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حياة التوبة في الصوم الكبير
الصوم الكبير ھو رحلة توبة ،تصحبنا فيھا الكVنVيVسVة خVالل قVراءات فصVول االنVاجVيVل طVوال اسVابVيVع الصVوم.
وبممارسة الصوم بالمفھوم الصحيح له ،تسمو الروح فوق الجسد ،وكلما توغلنا في أيام الصوم كلVمVا ارتVفVعVت
روحياتنا وتقدمنا خطوات نحو اللقاء مع المسيح القائم من بين االموات في نھاية الصوم.
ً
شيئا ،بل يكون قد اخضع جسده لVلVتVعVذيVب بVامVتVنVاعVه
وتعيس ھو الذي يبدأ الصوم وينتھي منه دون ان يستفيد
عن تناول اللحوم ومنتجاته ،ففي الوقت الذي يمتنع فيه عن أكل لحوم الحيوانات يستمر في أكل لVحVوم الVبVشVر.
فمثل ھذا الصوم ال يعتبر صوما ً .ورحلة الصوم المقدس تVبVدأ مVن عشVيVة أحVد الVرفVاع وتVنVتVھVي بVقVداس عVيVد
القيامة ،ومن خالل قراءات فصول االناجيل نالحظ االتي:
* احد الرفاع يتحدث عن المبادئ االساسية
للمسيحية ،ويضع دستوراً لمن يرغب في بدء رحلة
التوبة ،ھذا الدستور يقوم على ثالث بنود اساسية
ھي الصوم والصالة والصدقة .وممارسة ھذه البنود
الثالثة يجب ان تكون في الخفاء حتى ال نكون
كالمرائين.
* االحد االول يسميه البعض أحد الكنوز في حين ان
فصل االنجيل يتحدث عن الممنوعات التي يجب
على الراغبين في التوبة معرفتھا ،وھي أال نكنز
النفسنا كنوزا على االرض حيث يفسد السوس
والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون .واال نخدم
سيدين ﷲ والمال .واال نھتم بالغد وال نھتم بالمأكل
والملبس والمشرب بل نطلب ملكوت ﷲ وبره.
* االحد الثانى يحدثنا عن التجربة على الجبل وھو
ما يعني أن طريق التوبة ليس سھالً بل يتطلب منا
أن نكون مستعدين الحتمال التجارب ،فالسيد المسيح
نفسه سمح للشيطان ان يجربه .وبھذا نعرف ان
ھناك ضيقات وتجارب من عدو الخير ،وان طريق
نقاوة القلب ليس سھال بل يتطلب الجھاد المستمر.
الثالث
* األحد
تحدثنا فيه الكنيسة
عن االبن الضال
الذي طلب من ابيه
نصيبه من الميراث
وذھب بعيداً وانفق
ماله على اصدقاء
السوء الى ان افلس
ولم يبق له شيء
وكاد ان يھلك لوال
ان ھداه تفكيره الى
العودة لبيت ابيه مرة اخرى ،ھكذا نحن رغم جھادنا
ضد عدو الخير إال انه قد ينتصر علينا ما لم نكن
يقظين ،فقد انتصر على االبن الضال .لكن في كل
مرة نسقط فيھا نقول "ال تشمتي بي ياعدوتي فاني
ان سقطت سأقوم" ،فان سقطنا ال نيأس بل نقوم
ونواصل مشوار الجھاد في طريق التوبة.
* االحد الرابع يتحدث فيه فصل االنجيل عن المرأة
السامرية وھو درس لنا جميعا ً فطريق التوبة كما
رأينا محفوفا ً بالتجارب ،وما لم نكن يقظين قد نسقط
فيھا ،لكن ان سقطنا وقمنا علينا ان ندرك انه ما لم
نشرب من ماء الحياة أي نستمد القوة والعون من ﷲ
الذي يسند جھادنا ضد العدو فلن نصمد امام
التجارب .ومن ناحية اخرى نرى ان توبتنا تجعلنا

