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لماذا نلوم يونان وكلنا يونان!!
يبدأ غداً ولمدة ثالثة أيام ص+وم ي+ون+ان ،وھ+و يس+ب+ق الص+وم ال+ك+ب+ي+ر
باسبوعين .والبعض يعتبره تمھيد للصوم الكب+ي+ر ،وط+ق+س الص+ل+وات
فيه ھو نفس طقس صلوات ايام الصوم الكبير.
ويعرف يوم فطر يونان باسم ”فصح يونان“ وھو اصطالح كنس+ي ال
يستخدم اال لعيد القيامة الذي يطلق عل+ي+ه ”ع+ي+د ال+ف+ص+ح“ ن+ظ+راً ألن
يونان ھو رمز للمسيح ”ألنه كما مكث يونان في بطن ال+ح+وت ث+الث+ة
ايام وثالث ليال ،ھكذا يكون ابن االنسان في قلب االرض ث+الث+ة اي+ام
وثالث ليال“ )مت .(38 : 12
قصة يونان مليئة بالدروس المفيدة لحياتنا الروحية ،وكثيرا م+ا ي+رك+ز
البعض على اخطاء يونان ،وقد يوجھون اليه اللوم لك+ون+ه وھ+و ن+ب+ي
وارساله للمناداة على نينوى من صميم عمله ،لكنه رغم ذلك ل+م ي+ط+ع
مرسله وھرب من وجھه ،تماما ً مثل الراعي الذي يتقاعس عن خدم+ة
رعيته او الخادم الذي يھرب او يتھرب من مسئوليته.
كانت خطية الكبرياء والعصيان ھي بداية اخطاء يونان فھو يعرف ان ﷲ رح+وم وق+ل+ب+ه ي+ف+رح ويس+ر ب+ت+وب+ة
الخطاة ،وانه اذا نادى على اھل نينوى وحذرھم من التمادي في خطاياھم فربما يخافون ويرت+ع+ب+ون وي+ت+وب+ون
الى ﷲ ويتحنن ﷲ عليھم ويغفر خطاياھم ،فيظھر يونان امامھم ك+ال ش+يء وك+الم+ه وت+ح+ذي+رات+ه وق+ع+ت ال+ى
االرض ،ھكذا صورت له ذاته وكبرياؤه ،فاخذ الطريق من قصيره وقال اھرب من وجه ﷲ الى ترشيش.
ورغم أننا نفعل في حياتنا اليومية أكثر مما فعله يونان فاننا نلومه ونوبخه على كبريائ+ه وعص+ي+ان+ه وھ+روب+ه
من وجه ﷲ ،ولم يسأل واحد فينا ،خادما كان ام مخدوماً ،كم مرة ھربنا من وجه ﷲ ،وكم مرة اغ+ل+ق+ن+ا اب+واب
قلوبنا وھو يقف على الباب ويقرع قائال ”ان فتح لي احد ادخل واتعشى معه وھو معي“ ،فال نفتح له ون+ت+رك+ه
على الباب بل قد نھرب منه مثلما ھرب يونان ،صحيح اننا كما يقول الشاعر ”نعيب زماننا والعيب فينا“.
نعود الى نينوى وترشيش،فھما مدينتان وثنيتان كانتا في حاجة لمن ينادي عليھم+ا ب+ال+ت+وب+ة ،ل+ك+ن ﷲ ،ت+ب+ارك
