وثنية اممية جاھلة ال يعرف أھلھا يمينھم من شمالھم ،وتستحق
الھالك لكونھا مدينة خاطئة .وليس فيھا أي مظھر روحي يدل
على عظمتھا .فكيف تكون عظيمة وما ھو سرعظمتھا؟.
بالطبع لم يكن سر عظمتھا في مساحتھا ) 512كيلومتر مربع(،
وال في عدد سكانھا ) 120الف نسمة( ،وال في كونھا عاصمة
مملكة اشور؟ بل في عمق توبتھا .فكانت استجابتھا لكلمة ﷲ استجابة سريعة "فآمن أھل نينوى با zونادوا بصوم
ولبسوا المسوح من كبيرھم الى صغيرھم" )يون " .(5: 3فلما رأى ﷲ اعمالھم انھم رجعوا عن طريقھم الرديئة
ندم على الشر الذي تكلم ان يصنعه بھم فلم يصنعه" )يون  .(10 :3وھم بذلك يكونون افضل من اھل سدوم الذين
تھكموا على لوط واستھزأوا به عندما دعاھم للتوبة )تك  .(14 : 19كما انھم كانوا اعظم من اليھود الذين
عاصروا السيد المسيح ورأوا معجزاته العديدة ،لذلك وبخھم بقوله" :رجال نينوى سيقومون فى يوم الدين مع ھذا
الجيل ويدينونه ،ألنھم تابوا بمناداة يونان .وھوذا أعظم من يونان ھھنا" )مت .(39 :12
وكان لتوبة أھل نينوى واستجابتھم السريعة لنداء يونان ثمار كثيرة منھا (1) :االيمان " :فآمن أھل نينوى با."z
) (2االتضاع :نظر ﷲ إلى ھذه المدينة المتضعة ،وتنسم منھا رائحة الرضى " .فالذبيحة  zھى روح منسحق.
القلب المتخشع والمتواضع ال يرذله ﷲ " ) مز  (3) .(50الصوم والصالة :اللذان صحبھما انسحاق قلب
صادق امام ﷲ .التوبة :التي قادتھم الى االيمان والتي بھا استحقوا رحمة ﷲ عليھم وسامحھم وقبلھم وضمھم
الى خاصته .الحظ ان الكتاب المقدس لم يقل " لما رأى الرب صومھم وصالتھم وتذللھم " بل قال " :لما رأى
أعمالھم أنھم رجعوا عن طريقھم الرديئة".

كالم مفيد
انفالتات طقسية )(2
لقيت حلقة ”انفالتات طقسية  “1في العدد
الماضي قبوالً من الكثيرين رغبة في المعرفة،
فقال لنا أحدھم ”الفلتات الطقسية دي رائعة ياريت
تستمر“ .ونود أن نوضح انھا ”انفالتات“ وليست
”فلتات“  ،فاالنفالت معناه عدم االلتزام بما
تسلمناه والخروج عن النص .والمشكلة ھي انه لو
حدثت تلك االنفالتات عن جھل فھذه مصيبة ،أما
لو حدثت عن معرفة فالمصيبة اعظم.
اما كلمة ”فلتات“ وھي جمع ”فلتة“ فلھا معنيين،
االول يعني ”شيء رائع ونادر“ ،مثلما تقول عن
شخص ”انه فلتة زمانه“ ،والمعنى الثاني
”السھو“ فعندما ينبھنا االخرون عن اغفالنا لشيء
ما نقول ”عندك حق دي فلتت مني“ .وما نكتبه
ھنا ھو ”انفالتات“ وليس ”فلتات“.
واليكم انفالتة جديدة حول طقس رفع بخور باكر.
من حيث وجوب اداء ھذا الطقس ،وتوقيته.
فالقداس االلھي يسبقه تسبحة ورفع بخور العشية
مساء اليوم السابق ،ثم مزامير وتسبحة نصف
الليل ،ثم تسبحة ورفع بخور باكر .وأي ترتيب
خالف ذلك ليس صحيحا ً .فرفع بخور العشية ھو
بمثابة الذبيحة المسائية ،ورفع بخور باكر بمثابة
الذبيحة الصباحية ،وھو ما كان متبعا ً في طقوس
الصلوات في العھد القديم.
وفي أيام صوم يونان والصوم الكبير حيث
القداس االلھي يمتد الى وقت متأخر من النھار،
فال يرفع بخور عشية حيث الذبيحة االلھية تحل
محل الذبيحة المسائية .أما رفع بخور باكر فال
يمكن الغاؤه او حتى اختصاره.
ونالحظ انه في عيد الغطاس يبدأ برفع بخور
عشية ثم اللقان ثم رفع بخور باكر ثم تقديم الحمل
والقداس .وال يجوز ان يعطي أحد لنفسه الحق في
الغاء رفع بخور باكر بحجة عدم وجود وقت او
انه مشغول وعايز يخلص القداس بسرعة.
أما عن توقيت رفع بخور باكر بالذات فقد جاءنا
سؤال يقول” :ھل يصح أن يبدأ االب الكاھن في
ليلة رأس السنة بصالة رفع بخور باكر ثم يغلق
ستر الھيكل ويبدأ في تسابيح كيھك  ،ثم مزامير
نصف الليل وبعدھا يفتح ستر الھيكل ويقدم الحمل
ويبدأ القداس االلھي؟ ”.
طبعا ً ھذا الوضع غير صحيح طقسيا ً فرفع بخور
باكر يكون قبل تقديم الحمل مباشرة وليس قبل
مزامير وتسابيح كيھك ونصف الليل .وھذه امور
بديھية يعرفھا الجميع حتى اطفال مدارس االحد.
لنكن حريصين في الحفاظ على طقس الكنيسة
حتى ال يضيع مع مرور السنين ،فما تسلمناه
بأمانة نمارسه ونسلمه لمن ھم بعدنا بأمانة ،حتى
ال يرن في آذاننا قول الوحي االلھي ”ھلك شعبي
من عدم المعرفة“ )ھو  .(6 :4الى اللقاء مع حلقة
جديدة في العدد المقبل.
ھذا الكالم مفيد لمن يريد ان يستفيد.
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تعــــــــازي
انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة

جوليا تادرس جرجس
زوجة ادوارد نصيف بدوي ووالدة بيتر وبول وكلير
وابنة السيدة وداد ميخائيل بشارة ،وشقيقة المتنيح
جورج تادرس ،وجورجيت زوجة المتنيح صبحي
اسحق ،وجانيت زوجة ادوارد سعد ،وسوزان زوجة
الشماس نبيل بطرس ومارسيل زوجة جورج بدوي،
وخالة ديفيد بطرس وزوجته مارييت ،وماركو
ادوارد ،وتريز زوجة ايھاب روفائيل ،وجوانا
زوجة د .دانيال ،وجون ومينا بدوي ،وروبرت
صبحي بكندا ،وعمة مايكل ومونيكا تادرس
بامريكا  .وشيعت الجنازة من كنيسة مار مرقس
بلندن ،نياحا ً لروحھا الطاھرة وتعزيات الروح
Tel: 020 89492237
القدس لالسرة.
انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

فؤاد أيوب
زوج شقيقة الشماس نشأت حليم وزوجته السيدة منى
بكنيسة السيدة العذراء واالنبا شنودة بكرويدون.
نياحا ً لروحه الطاھرة وتعزيات الروح القدس
Tel: 020 89484981
لالسرة.
انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

لوقا حليم سالمة
والد الشماس جرجس وجورجيت ويعقوب ،وشقيق
سمير حليم ،وعم المھندسين حليم وفيلبس .وخال
ناجي ومجدي بولس ،وستشيع الجنازة من كنيسة
العذراء والمالك بجولدرز جرين الجمعة  13فبراير
الساعة  ، 11.30تعزيات الروح القدس لالسرة.
Tel: 0208 2459221

تذكارات
الذكرى السنوية للمتنيح
الشماس د  .محسن نجjيjب زوج
الخادمة د .نورا ووالد د.جوستينا ومينا
بكنيسة مار مرقس بلندن.
الذكرى السنوية للمتنيح مjاجjد
زكي شقيق السيدة نيفين زوجة سامي
مقار بكنيسة مار مرقس بلندن.
الذكرى السنوية للطفل مjاريjو
عjjيjjاد ابن الشماس طارق عياد
وزوجته السيدة منى بكنيسة مار
مرقس بلندن يوم  14فبراير.

الفونس سليمان

تھاني  ..تھاني  ..تھاني

حكمة العدد

عقدت خطوبة الشماس د .رامي اشرف باسيلي على
االنسة مريم كمال اسكاروس بكنيسة العذراء واالنبا
شنودة بكرويدون .الف مبروك وتھانينا للخطيبين.
رزق نشأت نجيب وزوجته تيودورا بكنيسة السيدة
العذراء واالنبا ابرام ببرايتون بطفل سمياه Ethan
تھانينا والف مبروك.

اربعة تjؤدي الjى اربjعjة -1 :الصjمjت يjؤدي الjى
السالمة -2 .البر يؤدي الى الكــرامة  -3 .الجjـjـjود
يؤدي الى الســيادة -4..الشكر يؤدي الى الزيادة

بكنيسة مار مرقس بلندن ،نياحا لروحه الطاھرة.

اذكر يارب مرضى شعبك

انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

حشمت بشير
والد السيدة جانيت زوجة الشماس الدكتور مجدي
شفيق  ،وجد جون وميرنا بكنيسة العذراء وابو
سيفين بويلز .تعزيات الروح القدس لالسرة.
Tel: 0292844661
القمص فيلوباتير موريس وشمامسة وخدام وشعjب
الكنيسة بويلز يقدمون التعزية للjشjمjاس د .مjجjدي
في انتقال والده ويطلبون التعزيات لالسرة.

