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روحانية العبادة المسيحية  ..ال حرفيتھا
يقول معلمنا بولس الرسول "ال الحرف بل الروح ،الن الحرف يقتل لكن الروح يحيي"  2كو .(٦ :٣
كان الفريسيون يتمسكون بالحرف دون الروح .ففي وصية السبت مثال كانوا يحرمون فعل اي شيء يوم
السبت ،لذلك اعترضوا على السيد المسيح عندما منح البصر للمولود أعمى ،وكان ذلك في يوم سبت حيث
قالوا عنه" :ھذا اإلنسان ليس من ﷲ ألنه ال يحفظ السبت") يو ،(16 :9وقالوا للمولود أعمى أعط مجدا o
نحن نعلم أن ھذا اإلنسان خاطئ ) .يو .(.24 :9كذلك فعلوا في معجزة شفاء مريض بيت حسدا حيث كانوا
يطلبون المسيح ليقتلوه ألنه فعل ذلك في يوم سبت) .يو.(16 :5
تحدثنا في بداية الصوم عن اركان العبادة الحقيقية وھي الصدقة والصالة والصوم ،ونحاول في ھذا المقال
الموجز فھم روحانية الوصية وليس حرفيتھا ،الن الحرف يقتل اما الروح يحيي.
اوالً  -وصية العطاء او الصدقة:
الفھم الروحي لھذه الوصية ھو ان ينبع فعل العطاء من القلب الن ما ينبع من القلب يصاحبه الفرح
والسرور كما يقول الكتاب المقدس "المعطي المسرور يحبه الرب" )٢كو  .(٧ :٩فالصدقة ھي تعبير عن
الحب والمشاركة القلبية في احتياجات الفقراء والمساكين .لكن البعض ال يفھم روح الوصية ويتعامل معھا
بحرفية فيقدمون صدقتھم وعطاياھم اضطرارا وليس عن حب .فالعطاء المقبول لدى ﷲ ھو الذي يرتبط
بالقلب وليس باليد "ان صنعت صدقة ال تعرف شمالك ما تفعل يمينك".
وبسبب الفھم الحرفي الخاطيء للوصية يتعامل البعض مع ﷲ في مسألة العشور بدقة متناھية وحرفية
شديدة فيدققون في حساباتھم حتي ال يزيد العطاء عن العشور ،ھذا اذا دفعوھا أصال .فيكون دفع العشور
عمل يدوي وليس قلبي اي ان القلب غير مشترك في العطاء .فروحانية العطاء تستلزم ان نفھم اننا نقدم o
من خيرات ﷲ” ،من يدك أعطيناك" ) 1أي  (.14 :29فالصدقة ليست ضريبة مفروض عليك دفعھا.
ثانيا  -وصية الصالة:
الصالة بالمعنى الحرفي ھي ان تقف امام ﷲ وتتحدث معه .اما المعنى الروحي ھي ان يكون لك صلة مع
ﷲ اي تتصل روحك بروح ﷲ .فقد يقف شخص للصالة بينما ال توجد صلة بينه وبين ﷲ ،لذلك وبخ ﷲ
اليھود قديما بقوله" :ھذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد بعيدا عني" )أش  ، 13 :29مت (.8 :15
الصالة المقبولة لدى ﷲ ھي صالة القلب وليس صالة الفم والشفتين .فال تظن انك تصلي بتحريك شفتيك
واالطالة في الصالة .فقد تكون صالتك بال فھم وبال روح وبال خشوع وبال اتضاع .البد ان تصلي بالروح
والذھن معا ً اي تفھم وتقصد كل كلمة تقولھا في الصالة.
كثيرين يطيلون صلواتھم بغير فھم ،او يكثرون من تالوة المزامير لكن بسرعة وبال تأمل وعدم متابعة
المعنى ،فھم يقتصرون على المعنى الحرفي للصالة.
الصالة التي بال روح وبال فھم ،والتي ال تشترك فيھا الروح مع الجسد ھي صالة حرفية وليست روحية،
لذلك يوصينا معلمنا بولس الرسول بقوله "أصلي بالروح وأصلي بالذھن أيضا )١كو  ، (15 : 14أرتل
بالروح وأرتل بالذھن أيضا )1كو(.15 :14
ثالثا ً  -وصية الصوم:
يظن البعض ان الصوم ھو تغيير نوع الطعام من حيواني الى نباتي ،لذلك تجدھم يعدوا ألنفسھم اطعمة
نباتية شھية ومغذية جدا ،وربما يدققون في مكونات االطعمة خوفا من ان يكون بھا بعض الدسم .ھذا ليس
صوما ً او ھو تطبيق حرفي لمعنى الصوم ،بينما الصوم بالمعنى الروحي ھو السيطرة على غرائز الجسد،
فاذا تناولنا اطعمة شھية اثناء الصوم فكيف يمكن السيطرة على رغبات الجسد؟
الصوم بالمعنى الروحي ھو اذالل للجسد واالنتصار على شھوة الطعام واالرتفاع عن مستوى المادة.
والذين يسلكون في الصوم بطريقة حرفية شكلية دون الدخول في روحانية الصوم ،مثل ھؤالء ال يعتبر
صومھم صوما .لذلك علينا ان نسلك الصوم بروحه وليس بحرفيته.