اسمه ،قصد ان يذھب يونان الى نينوى وليس الى ترشيس ،أما يونان فھرب من وجه الرب الى ت+رش+ي+ش .ف+ي
حين ان نينوى تقع في الشرق ويسھل الوصول اليھا عن طريق البر لقرب مسافتھا ،وانخفاض تكلفة االن+ت+ق+ال
اليھا ،بينما ترشيش تقع في الغرب في اسبانيا ،ويصعب الوصول اليھا اال عن طريق البحر ،وتكل+ف+ة االن+ت+ق+ال
اليھا مرتفعة ،.لكن يونان اتخذ طريقا مخالفا ً لما رسمه له ﷲ ،وبدال من ان يذھب شرقا ً الى نينوى ذھب غرب+ا ً
الى ترشيش ھاربا ً من وجه الرب.
تحمل يونان مشقة السفر البعيد الى ترشيش ومخاطره عالوة على تكلفته ،في حين انه لو اطاع ﷲ لم+ا ت+ك+ل+ف
أية مشقة أو تعب في الوصول الى نينوى ،فحتما ً كان ﷲ سيعطيه معونة وقوة ،فـ"+ح+اف+ظ ال+وص+ي+ة ال يش+ع+ر
بأمر شاق" ) جا  ( 5 :8أما العصيان فيكلف كثيراً .وھنا نالحظ الفرق بين يونان النبي وفيلبس المب+ش+ر ال+ذي
كان في السامرة وكانت خدمته ناجحة ھناك ،لكن ﷲ قال له :قُم اذھب نحو الجنوب على ال+ط+ري+ق ال+م+ن+ح+درة
من أورشليم إلى غزة التي ھي برية ،فاطاع وقام وذھب حيث ق+اب+ل ال+وزي+ر ال+ح+ب+ش+ي وأوص+ل إل+ي+ه رس+ال+ة
الخالص .ثم "خطف روح الرب فيلبس ف ُوجد في أشدود" ،بينما خالف يونان أمر ﷲ وھرب فالتقطته ال+ح+وت
وبلعه فسكن يونان في جوفه ثالثة أيام وثالث ليال ،واخيرا عاد الى صوابه واطاع بعد عصيان.
وشتان بين بولس األسير ويونان الحر الطليق ،فبولس الرسول عندما سافر في البحر مع أسرى آخرين ،ظھر
له مالك الرب وقال له "ال تخف يا بولس ...ھوذا قد وھبك ﷲ جميع المسافرين مع+ك" ) أع ،(24، 23 :27
فتمتع بولس بسالم نفسه واآلخرين ،بينما يونان اعترضه ﷲ في نصف الطريق وأھاج ع+ل+ى الس+ف+ي+ن+ة ري+اح+ا ً
ُمضادة ليعطلھا عن السير ،فتسبب بعصيانه في فقدان سالمه وخسائر لالخرين )البحارة(.
كثيرون منا يفقدون سالمھم وسالم غيرھم بسبب كبريائھم وعصيانھم ومراوغ+ت+ھ+م ،وي+ت+س+ب+ب+ون ف+ي خس+ائ+ر
النفسھم ولالخرين .فلماذا نلوم يونان وال نلوم انفسنا؟؟ أليس ذلك صحيحاً؟

