الرسالة
االخبارية
)Coptic Orthodox Community (U.K
Www.copticnews.co.uk
السنة الحادية عشر  -العدد  - 223االحد  29مارس 2009

11th Year, Issue o. 223 - Sunday 29 March 2009

كالم مفيد
انفالتات طقسية )(5

”أتريد أن تبرأ“
اللقاء العجيب الذي تم بين الطبيب السماوي يسوع المسيح ومريض
بركة بيت حسدا الذي مكث  38سنة بجوار البركة يحمل كثيراً من
التأمالت المفيدة لحياتنا الروحية .والمالحظ ان ھذا المخلع كان يمكث
بجوار البركة قبل ان يولد السيد المسيح له المجد .وكان وحيداً ليس له
أحد يلقيه في البركة ليبرأ عندما يحرك المالك الماء ،لذلك يسمى االحد
الخامس من الصوم الكبير باسم ”احد المخلع“ او ”احد الوحيد“.
نالحظ ھنا ان السيد المسيح ھو
الذي ذھب الى ھذا االنسان
المشلول طريح الفراش ،ألنه
يريد ان الجميع يخلصون والى
معرفة الحق يقبلون ،فھو يبادر
دائما بالبحث عن الخطاة وال
ينتظر الى ان يحضروا ھم اليه،
مثلما جلس على البئر في انتظار
السامرية ،فھو يقف على الباب
يقرع منتظراً ان نفتح له أبواب
قلوبنا ،فھا ھو المسيح يناديك كل
يوم من خالل القداسات
واالجتماعات الروحية والتقرب
اليه بالصوم والصالة والصدقة،
وقراءة الكتاب المقدس ،فال تدع
الفرصة تفوتك حتى ال تندم.
وعندما وصل السيد المسيح الى
ھذا االنسان اشفق عليه  ،فسأله
”أتريد أن تبرأ؟“  ،ولم يكن
سؤال السيد المسيح ھنا
لالستخفاف به ،بل اراد ان يرى
ھل ھو بالفعل يريد ان يبرأ من

مرضه أم انه استسلم لھذا الوضع
وفقد األمل في الشفاء ،وربما
الستدرار عطف الناس وشفقتھم
عليه من خالل عطاياھم له.
والحقيقة ان ھذا االنسان بالفعل
كان يريد ان يبرأ  ،خاصة بعد
طول مدة المرض التي جعلته
يعاني من المتاعب النفسية
والعصبية التي كان يمكن ان يرد
على سؤال السيد المسيح بعصبية
وانفعال ،لكنه بكل اتضاع قال
”ياسيد ليس لي انسان يلقيني في
البركة متى تحرك الماء ،بل بينما
انا آت ينزل قدامي آخر“.
كما اراد ھذا المخلع ان يوضح
للسيد المسيح ان الجميع تركوه
حتى الذين نالوا الشفاء لم يحضر
منھم احد ليواسيه او يساعده
بالقائه في البركة عند تحريك
المياه ،لكنھا عظمة السيد المسيح
له المجد الذي عندما جاء الى
اورشليم لم يتوجه الى االغنياء

بل ذھب الى المرضى والفقراء
المحتاجين الذين ليس لھم احد
يسأل عنھم.
فليتنا نتبع خطوات رب المجد
يسوع المسيح ونركز اھتمامنا
على المعوزين والفقراء.
ونتيجة اليمان ھذا المخلع منحه
السيد المسيح الشفاء بطريقة لم
يكن يتوقعھا ،فلم يحمله ويلقيه في
البركة بل قال له بفمه الطاھر
”قم احمل سريرك وامشي“.
وقال له عندما التقاه مرة اخرى
”ھا انت قد برئت فال تخطيء
ايضا لئال يكون لك أشر“.
والسؤال لنا جميعا ”ھل تريد ان
تبرأ؟ فان اردت تب عن خطاياك
والفرصة مازالت سانحة امامك.

