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الذي بال خطية ..حمل خطايا البشرية
احتلفت كنيستنا القبطية االرثوذكسية أول امس الجـمـعـة
بعيد الغطاس المجيد ،وھو أحد االعياد السيدية الكبـرى.
فحسب طقس الكنيسة القبـطـيـة ھـنـاك  7اعـيـاد سـيـديـة
كبرى )البشارة  ،الميالد ،الغطاس ،الشعانين ،الـقـيـامـة،
الصــعــود ،الــعــنــصــرة( .و 7اعــيــاد ســيــديــة صــغــرى
))الختان ،دخول المسيح للھيكل ،دخوله ارض مصر،
عرس قانا الجليل ،التجلي ،خميس العھد ،احد توما( .
ولــھــذا الــعــيــد اســمــاء مــخــتــلــفــة فــھــو يســمــى بــعــيــد
”الثاؤوفان!ي!ا“ ،وھـي كـلـمـة يـونـانـيـة تـعـنـي الـظـھـور
االلھي ،حيث فيه ظھر الـثـالـوث الـقـدوس ،فـاالبـن فـي
الماء ،وصوت االب من السماء يـقـول ”ھـذا ھـو ابـنـي
الحبيب الذي به سـررت ،والـروح الـقـدس ظـھـر مـثـل
حمامة.
كما يسمى ايضا بعيد ”الغطاس“ وھو االسم المـعـروف
بــيــن عــامــة الــنــاس ،ألن معمودية المسيح كانت
بالتغطيس ،فالمعمودية في المسيحية يجب ان تكون بالتغطيس وليس بالرش ،وھو الطقس الذي كان معموالً
به منذ العصر األول الرسولي ،ومن ھنا جاءت تسمية ”الغطاس“.
ويسمى ايضا بعيد ”االنوار“ ألن سر المعمودية يطلق عليه سر االستنارة ،ويقول معلمنا بولس الرسول في
رسالته الى العبرانيين "الذين استنيروا مرة" اي الذين تعمدوا .وفي طقس جحد الشيطان يتجه االشبين وھو
حامل الطفل اوال الى جھة الغرب حيث ترمز الى الظالم ليجحد شيطان الظلمة ،ثم يتجه الى الشرق حيث
النور ليعلن استنارته بنور االيمان بالسيد المسيح له المجد.
ويرتبط بقداس عيد الغطاس المجيد قداس اخر يسمى قداس ”اللقان“ وھو يقام قبل رفع بخور باكر ،وكلمة
اللقان معناھا "حوض" او ”مغطس“ .ويقام قداس اللقان ثالث مرات في العام )خميس العھد ،عيد الرسل،
الغطاس( ،وربما يسأل احدھم ويقول لماذا يقوم الكاھن بعد صالة اللقان برشم الجبھة ؟ واالجابة ھي انه في
الطقس القديم كان المغطس كبير ِا ومتسعا ً وكان المؤمنون يغطسون فيه في ليلة الغطاس كما غطس السيد
المسيح في نھر االردن ،لكن استعيض عن طقس الغطس ھذا بمباركة الجبھة بمياه اللقان وھو مجرد
اشتراك مع المسيح في معموديته.
وربما يتساءل البعض :لماذا تصر الكنيسة على تعميد االطفال الرضعان ،بينما الطوائف االخرى تؤجل
