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كرامة جسد العذراء مريم والدة اإلله
صوم السيدة العذراء من االصوام المھمة والمحبوبة لدى فئة كبيرة من
المسيحيين ويكاد يقال أن الشعب المؤمن ھو الذي فرضه على الكنيسة
ألنه حتى القرن الحادي عشر لم يكن ضمن األصوام المعمول بھا بحكم
القانون الكنسي ،كما ال نجده في أي قانون من قوانين الصوم .وكان ھذا
الصوم معروفا ً بصوم العذراء.
ً
والكنيسة منذ تأسيسھا ومنذ تجسد السيد المسيح لم تقل يوما أن الخالص
ت ّم بغير المسيح .فالخالص فقط ھو بيسوع المسيح ،والعذراء مريم نالت
الخالص بالمسيح "وتبتھج روحي با hمخلصي" .وقد ماتت بالجسد ألنھا
وريثة الضعف الذي تسلمته البشرية من خطيئة آدم وحواء .وھي مكرمة
جداً في الكنيسة األرثوذكسية ألنھا أم الحياة التي اعطت للسيد المسيح
الكائن قبل الدھور ،اعطته من جسدھا جسداً اخذه منھا.
مريم العذراء لم يخطر الفكر الشرير بفكرھا ،ولم تستسلم لشھوة بشرية.
وخضعت لناموس السقوط فماتت بالجسد لكنھا بإرادتھا الشخصية لم
تخطئ يوما  ،لذلك تقول عنھا الكنيسة األرثوذكسية انھا أكرم من
الشاروبيم ،وھي تستمد مجدھا من مجد يسوع ابنھا ،والمفترض طقسيا ً أال ترسم صورة العذراء لوحدھا بل
مع يسوع المسيح ابنھا )باستثناء ايقونة البشارة( ،ألنه ھو قوتھا وھو الذي اعطاھا المجد والكرامة.
ان صعود جسد العذراء مريم الى السماء ھو تكريم للعذراء وللبشرية كلھا ألن جسد العذراء له نفس كرامة
العذراء .غير ان بعض الطوائف ال تعترف بشفاعة العذراء وال بكرامتھا ،وتعتبر ان جسدھا مثل بقية أجساد
البشرية قابل للتحلل والتعفن.
وھنا سأل أحدھم قداسة البابا شنودة ،أطال ﷲ حياته ،قائالً :أحد األخوة البالميس يقول إن جسد العذراء مريم
ال يتميز عن جسد أى مؤمن آخر .فجسدھا الترابى يجب أن يخضع للفساد والتحليل .وھو بھذا ينكر صعود
جسدھا .فما رأى قداستكم ؟
أجاب قداسته بالقول :إن جسد العذراء يتميز عن أى جسد بشرى بكرامة خاصة ،ألنه الجسد الذى حل فيه
رب المجد تسعة أشھر ،وقدسه الروح القدس بحلوله فيه )لو (35:1كما رضع السيد المسيح منه .فھل يترك
ﷲ ھذا الجسد للفساد والتحلل ،ليأكله الدود والعفن ،دون إكرام خاص بعد الموت.
إن الذين ال يكرمون جسد العذراء ،وال يكرمون باقى القديسين ،إنما يتجاھلون قول الرب لقديسيه ،من
يكرمكم يكرمنى .إن جسد العذراء سوف يكرم ليس فقط بعد القيامة فتلبس جسداً ممجداً  ،بل إن جسدھا
أكرمه الرب بعد وفاتھا ،وھو الذى أكرم جسد موسى قبل القيامة وأظھره على جبل التجلى ..وموضوع
صعود العذراء ھو موضوع سجلة التاريخ ،وال يمكن إنكار التاريخ ،الذى لسنا وحدنا الذين نسجله ،بل ھو
تاريخ عند كنائس كثيرة .إن الذين يھاجمون العذراء ،ال يستفيدون شيئاً ،ويخسرون بركة.