أبواب الجحيم لن تقوى عليھا
لنرفع قلوبنا بالصالة من أجل اخوتنا اقباط قرية بھجورة بنجع حمادي ،والعامرية باالسكندرية
الذين يتعرضون حاليا العمال عنف لحرياتھم تشمل القتل والحرق والنھب وھتك االعراض
وغيرھا بدون سبب سوى نشر الفوضى والذعر والفرقة بين ابناء مصر المسيحيين والمسلمين.
وھدف ھذه الجماعات المتطرفة التي ال وازع لھا من ضمير أو دين ھو محاولة ابادة المسيحيين
او اجبارھم على مغادرة البالد .لذلك نطلب ان يتدخل ﷲ بطريقته الخاصة للحفاظ على أرواح
شعبه في ارض مصر ألنه ھو القائل "مبارك شعبي مصر".

كالم مفيد
دنيا حظوظ
ھل صحيح الدنيا حظوظ؟!! تعالوا نشوف:
كثيرون يؤمنون بالحظ وينسبون كل أعمالھم وحياتھم
إلى الحظ في+ع+ت+ق+دون إن ھ+ن+اك إنس+ان ح+ظ+ه ك+وي+س
وإنسان حظة سي+ئ وع+اث+ر وي+ل+ق+ون ك+ل ت+ق+ص+ي+رھ+م
وفشلھم فى ح+ي+ات+ھ+م ع+ل+ى ال+ح+ظ ح+ت+ى ي+ھ+رب+وا م+ن
المسئولية والش+ع+ور ب+ال+ت+ق+ص+ي+ر وال+ف+ش+ل والش+ع+ور
بالذنب .
كما أن كثيرون يتفاءلون أو يتشاءمون باشياء مع+ي+ن+ة،
مثل الذين يقولون ان يوم الجمعة به ساعة ن+ح+س ،أو
الذين يتشاءمون برؤية غراب أو ب+وم+ة  ،او ب+ال+رق+م
 ، 13وھناك من يلجأون لقراءة ال+ب+خ+ت وال+ح+ظ ع+ن
طريق اوراق الل+ع+ب )ال+ك+وتش+ي+ن+ة( او ق+راءة ح+ظ+ك
اليوم في الصحف والمجالت الخ...
وال++م++س++ي++ح++ي++ة ت++رف++ض ھ++ذا وذاك ،ت++رف++ض ال++ت++ف++اؤل
والتشاؤم ،حتى وان قيل ”تفاءل+وا ب+ال+خ+ي+ر ت+ج+دوه“ ،
كما ترفض فكرة "المكت+وب ع+ل+ى ال+ج+ب+ي+ن" وف+ك+رة
”ال++ح++ظ" و"ال++ن++ص++ي++ب" ،ف++االنس++ان "م++خ++ي++ر" ول++ي++س
"مسير" ،فا ،Yتبارك اسمه ،منحه ال+ع+ق+ل وال+ت+ف+ك+ي+ر
دونا ً عن سائر المخلوقات ،ل+ي+ح+دد ب+أي+م+ان+ه واع+م+ال+ه
مصيره األبدي ،وليس للحظ او النصي+ب م+ك+ان ھ+ن+ا،
"فما يزرعه االنسان اياه يحصد".
المفروض ان االنسان المؤمن ال ي+غ+ال+ي ف+ي ال+ح+زن
اذا ما اصابه مكروه  ،وال ي+غ+ال+ي ف+ي ال+ف+رح اذا م+ا
حدث له حادث س+ع+ي+د ،وال ي+رج+ع ھ+ذا او ذاك ال+ى
الحظ العاثر والحظ السعيد ،ألن كل م+ا يص+ادف+ن+ا ف+ي
الحياة ھو بحسب ترتيب ﷲ وارادته االلھية.
والقصة التالية توضح ما نريد توصيله اليك ،عزي+زي
القارئ ،حيث يحكى أن شيخا ً ك+ان ي+ع+ي+ش ف+ي ق+ري+ة
ويملك جواداً وحيداً محببا ً إليه ،وذات ي+وم ف+ر ج+واده
فجاء إليه جيرانه يواسونه لھذا الحظ الع+اث+ر ف+أج+اب+ھ+م
بال حزن :ومن أدراكم أنه حظٌ عاثر؟ وبعد أيام ق+ل+ي+ل+ة
عاد إليه الجواد مص+ط+ح+ب+ا ً م+ع+ه ع+دداً م+ن ال+خ+ي+ول
البرية فجاء إليه ج+ي+ران+ه ي+ھ+ن+ئ+ون+ه ع+ل+ى ھ+ذا ال+ح+ظ
السعيد فأجابھم بال تھلل :ومن أدراكم أنه حظٌ سعيد؟
ولم تمضي أيام حتى كان ابنه الشاب يدرب أح+د ھ+ذه
الخيول البرية فسقط من فوقه وكسرت س+اق+ه وج+اءوا
للشيخ يواسونه في ھذا الحظ السيء فأجابھم :بال ھ+ل+ع
ومن أدراكم أنه حظ سيء؟ وبعد أسابيع قليل+ة أع+ل+ن+ت
الحرب وجن+دت ال+دول+ة ش+ب+اب ال+ق+ري+ة وأع+ف+ت إب+ن
الشيخ من القتال لكسر ساقه فمات في ال+ح+رب ش+ب+ابٌ
كثيرون .وھكذا ظل الحظ العاثر في الحياة يمھد ل+ح+ظ
سعيد والحظ السعيد يمھد ل+ح+ظ ع+اث+ر حس+ب م+ف+ھ+وم
أھل القرية ،لكن العملية ليست حظوظ انما ھ+ي ارادة
وترتيب ﷲ.
لذلك اجعل اعتمادك واتكال+ك ع+ل+ى ﷲ ال+ذي ي+م+س+ك
بدفة سفينة حياتك ،وال تضيع وقتك وراء خ+زع+ب+الت
الحظ وال+ن+ص+ي+ب وال+م+ك+ت+وب وغ+ي+رھ+ا م+ن ادوات
النصب التي يستخدمھا النصابون لاليقاع ب+ال+ب+س+ط+اء.
فكل االشياء تعمل معا للخير للذين يحبون ﷲ.
ھذا الكالم مفيد لمن يريد ان يستفيد.
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تعزيات