المعمودية لحين ادراك الطفل معنى المعمودية واھميتھا؟ وھنا نقول أنه ال توجد اية واحدة في االنجيل تنص
على منع االطفال من نوال سر المعمودية ،كما ال يمكن االستناد على عدم فھم الطفل للمعمودية كذريعة
لتأخيرھا ،فالطفل ال يفھم معنى الرضاعة وال فائدتھا له لكننا ال يمكن ان نمنعه من الرضاعة .كذلك ال
يمكن منع الطفل من الذھاب للمدرسة لكونه ال يفھم ما معنى ذھابه اليھا  ،وقس على ذلك الكثير من االمثلة.
في العھد القديم كان االطفال ينالون الختان رغم انھم ال يفھمون المعنى الروحي له الذي قصده  Iعندما
اعتبر الختان عھد بينه وبين ابينا ابراھيم ونسله .ھكذا عندما عبر بنو اسرائيل البحر عبروا ومعھم االطفال
رغم ان االطفال ال يفھمون معنى العبور لكنھم عبروا على ايمان والديھم ،ھكذا يكون عماد االطفال على
ايمان والديھم ،وعندما يكبرون لھم حرية االختيار البقاء على ھذا االيمان او تركه.
نختم بالتأمل الرائع حول عيد الغطاس لقداسة البابا المعظم االنبا شنودة -اطال  Iحياته  -عندما قال:
آدم أخطأ ،ولم يطلب التوبة ،وال سعى إليھا ..وإذا بالسيد المسيح ،القدوس الذي ھو وحده بـال خـطـيـة ،يـقـف
أمام المعمدان ،كتائب ،نائبا ً عن آدم وذريته ،مقدما ً عنھم جميـعـا ً مـعـمـوديـة تـوبـة فـي أسـمـى صـوره .حـمـل
خطاياھم ،ليس فقط أثناء صلبه ،وإنما في حياته أيضا ً كإبن للبشر .ولذلك سر اآلب بـه وقـال" :ھـذا ھـو إبـنـى
الحبيب الذي به سررت"..
إن ﷲ ال يسر بتبرير اإلنسان لذاته ،وبأن يلتمس لنفسه األعذار كما فعل آدم وحواء ،اللذين بدالً مـن أن يـديـنـا
نفسيھما أمام ﷲ ،أخذ كل منھما يلقى بالذنب على غيره .أما السيد المسيح ،فلم يلق ذنبا ً على غيره ،وإنـمـا أخـذ
ذنب الغير ،وحمله نيابة عنه ،وقدم عنه معمودية توبة ،وأفرح بـكـل ھـذا قـلـب اآلب ،فـقـال" :ھـذا ھـو ابـنـى
الحبيب الذي به سررت".
الذي بال خطية ،صار حامل خطية ،من أجلنا ..لم يخجل من أن يتقدم وسط صفوف الخطاة ،ليطلب العماد مـن
يد عبده يوحنا .ولما استحى منه ھذا النبي العظيم ،أجابه فى وداعة " اسمح اآلن ،ألنه يليق بنا أن نـكـمـل كـل
بر" ..وأعطانا ً بھذا درسا ً عمليا ً في حياتنا .وأعطانا ً درسا ً أن نحمل خطايا الـغـيـر ..وأن نـدفـع الـثـمـن نـيـابـة
عنھم ،بكل رضى ..وأن ال نقف مبررين لذواتنا ،مھما كنا أبرياء  .وأننا بھذا نكمل كل بر ..أتراك تستطيع أن
تدرب نفسك على ھذه الفضيلة؟