وجبة طعام وكسوة للفقير بمناسبة العيد
لقد اقتربنا من االحتفال بعيد القيامة المجيد  ،بعد ارب-ع-ة اس-اب-ي-ع م-ن
االن ،وكما ھي العادة تقوم ”الرسالة االخبارية“ بارسال كل ما ت-ج-ود
به انفسكم الكريمة وما يتساقط من موائد محبتكم الخوة الرب الفق-راء
لكي يشاركونا فرحة وبھجة عيد قيامة رب المجد يسوع المس-ي-ح م-ن
بين االموات .بتوفير وجبة غداء العيد وكسوة يفرح بھا مثل جيرانه.
لذلك نطلب اليكم ايھا االحباء ان تكونوا اسخياء في ال-ع-ط-اء ،ف-اع-داد
الفقراء تتزايد عاما ً بعد عام كذلك احتياجاتھم من الغذاء والك-س-اء ت-ت-زاي-د بس-ب-ب ال-ظ-روف ال-م-ع-ي-ش-ي-ة
الصعبة ،وما تقدمونه من عطايا ھو من خيرات ﷲ لكم ،فمن يد ﷲ نأخذ وليد ﷲ نعطي .
الرجاء االتصال بنا في ”الرسالة االخبارية“ لتقديم عطاياكم  ،اذا رغبتم في نوال ب-رك-ة ال-م-س-اھ-م-ة ف-ي
توفير وجبة غداء او كسوة للفقراء النه ”طوبى لمن يتعطف على المسكين في يوم الشدة ينجيه الرب“.

كالم مفيد
االنقسام يؤدي الى الخراب
يقول الكتاب المقدس ”كل مملكة منقسمة على ذاتھا
تخرب وكل مدينة او بيت منقسم على ذاته ال
يثبت“ )مت .(25 :12
حقًا إن كل انقسام سواء على مستوى المدينة او البيت
او حتى الكنيسة إنّما ھو غريب عن روح المسيح الذي
نعتبر انفسنا اعضاء في جسده الواحد .لذلك فاالنقسام
ھو من عمل الشيطان.
لنترك انقسام االمة والمدينة والبيت ونتحدث عن انقسام
الشعب والكنيسة ،بالرغم من اننا لم نكن نرغب في
التطرق لھذا الموضوع حتى ال نزيد النار اشتعاالً ،لكن
نار التشتت واالنقسام بالفعل مشتعلة بسبب لغة الصالة
ھل باالنجليزي ام بالعربي والقبطي ام مختلط؟ لعلكم
قرأتم ما نشر على صفحات ”الفيس بوك“ من تعليقات
حول ھذا الموضوع منھا ما ھو مع ومنھا ما ھو ضد.
ولكل واحد وجھة نظره التي نحترمھا لكن ال نحترم
طريقة فرض االراء على االخرين .وقد كتبنا في ھذه
الزاوية من قبل عن ”لغة القلب ولغة اللسان“ ،لكن
يبدو ان البعض ال يسمع وال يفھم.
ان التطور ومسايرة العصر وبقاء الكنيسة يتطلب النقد
االيجابي والتجديد والتعديل والتحديث ،لكن يجب ان
يتم ھذا بالتشاور واإلقناع ،وان يتم خالل فترة زمنية
مدروسة .غير ان البعض بشكل دكتاتوري يستغل
رتبته الكنسية في احداث تغيير سريع لصالح مجموعة
ملتفة حوله دون االخذ في االعتبار اراء االخرين ممن
ليسوا من اتباعه وال مريديه ،االمر الذي يحدث القلق
والبلبلة واالنشقاق.
ومن اسباب االنقسام االنانية والكبرياء وعدم الحكمة
في التعامل مع االمور .وكما يؤدي االنقسام الى
الخراب فھو يؤدي ايضا الى االندثار ،فكم من مدينة
وكم من شعب اندثر من الحياة بسبب االنقسام.
والكنيسة )جماعة المؤمنين( ال تمثل جماعة معينة
متميزة دون غيرھا وال يحق ألحد مھما كان ان
يستغلھا ألمور شخصية  .وال أن يحدث انقسام بين
ابنائھا .والبد ان يعرف المتسببون في ھذا االنقسام
بقصد او بدون قصد ان االضرار خطيرة ومنھا:
 تشويه سمعة الكنيسة والمسيحيين أمام المجتمع. ترك الكثيـرون للكنيسة بسبب ھذه االنشقاقات. تدمير انتماء أوالدنا للكنيسة. اضعاف وضياع التراث القبطي األصيل.كلمة اخيرة نقولھا لمن يتزعمون مجموعات احداث
التغيير وفرض لغة في الصالة محل لغة ،تذكروا ان
ﷲ يھمه لغة القلب وليس لغة اللسان ،ربما افضل لكم
ان تحاولوا اعادة من تركوا الكنيسة من الشباب
وغيرھم بدال من تضييع الوقت في الصالة باالنجليزية
ام بالعربية .يامن تتزعمون ھذه االفكار المدمرة ،ان
التاريخ لن ينسى لكم افعالكم المخزية ،وان الديان البد
سيحاسبكم حسابا عثيرا على ما تتسببون فيه من
انشقاقات وانقسام بين افراد الشعب السباب واھية.
فلتبق كنيستنا القبطية شامخة بتراثھا وتقاليدھا
وطقوسھا ولغتھا على مر االزمان .وم-ن ل-ه اذن
فليسمع ھذا الكالم ألنه مفيد لمن يريد ان يستفيد.
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وفيات