قصة قصيرة

غرفة الضيوف

جلست األم ذات مساء تساعد أبنائھا في مراجعة دروسھم ...وأعطت طفلھا الصغير ) 4سنوات( كراسة
للرسم حتى ال يشغلھا عن ما تقوم به من شرح ومذاكرة ألخوته الباقين ..وفجأة تذكرت أنھا لم تحضر طعام
العشاء لوالد زوجھا الرجل المسّن الذي يعيش معھم في حجرة خارج المبني في حوش البيت  ..أسرعت اليه
بالطعام وسألته إن كان يحتاج لخدمة اخرى وانصرفت .ولما عادت إلى أبنائھا الحظت أن الطفل يقوم برسم
دوائر ومربعات .ويضع فيھا رموز ..فسألته  :مالذي ترسمه؟ فأجابھا بكل براءة  :إني أرسم بيتي الذي
سأعيش فيه عنما أكبر وأتزوج ،فسعدت برده ،وسألته وأين ستنام؟ فأخذ الطفل يريھا كل مربع ويعدد كل ما
يعرفه من غرف البيت وترك مربعا ً منعزالً خارج اإلطار الذي يضم جميع الغرف  ،فسألته لماذا ھذه الغرفة
خارج البيت منعزله عن باقي الغرف؟ أجابھا :إنھا لك ِ سأضعك فيھا تعيشين كما يعيش جدي الكبير ..
صعقت األم لما قاله ولدھا !!! ھل سأكون وحيدة خارج البيت في الحوش دون أن أتمتع بالحديث مع إبني
وأطفاله عندما أعجز عن الحركة؟؟ ومن سأكلم حينھا ؟؟وھل سأقضي ما بقي من عمري وحيدة بين أربع
جدران دون أن أسمع لباقي أفراد أسرتي صوتا ً ؟؟
أسرعت ونادت الخدم ونقلت وبسرعة أثاث الغرفة المخصصة الستقبال الضيوف وأحضرت سرير والد
زوجھا ونقلت األثاث المخصص للضيوف إلى الغرفة الموجودة خارج المنزل .ولما عاد زوجھا فوجئ بما
فعلته فسألھا ما الداعي لھذا التغيير؟؟ أجابته والدموع تترقرق في عينيھا  :إني أختار أجمل الغرف التي
سنعيش بھا أنا وأنت إذا أعطانا ﷲ عمراً وعجزنا عن الحركة وليبق الضيوف في غرفة الحوش  .ففھم
الزوج ما قصدته وأثنى عليھا لما فعلته لوالده الذي كان ينظر إليھم ويبتسم بعين راضية  .وقام الطفل بمسح
رسمه وابتسم.

كالم مفيد
قراءة الكتاب المقدس
كثيرون منا يھملون قراءة الكتاب المقدس وھم ال
يدرون ان كافة مشاكلھم ومتاعبھم يمكن حلھا من
خالل رسالة الكتاب المقدس لنا ،فال توجد مشكلة او
ضيقة او طلب معونة او نصيحة اال وتجدھا في
الكتاب المقدس .وفي ھذه الزاوية نعرض بعض ما
يواجھنا في الحياة ،ورسالة ﷲ لنا من خالل ارشاد
روحه القدوس في قراءاتنا للكتاب المقدس.
الخوف :فقال ال تخف الن الذين معنا اكثر من
الذين معھم ) 2مل .(16:6
*الضيق :من اجل اسمك يارب تحيينى بعدلك
تخرج من الضيق نفسى )مز.(11:143
*الغضب :الجواب اللين يصرف الغضب والكالم
الموجع يھيج السخط )ام.(1:15
*السالم :يارب تجعل لنا سالما الن كل اعمالنا
صنعتھا لنا )اش .(12 :26
*العطاء :طوبى للذى ينظرالى المسكين فى يوم
الشر ينجيه الرب )مز.( 1:41
*العزاء :النه ال يزل من قلبه وال يحزن بنى
انسان )مز.(33:31
*القناعه :واما التقوى مع القناعه فھى تجاره
عظيمه )اتى.(6:6
*ال22ت22ش22ج22ي22ع :لتشدد وتشجع قلوبكم يا جميع
المنتظرين الرب )مز.(24:31
*االيمان :ليصل المسيح بااليمان فى قلوبكم(
اف.(17:3
*الغفران :فان جاع عدوك فاطعمه وان عطش
فاسقه النك ان فعلت ھذا تجمع جمر نار على راسه
)رو.(20:12
*الرجاء :النك انت رجائى يا سيدى الرب متكلى
منذ صباى )مز.(5:71
*التواضع :مخافه الرب ادب حكمه وقبل الكرامه
التواضع )ام.( 33:15
*ال22ف22رح :الذين يزرعون بالدموع يحصدون
باالبتھاج )مز.(5:126
*الكسل :طريق الكسالن كسياج من شوك وطريق
المستقيمين منھج )ام.(19:15
*ال22وداع22ه :الن الرب راض عن شعبه يجمل
الودعاء بالخالص )مز.(4:149
*الرحمه :اما رحمه الرب فالى الدھر واالبد على
خائفيه وعدله على بنى البنين )مز.(17:103
*الص22اله :ان سالتم شيئا باسمى فانى افعله
)يو.(14:14
*االضطھاد :افرحوا وتھللوا آلن اجركم عظيم فى
السموات فانھم ھكذا طردوا االنبياء الذين قبلكم
)مت.(12,11:5
*الكبرياء :ويل للحكماء فى عين انفسھم والفھماء
عند ذواتھم )اش.(21:5
ليتك تبدأ من اليوم في قراءة كلمة ﷲ ففيھا دواء
لكل داء ،جرب ولن تخسر بل تكون الرابح االكبر.
ھذا الكالم مفيد لمن يريد ان يستفيد.
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تھاني  ..تھاني  ..تھاني

انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة

ليديا اسكندر
والدة ميالد فاخوري زوج الخادمة سامية  ،وناجي
وھدى ،وجدة مارينا ومريم ومينا ميالد بكنيسة
مار مرقس بلندن ،وابنة عم ميشيل جرجس
بكنيسة العذراء واالنبا ابرام ببرايتون .نياحا
لروحھا الطاھرة وتعزيات الروح القدس لالسرة.
Mob: 07956499421 Milad
Mob: o7916552356 Nagi
Tel: 020 72293632 Hoda

تذكارات

تھنئة قلبية بزفاف االبن المبارك  Yousif Salahعلى االبن2ة
المباركة  Tryvana Ekladiousبكن2ي2س2ة م2ار م2رق2س ب2ل2ن2دن.
الف مبروك للعروسين مع التمني2ات ال2ط2ي2ب2ة ل2ھ2م2ا ب2ح2ي2اة زوج2ي2ة
سعيدة.
وقد حضر وبارك االكليل كل من نيافة االنبا رويس االسقف العام،
ونيافة االنبا انجيليوس االسقف العام ببريطانيا ،وحضرات االباء
الموقرين كھنة كنيسة مار مرقس بلندن القمص انطونيوس ثابت،
والقس توماس فايز والقس سرابيون شفيق ،كذلك القمص انجيليوس
االنطوني نيابة عن نيافة االنبا انتوني لعدم تمكنه من الحضور،
والقس شنودة عشم باستيفنج ،والقس مينا بجولدرز جرين ،والقس روفائيل كاھن كنيسة المالك بشيراتون
القاھرة .ولفيف من شمامسة كنيسة مار مرقس بلندن ،وخدام وخادمات وشعب الكنيسة ،وكنائس اخرى .لھم
منا جميعا ً كل احترام وتقدير .

ذكرى االربعين للمتنيحة

تھاني مواليد

تھاني خريجي الجامعات

والدة الشماس عادل ساويرس زوج الخادمة
تريزا ،وامير زوج الخادمة مارسيل ،ورينيه
وجدة بيتر زوج د .ميرا ،ومكاريوس،وسارة ومينا
وايالريا ،وعمة سوزان وجيمي بباوي ،تقيم
االسرة القداس االلھي على روحھا الطاھرة يوم
االحد  28اغسطس .عزاء لالسرة.
Tel: 020 87154151 Adel
Tel: 0208 6449540 Amir

مايكل مدحت وزوجته  Ruthبكنيسة مار مرقس
بلندن رزقا بمولودة سمياھا  Bethia Graceالف
Mob: 07880500296
مبروك.
فتحي فايز وزوجته شيرين بكنيسة مار مرقس
بلندن رزقا بمولود سمياه  Marcelenoالف مبروك.
Mob: 07940716141
الدكتور يسري انسي وزوجته سالي بكنيسة مار
مرقس بلندن رزقا بطفلة سمياھا مريم .الف مبروك.
Mon: 07979812994