تذكارات

انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

ذكرى االربعين للمتنيح

فاروق قالدة

ادمون شحاتة عبد المسيح
زوج السيدة عاي+دة ن+ج+ي+ب ووال+د م+ارك+و وم+اري
دميانة ،وش+ق+ي+ق ك+ل م+ن ال+م+رح+وم ال+ف+ري+د زوج
السيدة نادرة ،وانجيل  ،وماري زوجة فريد شاكر،
وريتا زوج+ة ل+ورن+س ج+ورج ،وع+ادل وع+اط+ف
بكنيسة السيدة العذراء والمالك ب+ج+ول+درز ج+ري+ن،
نياحا لروحه وتعزيات الروح القدس لالسرة.
Tel: 0208 9649408
Mob: 07878247295
حيث
حيث
حيث
حيث

يارب استعملنى لسالمك ،فاضع الحب
البغض ،والمغفره حيث االساءه ،واالتحاد
الخالف ،والحقيقه حيث الضالل ،وااليمان
الشك ،والرجاء حيث اليأس ،والنور
الظلمه ،والفرح حيث الكآبه.
يارب اعطنى ان اعزى اكثر مما اطلب التعزيه،
واجعلنى افھم الغير اكثر مما اطلب ان يفھمنى،
واجعلنى أحب أكثر مما اطلب ان اتحب ،الن من
يعطى يعُطى ومن ينسى ذاته يجدھا ،ومن يسامح
ينال الغفران ،ومن يموت يقوم للحياة االبديه.

قصة ق

صيرة:

اقامت االسرة القداس االلھي على روحه ال+ط+اھ+رة
بكنيسة مار مرقس بلندن .نياحا لروح+ه وت+ع+زي+ات
الروح القدس لالسرة.

تقيم جمعية االطباء االقباط بالمملكة ال+م+ت+ح+دة
Medical Coptic Association – UK
حفل عشاء يوم الس+ب+ت  18ف+ب+راي+ر الس+اع+ة
السادسة والنصف مساء بالمركز القبطي في:
St. Mark Coptic Center,
Broad Walk, Hounslow
بغرض جمع الت+ب+رع+ات لص+ال+ح ال+م+رض+ى
الفقراء في القرى االث+ي+وب+ي+ة ،ال+ذي+ن ھ+م ف+ي
حاجة ماسة الى المساعدات الطبية م+ن غ+ذاء
وادوية ومستلزمات طبية وغيرھا.
نرجو الحضور وال+م+س+اھ+م+ة .ول+ل+م+زي+د م+ن
االستفسارات والحصول على التذاكر ي+رج+ى
االتصال بالشماس رأفت عبد الباقي ب+ك+ن+ي+س+ة
مار مرقس .

الطفل البائس

قرأت ھذه ال+ق+ص+ة ،ال+ت+ي ي+ق+ال أن+ھ+ا ح+ق+ي+ق+ي+ة ،ف+ي اح+د ال+م+واق+ع
االلكترونية ،وھي قصة مؤثرة بال+ف+ع+ل ،ف+ھ+ي ت+روي م+أس+اة ط+ف+ل
توفيت امه يوم والدته ،فاحتار أبوه في تربيته ألنه مشغول في عمله
طوال اليوم ،فاخذته خالته ليعيش بين أبنائھا .لكن األب الم+ك+ل+وم ل+م
يستطع تحمل البقاء دون زوجة تقاسمه ھ+م+وم ال+ح+ي+اة ف+ت+زوج ب+ع+د
سبعة اشھر من وفاة زوجته واسترد ابنه الصغير ليعيش في بيته مع
زوجته وطفليه الذين انجبتھما له الزوجة الثانية.
كانت زوجة األب تھتم بطفليھا وتھمل ابن زوجھا الذي ل+م ي+ت+ج+اوز
الرابعة من عمره ،فكانت تتركه للخادمة لتھتم به إضافة إل+ي ش+غ+ل
البيت من غسل ونظافة وكنس وكوي الخ...
وذات يوم دعت الزوجة اخوتھا واخواتھا واطف+ال+ھ+م ل+ل+ع+ش+اء ،ول+م
يكن زوجھا موجودا ،واھتمت بھم وباطفالھا واطفالھم ،وأھملت ابن
زوجھا الذي لم يھتم به أحد ،حتى الخادمة انش+غ+ل+ت ع+ن+ه ب+ت+ج+ھ+ي+ز
المائدة ونسيته .وكعادة االطفال كان يجري ب+ب+راءة ال+ط+ف+ول+ة وراء
بقية االطفال في المنزل المليء باقارب الزوجة واط+ف+ال+ھ+م ال+ى أن
جاء موعد العشاء فأخذ ينظر إلي األطعمة والحل+وي+ات ال+م+ت+ن+وع+ة،
وھو يشتاق ان يأكل منھا ليسد رمق جوعه ،فما كان من زوجة أبي+ه
إال أن أعطته بعض من األرز ف+ي ط+ب+ق ص+غ+ي+ر ،وص+رخ+ت ف+ي
وجھه قائلة  :اذھب وتناول عشاءك في ”الحوش“ خارج المنزل.
خرج الطفل حزينا ً بائسا ً يحمل طبق االرز بين يدي+ه وھ+و ي+رت+ع+ش