الفالح والبقال

كلمات لھا معاني جميلة

سافر احد الفالحين من قريته الى المدينة ليبيع قطع
الزبد الذي تصنعه زوجته ،واعتاد الفالح ان يبيع الزبد
لتاجر يشتري منه كل ما يحضره ويدفع له الثمن على
اساس ان كل قطعة تزن كيلوجرام ويضعه في الثالجة
دون أن يزنه .وذات يوم خطر بباله ان يزن قطع
الزبدة فاخذ واحدة ووزنھا فوجدھا  900جرام فاخذ
الثانية والثالثة وھكذا كل قطعة تزن  900جرام،
فاغتاظ البقال وانتظر الى ان حضر الفالح اليه فانھال
عليه بالسباب ووصفه بأنه رجل غشاش ألن كل قطعة
من الزبد تزن  900جرام بينما ھو يدفع له الثمن على
اساس ان الوزن كيلوجرام لكل قطعة من الزبد.
ھز الفالح رأسه بكل اسى وقال ال تسيء بي الظن
ياسيدي ،فنحن فقراء وفالحين وال نملك قطعة الحديد
التي وزنھا كيلوجرام ،فعندما اشتري منك كيلوجرام
سكر اضعه في كفة من الميزان واضع قطعة الزبدة في
الكفة االخرى“  .وھنا اسقط في يد البقال فلم يستطع ان
ينطق بكلمة ألنه انكشف أمام ھذا الفالح البسيط بأنه
ھو الغشاش وليس ذلك الفالح!!! ليتنا نكون امناء
صادقين ،ونبتعد عن ادانة االخرين.

* االنسان كائن ،من التراب خرج ،وعلى التراب
يعيش ،ومع التراب يتعامل ،وإلى التراب سيعود.
* االبتسامة ھي اقدم واسرع طريقة للمواصالت
عرفھا االنسان وھي اللغة الوحيدة التي تفھمھا جميع
الشعوب دون مترجم.
* االسرار ھي معلومات تبوح بھا لآلخرين ليقوموا
باستغاللھا ضدك عند اللزوم.
* المنافق ھو الشخص الذي يمدحك في ضجة ويخونك
في صمت.
* الكلمة الطيبة ھي الجسر الرقيق الذي يصل بين
قلوب الناس فوق بحر االنانية.
* الحياة ھي سفينة شراعھا األمل ووقودھا العمل.
* الغضب ريح تھب فجأة فتطفيء سراج العقل.
* الصداقة صفقة رابحة بين قلبين وروحين.
* األمل شمعة تضيء لك دروب مليئة بالھم والحزن
والرجاء والخوف.
* المتفائل ھو حديقة ورود بين اشجار االشواك.
والمتشائم شخص مھما اقنعته بجمال الوردة ال يرى اال
الشوك.

