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ليس الصوم معناه الجوع
يبدأ غدا الصوم الكبير حسب طقس وترتيب الكنيسة القبطية االرثوذكسية ،والصوم كما ھو معروف في معنـاه
ھو االنقطاع عن الطعام لفترة معينة من النھار يعقبھا تناول االطعمة النـبـاتـيـة واالبـتـعـاد عـن تـنـاول الـلـحـوم
وكافة المنتجات الحيوانية واالسماك.
والصوم بھذا المفھوم ليس معناه الجوع او اذالل الجسد  ،فالھدف مـن الصـوم لـيـس مـجـرد حـرمـان الـجـسـد
واذالله ،ألن حرمان الجسد باالنقطاع او تغيير نوع الطعام ليس غاية في حد ذاته ،بـل ھـو وسـيـلـة لـتـنـشـيـط
الروح ،ألن الجسد يشتھي ضد الروح ،والروح ضد الجسد .ونحن نصـوم لـنـحـيـا فـي الـروح ونـرتـفـع فـوق
مستوى الجسد .فالبصوم نقترب الى ﷲ اكثر واكـثـر ،ألن فـي الصـوم اعـتـكـاف وفـرصـة لـلـصـالة والـتـأمـل
والقراءات الروحية.
واذا كان الصوم ال يعني الجوع؟ فماذا يعني اذاً؟ انه يعني التوبة فھو ضبط لالرداة وانتصار علـى الـرغـبـات.
كما أنه يعني الثبات في ﷲ  ،ويتأتى ذلك بالصوم عن الزالت كما نقول في مـديـحـة الصـوم الـكـبـيـر ”الصـوم
الصوم للنفس ثبات ..صوموا صوما عن الزالت“.
والصوم ھو تدريب تدريب النفس على أمرين ھما :
 -1التخلص من الخطية بالتوبة  :فالبد لالنسان أن يضع في ذھنه ان يحيا حياة البر والقداسـة ،وان يـكـون
فكره مقدسا ،وقلبه طاھرا نقيا  ،والجسد كله يكون مقدسا ً.
 -2اكتساب الفضائل الروحية :فالصوم تصحبه الصالة والصدقة واالعتكاف للعبـادة ”قـدسـوا صـومـا نـادوا
باعتكاف“ .كذلك يكتسب الصائم فضيلة الرحمة واالحسان على الفقراء والمساكين .وفضائل اخرى كثيرة.
فاذا لم يتحقق األمران معا ً يكون الصائم قد أتعب نفسه ،وحرم ذاته من أنواع أطعمة شھية ولذيذة دون فـائـدة
روحية  ،وھذا ما يحدث لغالبية الصائمين بال حكمة وارشاد.
والعبارة الشھيرة التي يقولھا الكثيرون ”الصوم ليس معناه تغيير نوع الطعام بل تغيير القلب والـفـكـر“ ،لـذلـك
ص ّوم قلبه عن ال6ب6غ6ض6ة وال6ح6ق6د ،ولس6ان6ه ي6ن6ط6ق
يقول مار اسحق السرياني "الذي يصوم عن الغذاء وال يُ َ
باألباطيل فصومه باطل ،ألن صوم اللسان أفضل من صوم الفم ،وصوب القلب أفضل من ك6ل6ي6ھ6م6ا“ .ويـقـول
القديس يوحنا فم الذھب ”ال تقل إنى صائم بماء وملح ،وأنت تأكل لحوم الناس بالذم واإلدانة ".
بقي أن نقول ان الصوم الكبير كما انه رحلة توبة تمر عبر دروب كثيرة من المتاعب والتجـارب ،لـكـنـھـا فـي
النھاية تصل بالصائم الى الثبات في ﷲ والتمتع بالعشرة معه  ،ففي نھاية الصوم نحتفل بفرح قـيـامـة الـمـسـيـح
وقيامتنا نحن من موت الخطية  .فليكن صومنا فترة للتدريبات الروحية ،وال يكون مجاالً للتبـاھـي أو تـقـلـيـد
اآلخرين ،أو تحقيق ھدف صحى كعمل رجيم مثال .صوموا صوما ً نادوا باعتكاف .كل عام وانتم بخير.