نستحق أن نأكل
ونشرب من جسد
الرب ودمه ،فعودة
االبن الضال الى
حضن ابيه جعلته
يفرح مع ابيه
والخدم ويأكل معھم
من العجل المثمن ،وجعلت المرأة السامرية تطلب
ماء الحياة لترتوي فال تعود وتشرب من ماء العالم.
ودم المسيح ھو الماء الحي ،ومتى ما شعر المؤمن
بحالة الشبع المستمر فلن يعود ويخطىء ،وان اخطأ
سريعا ً ما يعود الى طريق التوبة.
* االحد الخامس تذكرنا الكنيسة من خالل قراءاته
بالمخلع ،وھو يشير الى االنسان الذي يذوق حالوة
الماء الحي فيقوم حاالً ويكرز به وسط االخرين،
فكما فعلت المرأة السامرية عندما ذھبت الى المدينة
لتبشر بني قومھا  ،ھكذا فعل االنسان المخلع الذي
بعد ان شفاه المسيح قام وكرز به وسط الجموع
الذين كانوا يرونه ملقيا بجوار البركة لمدة ثمانية
وثالثين سنة.
* االحد السادس وفيه نرى كيف ان االنسان قبل
التوبة يكون كاالعمى لكنه بعد التوبة يبصر نور
المسيح فيطلب الدخول اليه من باب المعمودية،
لذلك يطلق على ھذا االحد اسم احد التناصير حيث
المعمودية ھي سر االستنارة .وجدير بكل مؤمن
تائب أن يقول مع ذلك االعمى عبارته الشھيرة
"كنت اعمى واالن ابصر".
* االحد السابع :وفيه يستحق المؤمن التائب الذي
حقق الھدف من الصوم أن يدخل مع المسيح الى
اورشليم مع زمرة المنتصرين الفرحين.
* االحد الثامن وفيه نقوم من موت الخطية ونعود
الى الفردوس مرة اخرى بعد ان طردنا منه بسبب
خطية ابونا آدم وأمنا حواء .وھنا تكون نھاية رحلة
التوبة واالجر السمائي الذي نناله نظير جھادنا
المستمر للوصول الى قلب المسيح الذي يفتح
احضانه لنا ليضمنا اليه في حظيرته.
وعليك االن ،عزيزي القارئ ،ان تعيش حياة التوبة
خالل فترة الصوم ،حتى تخلع عنك االنسان العتيق
ً
وتلبس انسانا ً
جديدا ،وان تستمر معك حياة التوبة
ھذه الى ان يسمح ﷲ لنا باالنتقال من العالم لمنضي
ونحن تائبين مستعدين للعشرة معه ومع مالئكته
والشھداء والقديسين ،الى الحياة االبدية.
كل عام وجميعكم بخير.

كالم مفيد
انفالتات طقسية )(3
الھدف من ھذه السلسلة ليس للتشھير كما قد
يتصور البعض ألننا ال نذكر االسماء وال األماكن
التي تحدث فيھا ھذه االنفالتات الطقسية وال نذكر
حتى اسماء من يستفسرون عن مدى صحة ھذه
الممارسات الطقسية من عدمه ،فنحن ال نھاجم
اشخاص ولكن نسعى الى تسليط الضوء على
االخطاء الطقسية التي تمارس بواسطة البعض
بسبب تھاونھم ،حيث يؤدي ھذا التھاون
واالستھتار الى تشكيك الكثيرون من تلك
الممارسات الطقسية الخاطئة .فخير وسيلة لطرد
ظالم عدم المعرفة ھو تسليط ضوء المعرفة .
وعلى سبيل المثال سألنا احدھم ھل يجوز للبنات
او الشابات الوقوف في الخورس واالشتراك مع
الشمامسة في االلحان والتسبيح ،بل وممارسة
قيادة االلحان بضرب الدف اثناء التسبيح؟
ولالجابة على ھذا االستفسار نقول ان ھذا الوضع
غير صحيح بالمرة ،فال يليق بالفتيات والشابات
الوقوف في خورس الشمامسة واالشتراك معھم
أو قيادتھم  .فمكانھن ھو صحن الكنيسة مع
السيدات وليس خورس الشمامسة  .وال يجوز لھن
ضرب الدف او قيادة الشمامسة ،مھما كانت
مكانة أھاليھن واقربائھن في الكنيسة ،وبالتالي
يجب على المسئولين عن الخدمة في الكنيسة
تصحيح ھذا الوضع الخاطئ دون المحاباة
بالوجوه .فلم تعرف الكنيسة على مر عصورھا
اشتراك الفتيات او حتى الشماسات في ترديد
االلحان بوقوفھن مع خورس الشمامسة وقيادتھم
سواء في رفع البخور او القداسات ،بل يرددن
االلحان بصوت ھادئ مع بقية افراد الشعب.
أما في الحفالت والكوراالت فال غبار على
الفتيات من االشتراك والترتيل مع الشباب على
ان يكون ذلك خارج الخدمة الطقسية لالسرار
االلھية .أما في أديرة الراھبات حيث ال يوجد
شمامسة وال شعب ،فالراھبات يقمن بخدمة
االلحان والتسبيح .
وھناك انفالته طقسية اخرى ھي قيام بعض
الشمامسة بحمل أطفال صغار لمناولتھم داخل
الھيكل ،وھذا نوع من االستھتار والتھاون حيث
ال يجوز دخول الھيكل سوى للكھنة والشمامسة
خدام المذبح ويسمح حاليا بمناولة الشمامسة
االخرين داخل الھيكل ،اما ان يحمل الشماس ابنه
او حفيده ليناوله في الھيكل فبجانب انه ممارسة
طقسية خاطئة فقد يثير نوع من الحساسية بين
اباء وامھات االطفال االخرين الذين ليس لھم احد
من الشمامسة يحمل ابنھم او بنتھم لمناولته او
مناولتھا في الھيكل .وھنا على االب الكاھن ان
ينبه الى ھذا االھمال وتصحيح ھذا الخطأ
احتراما ً لقدسية الھيكل والخدمة فيه.
والى ان نلتقي في العدد المقبل مع حلقة جديدة
نذكركم بأن ھذا الكالم مفيد لمن يريد ان يستفيد.
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تذكارات
ذكرى االربعين للمتنيحة