مازلنا نواصل معكم حلقات ”انفالتات طقسية“
من اجل الفائدة وليس من اجل أي شيء اخر ،كما
قد يتصور البعض ،وبھذه المناسبة نرحب بأي
تعليق او تصحيح له سند من المراجع الطقسية
الكنسية ،فالخادم الحقيقي ھو الذي يعيش حياة
االتضاع والتلمذة المستمرة.
وحلقة اليوم ھي مجموعة من المالحظات على
بعض الممارسات الطقسية لمھام الشماس سواء
خادم المذبح او ضمن فريق خورس الشمامسة
خارج الھيكل ،ھذه المالحظات تحتاج الى فھم
لتصحيح ما يشوبھا من اخطاء ليتم تسليمھا
البنائنا بالطريقة الصحيحة وبدقة وأمانة.
 -1لوحظ أن بعض الشمامسة يرتدون مالبس
الخدمة وال يشتركون مع خورس الكنيسة في
ترتيل االلحان  ،بل يتخذون ألنفسھم مكانا ً في
الھيكل الجانبي ،وبعضھم تجده فيما ھو منزوي
بعيداً عن الخورس يصلي مزامير الساعات من
االجبية اثناء صلوات القداس االلھي .وھذا
الوضع غير صحيح  ،فالشماس مكانه في خورس
الشمامسة ومھمته قيادة الشعب مع بقية الشمامسة
االخرين في ترتيل االلحان .ويمكن استثناء الكبار
في السن والمرضى منھم .ولكن ال تعتبر ھذه
قاعدة بل استثناء.
اما صلوات المزامير من االجبية ،فھو امر غير
مستحب اثناء صالة القداس االلھي ،فصالة
المزامير لھا وقتھا في الكنيسة قبل تقديم الحمل،
وفي المنزل في صلوات التاسعة والغروب والنوم
ونصف الليل في مواعيدھا.
 -2لوحظ تحركات بعض الشمامسة المتكررة
اثناء القداس االلھي وترك الخورس ،وھذا أمر
ايضا غير مستحب ،خاصة وقت قراءة االنجيل،
حيث ال يجب ان يتحرك احد من مكانه ال من
الشمامسة وال من الشعب ،بل ان من يتصادف
حضوره وقت قراءة االنجيل يقف مكانه لحين
الفراغ منه ثم يتجه لمكان جلوسه .كذلك اثناء
القداس ال يجب التحرك اال عند الضرورة،
احتراما ً وتقديراً لملك الملوك ورب االرباب الذي
نحن في حضرته وھو كائن على المذبح.
 -3لوحظ في خدمة الھيكل ان بعض الشمامسة
احيانا يتركون خدمة المذبح وينضمون للخورس
خارج الھيكل لترديد االلحان معھم خاصة اثناء
التوزيع ،او العكس ،وھذا ايضا ً غير صحيح،
فخادم المذبح ال يتحرك من مكانه بجانب المذبح
والذبيحة ،كذلك الشماس في الخورس ال يدخل
الھيكل ليقوم باداء بعض مردات الشماس خادم
المذبح او يساعد في تجفيف االواني بعد المناولة،
فكل له مھمته .فشماس الھيكل يخرج من الھيكل
فقط لقراءة االنجيل اذا طلب منه ذلك.
والى ان نلتقي في العدد المقبل مع حلقة جديدة
نذكركم بأن ھذا الكالم مفيد لمن يريد ان يستفيد.
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تعــــــــازي
انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

الدكتور عادل صدقي صليب
زوج السيدة فاالري ووالد اليسا وكيتي ،بكنيسة
السيدة العذراء والشھيدة دميانة بايرلندا ،وابن السيدة
ماري وشقيق الدكتور رؤوف باستراليا والدكتورة
سامية فيليس بكنيسة مار مرقس بلندن .نياحا لروحه
الطاھرة وتعزيات الروح القدس لالسرة.
Tel: 020 84709425
انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة االنسة

نورا عصام
بكنيسة السيدة العذ اء والشھيدة دميانة بايرلندا وذلك
اثر حادث اليم ،وقام بالصالة عليھا نيافة االنبا
انتوني اسقف ايرلندا واسكتلندا وشمال شرق انجلترا
وتوابعھا مع االباء كھنة ايرلندا .نياحا لروحھا
الطاھرة في فردوس النعيم.
انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

عوض فاروق حبيب
والد ھاني عوض بكنيسة السيدة العذراء والشھيدة
دميانة بايرلندا  ،نياحا لروحه الطاھرة وتعزيات
Tel: 091739064
الروح القدس لالسرة.
انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