صورة وخبر:

شھد مقر دير القديس البابا اثناسيوس الرسولي بايبارشية ايرلندا واسكتلندا وشمال شرق انجلترا
وتوابعھا يوما ً بھيجا ً حيث قام نيافة االنبا انتوني اسقف االيبارشية ومعه نيافة االنبا انجيلوس االسقف
العام بانجلترا صباح السبت  4فبراير برسامة الراھب بيشوي سانت اثناسيوس قسيسا .ويرى في الصورة
القس بيشوى عن يسار نيافة االنبا انتوني واالباء رھبان الدير وعدد كبير من كھنة االيبارشية.
تھنئة قلبية لالب الراھب القس بيشوي سانت اثناسويس ،وتمنياتنا الطيبة بالصحة وطول العمر لنيافة
االنبا انتوني واألباء كھنة االيبارشية.

كالم مفيد
سوء الظن
يقولون ”ان بعض الظن اثم“ وھذا قول حق ،فـكـثـيـرا
ما نقع في حرج تجاه أناس نحمل لھم الحب والتقديـر،
ولكن اإلستعجال بإصدار حكمنا عـلـيـھـم يـتـسـبـب فـي
فھمھم بشكل خاطئ  .وأحيانا ً نتسرع بـاتـخـاذ مـواقـف
نجدھا الحقا ً خاطئة ال نملك الصبر في الحكم عليـھـا،
وال نعطي مساحة لالخرين لتوضيح مـواقـفـھـم ،وھـذا
يحدث في مواقف كثيرة في الحيـاة سـواء فـي مـحـيـط
العمل أو المحيط العائلي أو محيط الصداقة.
فمثالً تجد من يقول  :لقد سلمت فلم يرد السالم ،وآخر
يقول لقد جلست فقام من المكان ،وثالث يقول لماذا لـم
يلبي دعوتي ،وھكذا الخ ...ولكن ھل سأل أحـدنـا قـبـل
أن يأخذ موقف تجاه االخرين عن سبب قيام اآلخـرون
بذلك التصرف أيا ً كان؟ ال أعتقد فكثيراً ما نأخذ موقفـا ً
ونحكم على االخرين قبل أن نعـرف السـبـب .ومـا أن
نعرفه إال ونجد انفسنا قد وقعنا في المحظور.
ھذا االمر يتكرر كثيراً مع االباء الكھنة في الكـنـائـس،
فأحيانا يكون الكاھن مشغوالً بأمـر مـا ،وبـدون قصـد
يمر بجانب شخص دون ان يسلم عـلـيـه ،او ان يسـلـم
ھو على الكاھن فينسى ان يمد له يده دون قصد حـيـث
فكره مشغول بمشكلة او شيء اخر ،فيظن صاحبنا ان
الكاھن ال يھتم بـه ،وھـكـذا يـبـدأ يـغـضـب ويـتـضـايـق
وربما ال يحضر للكنـيـسـة مـرة اخـرى .وبسـبـب ھـذا
الغضب يحدث التسرع في الحكم على االخـريـن دون
ان يعذرھم او يحسن الظن بھم ،وفي ھذا يقول معلمنـا
سليمان الحكيم "الرجل الغضوب كثير المعاصي" )ام
 .(22 :29وسوء الظن باالخرن أحد ھذه المعاصي.
يحكى ان حطابا ً توفيت زوجته وكان يسكن فـي كـوخ
صغير مع طفله الصغير .وكـان لـدى الـحـطـاب كـلـبـا ً
يحبه وثق فيه  ،وكـان يـتـرك الـطـفـل فـي رعـايـة ﷲ
وحراسة ذلك الكلب.
وذات يوم بينما كان الحطاب عائداً من عملـه ،وقـرب
الكوخ سمع نباح الكلب من بعيد ،فأسرع فـي الـمـشـي
إلى أن اقترب منه فوجد فمه ووجھه ملطخا بالـدمـاء،
فظن أن الكلب قد خانه وأكـل طـفـلـه! فـانـتـزع فـأسـه
وضرب الكلب بين عينيه فخر صريعا ً.
وبمجرد دخوله الكوخ تسمر فـي مـكـانـه وجـثـا عـلـى
ركبتيه وامتألت عينـاه بـالـدمـوع عـنـدمـا رأى طـفـلـه
يلعب على السرير! وبالقرب منه ثعبان كبـيـر الـحـجـم
ميتا ً وغارقا في دمائه ،فادرك الحقيقة لكن بـعـد فـوات
األوان وحزن بشدة على كلبه الذي كـان يـنـبـح فـرحـا ً
النقاذ الطفل ،لكن الحطاب تسرع وقتله بال تفكير.
ھكذا نحن عندما نحب ونثق فـيـمـن نـحـب ،يـجـب أال
نتسرع ،في لحظة غضب ،في تفسـيـر تصـرفـات مـن
نحبھم ونثق بـھـم ونـأخـذھـا عـلـى مـحـمـل سـيء ،بـل
نتريث لنفھم وجھات نظر اآلخرين مھما كـانـت حـتـي
ال نخسرھم ونندم حيث ال ينفع الندم .
فال نكون مثل ھـذا الـحـطـاب االرعـن الـذي بـحـمـاقـة
تصرف تجاه كلبه الوفي الذي انقذه وانـقـذ طـفـلـه مـن
موت محقق.
ھذا الكالم مفيد لمن يريد ان يستفيد.
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تعزيات