كاھن كنيسة مار مرقس بلندن
تقيم االسرة وابناؤه المحبين له
القداس االلھي على روحه الطاھرة
يوم السبت  21فبراير  .وسيعقب
القداس تقديم وجبة اغابي كعادة كل
عام .نياحا ً لروحه الطاھرة وتعزيات
الروح القدس لالسرة ومحبيه ولشعب كنيسة مار مرقس بلندن.

المال ..والسلطة ..والدين

باتريك ناصر ) 4سنوات(

انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

القمص انطونيوس فرج

كان مسافرا في رحلة ھو وزوجته وأوالده ،وفى الطريق قابلوا شخصا ً أوقفھم طالبا ً أن يرافقھم ،فسأله من
أنت'؟ قال له أنا المال .فسأل الرجل زوجته وأوالده ھل ندعه يركب معنا؟ فقالوا كلھم نعم ،فبالمال نفعل كل
شيء ونمتلك اى شيء ،فركب المال معھم في السيارة.
وبعد لحظات قابلھم شخص آخر يطلب أن يرافقھم ،فسأله من أنت؟ فقال لھم أنا الjسلطة  .فسأل األب زوجته
وأوالده ھل ندعه يركب معنا؟ فصاحوا جميعا ً بصوت واحد نعم بالطبع فبالسلطة والمنصب نستطيع إن نفعل
اى شيء وان نمتلك اى شيء نريده فركب معھم.
وسارت السيارة تكمل رحلتھا فقابلوا شخصا ً يطلب أن يرافھم ،فسأله األب من أنت؟ قال إنا الjدين .فقال األب
والزوجة واألوالد كلھم في صوت واحد :ليس ھذا وقت ،نحن نريد الدنيا ومتاعھا والدين سيحرمنا منھا
وسيقيدنا و سنتعب في االلتزام بتعاليمه وحالل وحرام وصالة وصيام ...الخ وسيتعبنا كل ذلك ولكن من
الممكن إن نرجع إليك بعد إن نستمتع بالدنيا وما فيھا  ،فتركوه وسارت السيارة تكمل رحلتھا وفجأة وجدوا
على الطريق نقطة تفتيش وكلمة قف  ،ووجدوا رجال يشير لألب إن ينزل ويترك السيارة .
فقال الرجل لألب انتھت الرحلة بالنسبة لك وعليك إن تنزل وتذھب معى فوجم االب في ذھول ولم ينطق فقال
له الرجل أنا افتش عن الدين..ھل معك الدين؟ فقال األب ال لقد تركته على بعد مسافة قليلة فدعنى أرجع وآتى
به  .فقال له الرجل انك لن تستطيع فعل ھذا فالرحلة انتھت والرجوع مستحيل  .فقال االب ولكننى معى في
السيارة المال والسلطة والمنصب والزوجة واالوالد .فقال له الرجل كل ھذا لن يعفيك من الذھاب معي،
وستترك كل ھذا وما كان لينفعك اال الدين الذى تركته في الطريق .فسأله االب من انت؟
قال الرجل انا الموت الذى كنت غافل عنه ولم تعمل حسابه  .ونظر االب للسيارة فوجد زوجته تقود السيارة
بدال منه ،وبدأت السيارة تتحرك لتكمل رحلتھا وفيھا االوالد والمال والسلطة ولم ينزل معه أحد منھم وتركوه.

انتقل من عالمنا الفاني المتنيح الطفل
نجل ناصر نظمي زكي وزوجته ايتا  ،وستشيع
الجنازة من كنيسة مار جرجس باستيفنج يوم االثنين
 16فبراير الساعة  1.30تعزيات الروح القدس
Tel : 07950187137
لالسرة .

الذكرى السنوية للمتنيح

الشماس الشاب مينا محسن نجيب بكنيسة مار
مرقس بلندن نطلب أن يتمم له ﷲ الشفاء.
Tel: 020 89972178
السيدة كارول عيسى زوجة الشماس زھير
عيسى بكنيسة مار مرقس بلندن اجريت لھا عملية
جراحية نطلب لھا تمام الشفاء.
Mob: 07887844488

طرائف
* واحد قصيرراح يشھد فى الjمjحjكjمjة فjالjقjاضjى
قاله احلف وقول وﷲ العjظjيjم اقjول الjحjق ..فjقjال
وﷲ العظيم اقول الjحjق ..وبjعjدھjا الjقjاضjي سjألjه
اسمك ايه ،فقاله نخلة يابيه ،فالjقjاضjي قjالjه احjنjا
ھانكدب من اولھا انت مش لسه قايل وﷲ الjعjظjيjم
اقول الحق.
* مدرس حساب سأل طالب لو كان ابوك مديون
بالف جنيه ومطلوب يسددھم على  10اقساط،
ھايدفع كام في القسط؟ فالولد قال مش ھايدفع وال
مليم . .فالمدرس قاله اقعد ياولد انت مش فاھم
الدرس كويس ...فقاله ال يااستاذ ده انت إللي مش
فاھم ابويا كويس.
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