Congratulation
for Graduated Students

ماتيلدا بباوي

 .ذكرى االربعين للمتنيحة

حياة ثابت
والدة السيدة منى زوجة الدكتور وجدي سعد وجدة
ماريا وريتا وكيرلس ،تقيم االسرة القداس االلھي
على روحھا الطاھرة يوم االحد  21اغسطس
بكنيسة مار مرقس بلندن ،عزاء لالسرة.
Tel: 01344628705
ذكرى االربعين للمتنيحة

شھيرة زكي
شقيقة الدكتور رفعت زكي زوج السيدة ايمان،
تقيم االسرة القداس االلھي على روحھا الطاھرة
بكنيسة السيدة العذراء والقديسة دميانة بايرلندا.
يوم االحد  14اغسطس  ،عزاء لالسرة.
Tel: 0035353868146505

اذكر يارب مرضى شعبك
السيدة مارجريت باسيليوس بكنيسة السيدة
العذراء والمالك بجولدرزجرين اجريت لھا عملية
جراحية وحاليا بفترة نقاھة ،نطلب لھا تمام الشفاء.
Tel: 020 84506687
صلوا من اجل اخوتنا المرضى في المنازل
والمستشفيات الذين ليس لھم احد يسأ ل عنھم

St. Mark Church – London:
Yorgo Yanni Mansi
St. Athanious – Norwich:
John Awad - Medicine.
Nada Fanous - Medicine.

من أقوال األباء
كل يوم ال تجلس فيه ساعة بينك وبين نفسك وتتفكر بأي األشياء أخطأت  ،وبأي أمر سقط2ت وت2ق2وم ذات2ك
)مار اسحق السرياني(
فيه ال تحسبه من عدد أيام حياتك.
فتوي غريبة نشرتھا بعض وسائل االعالم تقول ان
حركة “الشباب المجاھدين” الصومالية اعلنت تحريم
أكل "السمبوسة” ألنھا تحتوي على أضالع ثالثة
مسيحية تُشبه أضالع الثالوث ال ُمقدس المسيحي.
واتخذت ھذه الجماعة المتخلفة قرارا صارما ً بمعاقبة
من يطبخ السمبوسة ،ومن يشتريھا .،والسمبوسة
عبارة عن عجين طري يفرد ويلف بشكل مثلث يتم
حشوه باللحوم والخضروات.

احفظ نفسك يحرسك ﷲ
كان عجوز يشتكي لصديقه من األلم واإلجھاد اليومي ،فسأله الصديق عن السبب ،فقال :يوجد عندي
صقران علي كل يوم أن أروضھما ،وأرنبان احرسھما من الجري خارجاً ،وغرابان أقودھما وأدربھما،
وحية أحاصرھا ،وأسد أحفظه دائما مقيداً في قفص حديدي ،ومريض أعتني به واخدمه.
اعتقد الصديق ان العجوز يمزح ،فال يمكن أن يراعي إنسان كل ھذه األشياء مرة واحدة .فقال له العجوز:
إنني ال أمزح وما أقوله ھو الحقيقة .فالصقران ھما عيناي وعل ّي أن احرسھما باجتھاد ونشاط .واألرن2ب2ان
ھما قدماي وعل ّي أن أحفظھما من السير في طرق الخطيئة .والغرابان ھما ي2داي وعل ّي أن أدربھما على
العمل لتمداني بما احتاج .والحية ھي لساني وعل ّي أن ألجمه باستمرار حتى ال ينطق بكالم معيب .واألس2د
ھو قلبي والذي توجد لي معه حرب مستمرة كي ال تخرج منه أمور شريرة .أما المريض فھو جس2دي الذي
يحتاج دائما إلى يقظتي وعنايتي وانتباھي.
ھذا العمل اليومي يستنفذ عافيتنا ،لكنه مھم لحياتنا ،فھل نحفظ انفسنا ليحرسنا ﷲ!!!
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