كالم مفيد
الطبائع البشرية
ال شك ان طبائع البشر تختلف وتتباين ،فمنھم الرقـيـق
اللين ،ومنھم الصلب الخشن .ومنھم الكريـم الـمـعـطـاء
ومنھم البخيل .ومنھم البغيض الحقير ،ومنھم الـطـاھـر
النقي ...الخ.
وبالرغم من ان ﷲ تبارك اسمه ،خلـق االنسـان عـلـى
صورته ومثاله ،وميزه عن بقية المخلـوقـات االخـرى
بالحرية والتفكير ،غير ان االنسـان كـثـيـراً مـا يضـع
نفسه في مرتبة أقل من مرتبة تلك الـمـخـلـوقـات غـيـر
العاقلة )الحيوانات والطيور( وال يختلف عـنـھـا سـوى
في اعتدل القامة والنطق )اللسان( .فالدب مثال خـبـيـث
كذلك القرد ،والحمار عديم البصـيـرة ،واالسـد شـرس
ومفترس ،والـفـأر مـفـسـد ،والـجـمـل حـقـود ،والـحـيـة
سامة ...وھكذا .ويشترك االنسان مع الحيوان فـي كـل
ھذه الطبائع والصفات .وبالرغم من اننا لم نسـمـع ان
اسدا افترس اسداً ،او نمراً قتل نمراً  ،اال انـنـا نسـمـع
كثيراً عن من يقتلون البشر تحت سـتـار الـديـن ،ومـن
يقتلون اخوتھم في الـبـشـريـة بسـبـب الـطـمـع والـحـقـد
والكراھية ،فاالنسان وحده ھو الذئب المفتـرس تـجـاه
اخيه االنسان..
ومن المفترض ا ن تكون فضيلة المحبة ھي الطبيـعـة
البارزة والسائدة في طـبـاع الـبـشـر ،وفـي ھـذا يـقـول
القديس يوحنا فم الذھب :غرس ﷲ في طبيعتنا سـحـرًا
يفتن ،يربطنا معًا ليحب الواحد اآلخر .فقد قـيـل" :كـل
حــيــوان يــحــب ابــن جــنــســه ،وكــل إنســا ٍن يــحــب
قريـبـه" )يـش  .(15 :13أال تـرون أنـنـا نـحـمـل فـي
طبيعتنا بذورًا تميل إلى الفضيلة ،أما الـذيـن يسـلـكـون
بالرذيلة فھم ضد الطبيعة؟.
نختم بھذه القصة المعبرة التي تقول ان عجوزاً حكيمـا ً
جلس على ضفة نھر ليتأمل في جمال الطبيعة ،فـلـمـح
عقربا ً وقع في الماء ،وكاد ان يغرق ،فم ّد له الـعـجـوز
الحكيم يده لينقذه فلسعه العقرب ،فسحب يـده صـارخـا ً
من شـ ّدة األلـم ،ثـم أعـاد الـكـرة مـرة اخـرى فـلـسـعـه
العقرب أيضا ً  ..وبعد دقيقة حاول انقاذ العقرب للـمـرة
الثالثة ،وكان يجلس على مقربة منه رجل آخر يراقب
ما يحدث فصرخ فيه قائالً :أيھا العجوز الـحـكـيـم ،ألـم
تتعظ من المرة األولى والثانية ،وھا أنت تحاول إنـقـاذ
العقرب للمرة الثالثة؟!
لم يأبه الحكيم لتوبيخ الرجل ،وظل يحاول حتى نـجـح
في إنقاذ العقرب ،ثم اتجـه نـحـو الـرجـل الـذي وبـخـه
وربت على كتفه قائالً :يا بني ،من طـبـع الـعـقـرب أن
"يلسع" ومـن طـبـعـي أن "أُحـب واعـطـف" ،فـلـمـاذا
تريدني أن أسمح لطبعه أن يتغلب على طبعي؟!!.
عامل الناس بطبعك ال بطباعھم مھما كانوا ،وال تـأبـه
لمن يطلبون منك ان تتـخـلـى عـن طـبـاعـك الـحـسـنـة،
فاحيانا ً نندم على معاملتنا لناس نظن انھم ال يستحقـون
المعاملة الطيبة .ينبغي علينا ان نعامل الناس بـحـسـب
طبائعنا واخالقنا ال بحسب طبائعھم وأخـالقـھـم .لـذلـك
لتكن طبائعنا واخالقنا جيدة لنحسن معاملة اآلخرين.
ھذا الكالم مفيد لمن يريد ان يستفيد.
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تعزيات