”حيث أكون ھناك يكون خادمي“
انتقل الى مساكن النور األب الفاضل

جوليا تادرس جرجس

كاھن كنيسة السيدة العذراء بنيوجيرسي بامريكا،
شقيق الراھب القمص شنودة االنبا بيشوي وشقيق
المتنيح القس ديمتري ديمتري زوج السيدة ايفون
عبد الشھيد بكنيسة مار مرقس بلندن .نياحا وراحة
لروحه الطاھرة وتعزيات الروح القدس لالسرة.

يقيم زوجھا ادوارد نصيف بدوي واوالدھا بيتر
وبول وكلير ووالدتھا السيدة وداد ميخائيل بشارة،
واخواتھا جورجيت وجانيت وسوزان وبقية افراد
االسرة قداس االربعين على روحھا الطاھرة يوم
االحد  8مارس بكنيسة مار مرقس بلندن .نياحا
لروحھا وتعزيات الروح القدس لالسرة.
Tel: 020 89492237

انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

ذكرى االربعين للمتنيحة

والد الدكتور فھمي وليم زوج السيدة جيھان بكنيسة
السيدة العذراء ومار مينا بمانشستر .نياحا لروحه
الطاھرة وتعزيات الروح القدس لالسرة.
Tel: 01782871712

اقام ابنھا الدكتور تامر تادرس واالسرة قداس
االربعين على روحھا الطاھرة بكنيسة االنبا
انطونيوس بدونكاستر .نياحا لروحھا وتعزيات
الروح القدس لالسرةMob.: 07825277514 .

انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة

الذكرى السنوية للمتنيح

والدة السيدة سلوى زوجة الدكتور ممدوح بولس
بكنيسة االنبا انطونيوس بدونكاستر .نياحا لروحھا
الطاھرة وتعزيات الروح القدس لالسرة.
Mob.: 07947524185

اقامت االسرة القداس االلھي على روحه الطاھرة
يوم االحد  14فبراير بكنيسة السيدة العذراء والمالك
بجولدرز جرين .نياحا لروحه الطاھرة وتعزيات
Tel: 020 89930996
الروح القدس لالسرة.