أخبار  ..أخبار  ..أخبار

انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

أول دير قبطي للراھبات في اوروبا

الدكتور بيتر يونان سريان
زوج السيدة اودري ونجل االسـتـاذ يـونـان سـريـان
زوج السيدة سمـيـة جـرجـس ،وشـقـيـق السـيـدة مـي
زوجة د .مارك ،والسيـدة رانـا زوجـة د .بـاتـريـك،
وشيعت الجنازة مـن كـنـيـسـة الـعـذراء ومـار مـيـنـا
بمانشستر .نياحا لروحه الطاھرة وتـعـزيـات الـروح
القدس لالسرةTel: 01254240797 .
انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة

جوزفين زكي تادرس
والدة السيدة ايفا يونان زوجة د .الفريد اديـب وجـدة
دانييال وايمانويل وشقيقة ماري  ،وجـرجـس زكـي،
وعمة ناصر وسوزي وخالة نادية وريـتـا ومـنـيـرفـا
كامل .بكنيسة مار مـرقـس بـلـنـدن .نـيـاحـا لـروحـھـا
الطاھرة وتعزيات الروح القدس لالسرة.
Tel.: 0207 3853305
انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة

كاميليا اسرائيل اندراوس
والدة راجي نجيب ببرايتون وايـمـن ورجـاء زوجـة
نصر بقطر بكنيسة مار مرقس بلندن ،ونادية وحيـاة
زوجة القمص غبريال يوسف بعطـبـرة وسـعـاد بـأم
درمان ونعمات وتاسوني صوفيه وداؤود بـالـقـاھـرة
وخالة كل من نجاتي وميشيل وفادية ونـجـوى فـكـر
ومــرثــا مــبــاركــة ســامــي وعــمــة صــالح جــرجــس
ببرايتون .نياحا لروحھا الطاھرة وتـعـزيـات الـروح
القدس لالسرة.
Mob: 07753281459 Raji Naguib
Mob: 07888732635 Nasr Boktor
انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة

سونيا اراباجيس
والدة خريستو وآنا وبول ولوسي وجورج بـكـنـيـسـة
السيدة العذراء بـجـولـدرز جـريـن ،نـيـاحـا لـروحـھـا
الطاھرة وتعزيات الروح القدس لالسرة.
Mob: 07956220241
انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة

منجدة تاوضروس
والدة عادل زوج السيدة مرثا ،ونصر زوج السـيـدة
رجاء ،وماجدة زوجة مجدي شكري بلندن ،وامـيـن
بقطر بالسودان ،واميل بـاسـتـرالـيـا ،وجـدة كـل مـن
ابرام وكيرلس وباتريك .وشيعت الجنازة من كنيسة
مار مرقس بلندن .نياحا لروحھا الطاھرة وتعـزيـات
الروح القدس لالسرة.
Mob: 07888732635 Nasr
Mob: 07958467915 Adel

بموافقة ومباركة قداسة البابا شنوده الثالث يقوم نيافة األنبا أنتونى اسقف ايرلندا واسكتلندا وشمال شرق
انجلترا وتوابعھا بتأسيس دير للراھبات باإليبارشية بإسم  St George Abbeyوھو اول دير قبطى
للراھبات فى اوربا .للمساھمة ونوال بركة ھذا المشروع الرجاء ارسال تبرعاتكم على رقم الحساب التالي :
Bank Name : Nat west - Sort Cod : 60-02-32 - Account No : 66540348
وللمزيد من المعلمومات األتصال بنيافة األنبا انتونى على موبايل رقم Mobile: 07899795788 .... .. :