ميشيل جرجس
والد االستاذ ريمون وزوجته السيدة ايناس بكنيسة
السيدة العذراء والشھيدة دميانة بايرلندا ،نياحا
لروحه الطاھرة وتعزيات الروح القدس لالسرة.
Tel: 0851455466
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أخبار  ..أخبار  ..أخبار
تحت رعاية نيافة االنبا انجيلوس االسقف العام بانجلترا يقوم االب القس شنودة عشم كاھن كاتدرائية مار
جرجس باستيفنج بعقد يوم روحي حول العھد القديم وذلك يوم السبت  4ابريل ،وسيتخلل ھذا اليوم القاء ثالث
محاضرات بعنوان  Know the Old Testamentعقب القداس االلھي على ان تبدأ المحاضرات من الساعة
الواحدة والنصف بعد الظھر ،والجميع مدعوون لنوال البركة.
يصدر المركز القبطي باستيفنج الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة من كتاب :
Contemplations on the Reading of the Holy Week of Pascha
من اعداد االب القس شنودة عشم كاھن كنيسة وكاتدائية مار جرجس باستيفنج  ،والكتاب عبارة عن مجموعة
تأمالت روحية عميقة حول قراءات اسبوع االالم ،كما أنه مفيد روحيا ً لكل من يقرأه ويقتنيه ،خاصة الشباب،
وسيكون متوفراً قريبا ً في مكتبات كنائسنا القبطية.
ستقيم كنيسة مار مرقس بلندن يوم السبت  9مايو معرضا ً ويوما ً مفتوحا ً بمركز مار مرقس في
 Hounslowوحصيلة ايرادات ھذا اليوم توجه الستكمال اصالحات المركز  ،والجميع مدعوون للمساھمة
ونوال البركة.
ستقيم كنيسة السيدة العذراء واالنبا شنودة بكرويدون يوم االحد  10مايو يوما ً مفتوحا ً وتوجه حصيلة
ايرادات ھذا اليوم الستكمال مشروعات المباني في الكنيسة .والجميع مدعوون للمساھمة ونوال البركة.

He always there for her
Her boyfriend left in tears. Days later
wrote a note to her saying : “Take
good care of your eyes , my dear , for
before they were yours , they were
!!”mine
This is how the human brain often
works , when our status changes ,
Only a very few remember what life
was like before , and who was always
by their side in the most painful
situations .

تذكارات

اذكر يارب مرضى شعبكم  ..اشفھم

ذكرى االربعين للمتنيح

االستاذ عدلي جورج زوج السيدة سعاد ووالد
عاطف وجودت وجورج بكنيسة مار مرقس بلندن
اجريت له عملية جراحية وحاليا بفترة نقاھة ،
نطلب له تمام الشفاءTel: 020 72216897 .

`الدكتور صبري حنا حلمي
والد المھندس شريف زوج السيدة نانسي بكنيسة مار
مرقس بلندن .تقيم االسرة القداس االلھي على روحه
الطاھرة يوم الخميس  2ابريل .

تھاني ..تھاني ..تھاني..
حصلت الدكتورة رانيا نجيب بويلز على درجة
الدكتوراه في االقتصاد والعلوم السياسية من جامعة
بريستول ،تھانينا القلبية والف مبروك.

طرائف
واحد بخيل راح يزور حماته فى المستشفى لقى
الباب مقفول ومكتوب عليه "ادفع" ..فقال اروح
وابقى ازورھا لما ترجع البيت احسن.

االستاذ فھمي نسيم زوج السيدة مارسيل
بكنيسة مار مرقس بلندن مازال يعالج بالمستشفى ،
نصلي ونطلب له الشفاء.
السيدة أماني يونان شقيقة الدكتور ھاني يونان
بكنيسة مار مرقس بلندن ،نرفع صلوات حارة من
اجلھا ونطلب لھا الشفاء.
Tel: 07966313955
صلوا واطلبوا من اجل اخوتنا في المستشفيات
والمنازل والذين ليس لھم احد يسأل عنھم  ،لكي
الرب االله ينعم عليھم بالشفاء العاجل.

There was a blind girl who hated
herself because she was blind.
She hated everyone , except her loving boyfriend . He was always there
for her . She told her boyfriend: “ If
I could only see the world , I will
marry you”.
One day , someone donated a pair of
e ye s t o h e r , W h e n t h e
bandages came off , she was able to
se e e ve ryth in g , in c lu d ing
her boyfriend.
He asked her : “Now that you can
see the world , will you marry me?”.
The girl looked at her boyfriend and
saw that he was blind too , the sight
of his closed eyelids shocked her ,
she hadn't expected that , the thought
of looking at them the rest of her
life , led her to refuse to marry him.
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