القمص بيشوي ديمتري

وليم فھمي

سھير حلمي باسيلي الراھب

اندوني عادل ابراھيم رزق

أليس أسعد كيرلس

مقابلة مع الرب يسوع صباح كل يوم
ما أجمل أن تبدأ يومك بمقابلة من الرب يسوع من خالل الصالة وقVراءة فصVل مVن الVكVتVاب الVمVقVدس ،حVيVث
ستستمر بركة ھذا اللقاء معك طوال اليوم .ولعل المعلومة التالية توضح بجالء ما نقصده من وراء ھذا اللVقVاء
اليومي .ففي رومانيا وادى شھير ال تزرع فيه إال نوع معين من الزھور اختيرت خصيصا ً لتصدر إلى الخVارج
وفى زمن اإلثمار يمتلئ ھذا الوادى برائحة مميزة وقوية ً
جدا ،حتي إنك إذا أمضيت فيه بضع دقائق ،التصقVت
ھذه الرائحة بك وظلت معك طوال اليوم ،لدرجة انه لو حدث ان تقابلت مع احد االشخاص يكتشف من اللحVظVة
االولى انك زرت ھذا الوادى .ھل علمت اآلن ياعزيزي مدى تأثير المقابلة مع الVرب يسVوع صVبVاح كVل يVوم.
حبذا لو بدأت بممارسة ھذا اللقاء ابتداء من اليوم لتحصل على بركات ال تعد وال تحصى.

تھاني ..تھاني ..تھاني..

أخبار  ..أخبار  ..أخبار

تھنئة قلبية للدكتور تامر تادرس بترقيته الى
منصب رئيس قسم العظام بمستشفى دونكاستر.

اقامت جمعية االطباء االقباط بالمملكة المتحدة
حفل عشاء تكريما ً للبروفيسور د .وجيه
اكليمنضس والبروفيسور د .ميشيل حنا لحصولھما
على درجة االستاذية ،والقى كل منھما كلمة خالل
الحفل الذي حضره االباء الكھنة مع االطباء.
تقيم كنيسة السيدة العذراء واالنبا شنودة رئيس
المتوحدين بكرويدون معرضھا السنوي عقب
قداس االحد  10مايو  2009ويخصص ايراد ھذا
المعرض الستكمال منشآت الكنيسة الجديدة
والجميع مدعوون للحضور ونوال البركة .

تھنئة قلبية بزواج الشاب مايكل سيدھم على
االنسة  Ruth Greenwoodبكنيسة مار مرقس
بلندن .الف مبروك.
تھنئة قلبية بخطوبة مينا نبيل على االنسة دينا
عزت ابادير بكنيسة العذراء والمالك بجولدرز
جرين .الف مبروك.
تھنئة قلبية بخطوبة مينا سدرا على االنسة
مارجريت نيقوال  ،الف مبروك.
تھانينا القلبية بخطوبة توني باراميثاس على
االنسة دانييال فاخوري .الف مبروك.
تھانينا القلبية بخطوبة باسل حنا على االنسة ديانا
جندي الف مبروك.

طرائف
واحVد احVول بVيVعVاكVس واحVدة فVقVالVھVا وﷲ انVتVVوا
االتنين احلى من بعضيVكVم .فVقVالVت لVه وﷲ وانVتVو
االتنين قللالت ادب.

Life is a gift from God
Today before you think of saying an
unkind word, Think of someone who
can't speak
+ Before you complain about the taste
of your food, Think of someone who
has nothing to eat
+ Before you complain about your
husband or wife, Think of someone
who's crying out to God for a companion
+ Today before you complain about
life, Think of someone who went too
early to heaven
+ Before you complain about your
children, Think of someone who desires children but they're barren
+ Before you argue about your dirty
house; someone didn't clean or sweep,
Think of the people who are living in
the streets
+ Before whining about the distance
you drive, Think of someone who
walks the same distance with their feet
+ And when you are tired and complain about your job, Think of the unemployed, the disabled and those who
wished they had your job .
+ But before you think of pointing the
finger or condemning another, Remember that not one of us are without sin
and we all answer to one maker
+ And when depressing thoughts seem
to get you down, Put a smile on your
face and thank God you're alive and
still around
+ And when you complain about not
having any close friends by your side ,
Remember you've always Jesus there.

اذكر يارب مرضى شعبكم  ..اشفھم
حضرت من كنيسة جورجيوس واالنبا
انطونيوس بمصر الجديدة بلقاھرة االنسة ديانا اديب
الجراء عملية جراحية نصلي ونطلب لھا الشفاء.
نصلي ونطلب الشفاء للمرضى الذين في
المستشفيات والمنازل وليس لھم أحد يسأل عنھم
ليمنحھم ﷲ الصحة والشفاء.

حكمة العدد
”الجواب اللين يصVرف الVغVضVب والVكVالم الVمVوجVع
يھيج السخط“ )امثال .(1 : 15
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