Invitation
Under the auspices of H H Pope Shenouda III
And His Partner H G Bishop Antony
You are cordially invited to the twentieth anniversary celebration of the consecration of St Mark’s Coptic Orthodox Church, Scotland
On: Sunday 26 February 2012. At: St Marks Coptic Orthodox Church,
264 Links Street, Kirkcaldy, Fife KY1 1QE.
Join us in celebrating the Divine Liturgy at ten o’clock in the morning, followed
by a reception until five o’clock.

تذكارات
الذكرى السنوية لألب
الفاضل المتنيح

القمص
انطونيوس فرج
كاھن كنيسة مار
مرقس بلندن
تـــقـــيـــم االســـرة وابـــنـــاؤه
واحــبــاؤه الــقــداس االلــھــي
صباح السبت  25فبرايـر ويـعـقـب الـقـداس مـائـدة
اغابي كعادة كـل تـذكـار سـنـوي  .نـيـاحـا لـروحـه
الــطــاھــرة وتــعــزيــات الــروح الــقــددس لــالــســرة
والحبائه في كل مكان.

مرضى
السيـدة جـوفـانـا انـجـلـو والـدة سـوزان زوجـة
الدكتور ادوارد شـفـيـق بـكـنـيـسـة الـقـديـس يـوحـنـا
الحبيب ببروملي نصلي ونطلب لھا الشفاء.
Tel: 020 83182353
السيدة ايلـيـن الـقـمـص جـرجـس زوجـة وديـع
رزق بكنيسة مار مرقس بلندن ،نصلي ونطلـب ان
يمد لھا ﷲ يد الشفاءTel: 0208 5632717 .
اذكر يارب اخوتنا واخواتنا المطروحين علـى
فراش المرض في منازلھم او في الـمـسـتـشـفـيـات،
الذين ليس لھم احد يذكرھم ،انعم علـيـھـم بـالصـحـة
والعافية وبالشفاء.

تھاني  ..تھاني  ..تھاني
الشــمــاس بــيــتــر ســاويــرس
وزوجته الدكتورة ميرا بكنيـسـة
مــار مــرقــس بــلــنــدن ،رزقــا
بــمــولــود ســمــيــاه  Jacobالــف
مبـروك مـع تـھـانـيـنـا الـقـلـبـيـة.
Mob: 07968261816
شـريــف ھــرمــاس وزوجــتــه لــويــزا بــكــنـيــســة
مارجرجس والبابا أثـنـاسـيـوس بـنـيـوكـاسـل رزقـا
بمولود أسمياه  . Georgeالف مبروك مع تھانينـا
القلبيةMob: 07411742361 ......... .
باھر عبد المالك وزوجـتـه  Zoeبـكـنـيـسـة
مار مرقس بلندن رزقا بمولـود سـمـيـاه George
الف مبروك مع تھانينا القلبية.
Mob: 07515690426
تھانينـا الـقـلـبـيـة بـزواج
مايكل متري واالنسة سـالـي
حنا بـكـنـيـسـة مـار مـرقـس
بلندن .الف مبروك.
Mob: 07897348884
تھنئة قلبـيـة بـخـطـوبـة
الشماس داني فريدي علـى
االنســــة ســــارة كــــمــــال
اسكاروس بكنيـسـة السـيـدة
الــعــذراء واالنــبــا شــنــودة
بكرويدون .الف مبروك.

‘Congregation Newsletter’ A Free Spiritual, Educational and Social Newsletter, issued every fortnight, distributed free for
the Coptic congregation in UK and Ireland. Www.copticnews.co.uk - email: ekladious@yahoo.co.uk

”الرسالة االخبارية“ :رسالة روحية  ،تعليمية ،اجتماعية  ،تصدر كل اسبوعين وتوزع مجانا على الشعب القبطي في المملكة المتحدة وايرلندا.
Correspondent & Editors:
Ekladious Ibrahim: Tel: 020 89977628, Mob 07931 803963 Rafat Abdel-Baki: Tel: 020 88130379, Mob: 07958624330

الرسالة االخبارية Congregation Newsletter

Page 2