تھاني  ..تھاني  ..تھاني
الدكتور جم+ال ب+ھ+ج+ت
وزوج++ت++ه دك++ت++ورة ن++انس++ي
بكنيسة م+ار م+رق+س ب+ل+ن+دن
رزقا بمولود سمياه انت+ون+ي.
تھانينا والف مبروك.
Mob: 07879992223

مرضى
السيدة ايلين القمص جرجس زوجة وديع رزق
بكنيسة مار مرقس بلندن ،نصلي ونط+ل+ب ان ي+م+د
لھا ﷲ يد الشفاءTel: 0208 5632717 .
ذكر يارب اخوتنا واخواتنا المطروحين ع+ل+ى
فراش المرض في منازلھم او في ال+م+س+ت+ش+ف+ي+ات،
الذين ليس لھم احد يذكرھم ،انعم عليھم بالشفاء.

حكمة
ال تندم على ما ضاع من عcمcرك فcي الcتcعcلcم مcن
تجارب الحياة ،لكن أندم على ضيcاع عcمcرك دون
ان تتعلم شيء .فالندم على ضياع العمر لن يعيده.

من شدة البرد خارج المنزل ،ب+ي+ن+م+ا ان+ھ+م+ك+ت ال+زوج+ة واخ+وات+ھ+ا
وأطفالھم في العشاء .وبحث عن مكان يحتمي ف+ي+ه م+ن ش+دة ال+ب+رد
القارس ،فانكمش خلف احد األبواب ك+ال+ق+ط+ط ي+أك+ل م+ا ق+دم+ت+ه ل+ه
زوجة أبيه دون أن يسأل عنه أحد ،حتى الخادمة انشغل+ت ع+ن+ه ،ث+م
نام في مكانه متكوما ً في بعضه والدموع تمأل عينيه.
انصرف ضيوف الزوجة بعد قضاء سھرة ممتعة ،فذھبت ھ+ي ال+ى
الفراش لتنام ،وانشغلت الخادمة في تنظيف البيت وال+م+ط+ب+خ ك+ع+ادة
كل مساء ،وعاد الزوج من عمله في وقت متأخر وسأل زوجته ع+ن
ابنه الصغير فقالت له انه مع الخادمة ،فنام ال+زوج ،ل+ك+ن+ه رأى ف+ي
حلم وھو نائم زوجته األولى تقول له انتبه للولد ،فاستي+ق+ظ م+ذع+ورا
وسأل زوجته عن الولد ،فطمأنته انه بخير وم+وج+ود م+ع ال+خ+ادم+ة،
فعاد الى النوم مرة أخرى ،وتكرر نفس ال+ح+ل+م م+رة اخ+رى ،ف+ھ+ب
مذعورا وسال زوجته مرة اخرى عن الولد بعد ان روى لھا الحل+م،
فقالت له انه بخير ومع الخادمة ،ال تقلق انه مجرد حلم.
عاد الزوج إلي النوم مرة اخرى ورأى زوجته األول+ى ف+ي ال+ح+ل+م
تقول له” :خالص الولد جاءني“ .فاستيقظ مرعوبا وبحث عن الول+د
عند الخادمة فلم يجده ،فركض في المنزل وخارجه ف+وج+د اب+ن+ه ق+د
فارق الحياة وھو مكوم على نفسه متجمدا وازرق الشفتين من ش+دة
البرد ،وبجانبه صحن األرز وقد أكل بعض منه...
حقا ً مسكين ھذا الطفل اليتيم الذي لم يجد احد يھتم به ،لكنه وج+د ﷲ
الحنون ،تبارك اسمه ،الذي ض+م+ه ال+ي+ه ،ومس+ح دم+وع+ه ،واش+ب+ع
جوعه ،واراحه من ھذا العالم الفانى المليء باألنانية والذات .انه ال
ولن ينسانا ،فان نسيت األم الرضيع فھو ال ينسانا.
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