أخبار  ..أخبار  ..أخبار

انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

تقيم جمعية االطباء االقباط بvالvمvمvلvكvة الvمvتvحvدة
Medical Coptic Association – UK
حفل عشاء يوم السبت  18فبراير  2012الساعة
السادسة والنصف مساء بالمركز القبطي في:
St. Mark Center,
Broad Walk, Hounslow
غرض جمع التبرعات  Fundraisingلصالح
اخوتنا المرضى الفقراء االثيوبيين في الvحvبvشvة،
حيث االحوال المعيvشvيvة ھvنvاك صvعvبvة واالف
المرضى في القرى االثيوبية يعيشون عvلvى حvد
الكفاف وفي حاجة الى المساعدات الvطvبvيvة مvن
غذاء وادوية ومستلزمات طبية وغيرھا  .نرجvو
الحضور والمساھمة .للمزيد من االسvتvفvسvارات
والvvحvvصvvول عvvلvvى الvvتvvذاكvvر يvvرجvvى االتصvvال
بالشماس رأفت عبد الباقي بكنيسة مار مرقس .

القمص شنودة جريس
كاھن كنيسة مار جرجس بخمارويه – شبرا
والد الشماس الدكتور ناجي زوج الدكتورة لوريvس
وجد كل من جوزيف وابراھيvم وكvلvوديvا بvكvنvيvسvة
المالك واالنبا بيvشvوي بvمvارجvيvت .نvيvاحvا وراحvة
لروحه الطاھرة وتعزيات الروح القدس لالسرة.
Mob: 07557354561

من أقوال اآلباء
يقول القديس يوحنا ذھبى الفم ” :إن ل!م تس!ت!ط!ع
أن تحمل خطايا غيرك وتنسبھا إلى نفسك ،فعلى
األقل ال تجلس وتدين غيرك وتحمله خطاياك“..
وھذا القول يعني ان لم نستطع أن نحvمvل خvطvايvا
الناس ،فعلى األقل فلنحتvمvل خvطvايvا الvنvاس مvن
نحونا ،ولنغفر لھم ..بھذا نشvبvه الvمvسvيvح ،بvھvذا
نستحق أن ندعى أوالد ﷲ .وبالحنان الذي نعامvل
الناس ،يعاملنا ﷲ..

حكمة العدد
من شجرة واحدة يمكنك أن تصvنvع مvلvيvون
عود كبريت ..ويمكن لعvود كvبvريvت واحvد
أن يحرق مvلvيvون شvجvرة ..لvذلvك "الت!دع
موقف غضب واحد يح!رق ص!ورت!ك أم!ام
كل الناس".

قصة ق

صيرة:

مرضى
االستاذ نبيل وھبه زوج السيدة جاكلvيvن بvكvنvيvسvة
الشھيد العظيم مvار جvرجvس بvاسvتvيvفvنvج اجvريvت لvه
عملية جراحية ،وحاليا بفترة نقاھة ،نصلي ونطلب لvه
تمام الشفاء ونرفع الصالة من اجله.
Mob: 07932531810
اذكر يارب اخوتنا واخواتنا الvمvطvروحvيvن عvلvى
فراش المرض في منvازلvھvم او فvي الvمvسvتvشvفvيvات،
الذين ليس لھم احد يذكرھم ،انعم عليھم بالشفاء.

الحذاء الالمع

إقترب عيد الميالد المجيد )الكريسماس( ،فدخلت ماري وھي احدى بنات االسvر
العريقة في المدينة أحد المتاجر الكبيرة الشھيرة في لتشتvري ھvديvة عvيvد الvمvيvالد
لوالديھا االثرياء ،واحتارت قليالً فھي ال تعرف ماذا تقدم لوالدھا ووالدتھا ألنvھvمvا
من االثرياء وال يعوزھما شيء ،فكل شيء ،متوفر لديھما بكثرة .وأخvيvرًا اسvتvقvر
رأيھا على شراء ھديتين ،يبلغ ثمن الواحدة منھما أكثر من ألف دوالر .
وقفت ماري في الطابور لدفع الثمن ،وكان الطابور طويالً لكثرة عدد المتسوقيvن،
في ذلك اليوم الذي يسبق يوم الكريسماس مباشرة  ،وھvو الvيvوم الvذي تvبvلvغ فvيvه
المبيعات رقما قياسيا عن كل أيام السنة األخرى .وتململت ماري في وقvفvتvھvا فvي
طابور الدفع.
واثناء وقوفھا في الطابور الحظت أمامھا صبي صغير يvرتvدى مvالبvس مvھvلvھvلvة
وحذاء ممزق وھو يمسك في يده اليمنى بvعvض الvدوالرات قvابضvا ً عvلvيvھvا كvأنvه
يمسك كن ًزا ثمينًا يخشى أن يضيع منه .وأمسك بيده اليسرى أخته الصvغvيvرة الvتvي
حملت حذاء كبيرًا من الجلد الصناعي الالمع الرخيص.في يديھا.
بعد حوالي أكثر من عشرين دقيقة قدمت الطفلة الصغيرة الحذاء الالمع لvلvبvائvعvة،
فأمسكته البائعة وقالت لھما بلطف :الثمن ستة دوالرات ،تطلع اخوھا في يده فvلvم
يجد سوى ثالث دوالرات ،فقال للبائعة :ھل يمكن أن نترك الحذاء عvنvدك ونvعvود
لشرائه؟ فقالت البائعة يمكن ذلك.

تھاني  ..تھاني  ..تھاني
تھنئة قلـبـيـة بـخـطـوبـة
ج!!ورج س!!ل!!ي!!م!!ان عــلــى
االنسة انجيلينا نبيل فھم!ي
بــكــنــيــســة الســيــدة الــعــذراء
واالنبا شنودة بـكـرويـدون.
الف مبروك للخطيبين.
رومانـي عـبـد الـمـالك
وزوجــتــه الســيــدة جــيــھــان
بكنيسة مار مـرقـس بـلـنـدن
رزقا بـمـولـود ذكـر سـمـيـاه
جــوزيــف .تــھــانــيــنــا والــف
مبروك.
نـال الـطـفـل جـوشـوا
نـــجـــل الشـــمـــاس مـــارك
كسال وزوجتـه نـيـرمـيـن
ابــنــة الشــمــاس م .مــنــيــر
نعمان والدكتورة ايـزيـس
ســــري الــــمــــعــــمــــوديــــة
والميرون بـكـنـيـسـة مـار
مرقس بلندن .تھانينا القلبية والف مبروك.
في تذكار عيد عرس قانا الجليل ،نتقدم بالتھنئة
القلبية لألب الموقر:

القمص انطونيوس ثابت
كاھن كنيسة مار مرقس بلندن
بمناسبة عيد سيامته  ،وندعو لقدسه بvمvوفvور
الصحة ،وطول العمر وخدمة روحية مثمرة.

لكن الطفلة تشبثت بالحذاء واخذت تبكي بحvرقvة وھvي تvقvول" :أريvد أن نشvتvرى
الحذاء اآلن" ،فقال لھا اخوھا" :ال تخافي ،فإني سأعمل في حديقة جيvرانvنvا الvيvوم
كله واحصل على بضعة دوالرات اخvرى ونvحvضvر لvنvشvتvرى الvحvذاء .فvاخvذت
الطفلة تصرخ وتقول "ال ،المتجر سيكون مغلقا ً غداً .أنا أريد الحذاء اآلن.
ادركت ماري وھي تراقب الموقف ان الصبي واخته من عائلة فقيرة معدمة،
وغير قادرين على سداد ثمن الحذاء رغم رخصه ،فتأثرت جدا وانسابت دموعھا
من عينيھا ،وقدمت للبائعة ثالثة دوالرات لتكملة ثمن الحذاء ،فاخذ الصبي واخته
الحذاء ،وتطلع الصبي الى ماري وھو يقول" :شكرًا على محبتك"  ،وبدأ في
االنصراف وھو يمسك بيد اخته الصغيرة.
وقبل ان ينصرفا سألت ماري الصبي واخته " :لمن ھذا الحذاء؟" أجاب الصvبvي:
انه لوالدتي المريضة .ثم سألتھما عن من الذي اختار ھذا الحvذاء الvالمvع ولvمvاذا؟
أجاب الصبي" :نحن االثنvان ،أنvا وأخvتvي"  ،وقvالvت الvطvفvلvة لvمvاري" :والvدتvنvا
مريضة جدًا ،ووالدنا قال لنا أنھا ربما ستvحvتvفvل بvالvكvريسvمvاس مvع بvابvا يسvوع،
ومدرسة مدارس األحد قالت لvنvا :فvي السvمvاء كvل شvيء بvھvي والمvع جvدًا .كvل
الطرق في أورشليم السمائية من الذھب الالمع .لھذا قررنا أن نشvتvرى لvھvا حvذاء
المعًا يناسبھا في سفرھا إلى بابا يسوع .
تأثرت ماري جدا وكانت الدموع تنساب من عينيھا وھي تقود سيارتھا إلى بيتھا
لتقدم الھديتين لوالديھا  ،ثم دخلت حجرتھا الخاصة وركعت تصلي وتقول" :اھتم
طفالن أن يقدما حذاء المعًا لوالدتھما العابرة إليك  ،وأنا ال أھتم أن أقدم لك قلبًا
نقيًا لسكناك  ،ھيئ قلبي للعبور إليك يايسوع“ ،ثم نامت ولم تستيقظ.
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