اخبار  ..اخبار  ..اخبار

انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة

القى نيافة االنبا انجيلوس االسقف العام كلمة في مقر البرلمان البريطاني بدعوة من حزب المحافظين
)قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا( حول الوضع الحالي في مصر منذ ثورة يناير  ،2011حضرھا عدد
كبير من المتخصصين والمحللين المھتمين بشؤون مصر والشرق االوسط ،ابرز فيھا طبيعة المواطن
المصري ومرونته امام التحديات التي تواجھھا البالد منذ االنتفاضة االخيرة.

زيزف بولس
زوجة المتنيح بشرى بولس ابن عم مثلث الرحمات
االنبا دانيال مطران الخرطوم وعطبرة ،ووالدة كل
من جورج وماري وتريز وفرانسيس بشرى ،وبقية
افراد االسرة في انجلترا والسودان .وستشيع
الجنازة من كنيسة العذراء والمالك بجولدرز
جرين يوم االثنين  31مارس الساعة الثانية عشر
ظھرا .نياحا لروحھا الطاھرة وتعزيات الروح
Tel: 020 89614261
القدس لالسرة.

سيعود االب القس مرقس فخري الكاھن الجديد لكنيسة العذراء والبابا كيرلس بھونسلو يوم الخميس 10
ابريل وسيقام له طقس وحفل استقبال الساعة السابعة مساء نفس اليوم والجميع مدعوون.

The Obstacles In roadway
By: Fr. Karas Anba Bishoy

St George and St Athanasius Church - Newcastle - UK

تذكارات
الذكرى السنوية للمتنيحة

تھاني حليم
والدة مجدي رفلة زوج السيدة راندا ،ورافت رفلة
زوج السيدة ايناس .تقيم االسرة القداس االلھي
بكنيسة مار مرقس بلندن يوم االحد  23مارس.
نياحا لروحھا وعزاء لالسرة.
الذكرى السنوية للمتنيحة

بديعة زكي
والدة السيدة نيللي سيدھم  ،القداس االلھي بكنيسة
مار مرقس بلندن يوم االحد  23مارس .نياحا
لروحھا وعزاء لالسرة.
الذكرى السنوية للمتنيحة

فھمى نسيم
تقيم االسرة القداس االلھي يوم االربعاء  2ابريل
بكنيسة مار مرقس بلندن .عزاء لالسرة.
الذكرى السنوية للمتنيح

اسعد بطرس اسعد
والد الدكتور كمال زوج الدكتورة منى ،القداس
االلھي بكنيسة ابو سيفين بويلز االحد  23مارس.
نياحا لروحه وعزاء لالسر.

تھاني  ..تھاني  ..تھاني
رزق رامز بارمثياس وزوجته روز قلته
بكنيسة القديس اثناسيوس الرسولي بنيوكاسل
بمولوده اسمياھا جريس ،تھانينا والف مبروك.
رزق سامر صبحى وزوجته ياسمين بكنيسة
القديس اثناسيوس الرسولي بنيوكاسل بمولودة
اسمياھا ميروال  .تھانينا والف مبروك.
تھنئة قلبية بعماد الطفلة  Lola Marinaابنة
جورج سو﷼ ونيفين بكنيسة القديس اغسطينوس
بجلفورد .الف مبروك

In ancient times, a King had a boulder placed on a roadway. Then he hid himself
and watched to see if anyone would remove the huge rock. Some of the king's
wealthiest merchants and courtiers came by and simply walked around it.
Many loudly blamed the King for not keeping the roads clear, but none did anything about getting the stone out of the way.
then a peasant came along carrying a load of vegetables. Upon approaching the
boulder, the peasant laid down his burden and tried to move the stone to the side
of the road.
After much pushing and straining, he finally succeeded. After the peasant picked
up his load of vegetables, he noticed a purse lying in the road where the boulder
had been. The purse contained many gold coins and a note from the King indicating that the gold was for the person who removed the boulder from the roadway.
 The peasant learned what many of us never understand"Every obstacle presents an opportunity to improve our condition." -

سيامة كاھن بايبارشية ايرلندا واسكتلندا
وشمال شرق انجلترا وتوابعھا
قام نيافة الحبر الجليل األنبا أنتونى أسقف ايرلندا ،أسكتلندا
وشمال شرق انجلترا وتوابعھم برسامة الشماس الدكتور
نصيف عبد مريم قسيسا عاما بااليبارشية باسم القس
تاوضروس وھو شقيق الدكتور موريس تاوضروس استاذ
العھد الجديد واللغة اليونانية بالكلية األكليركية بالقاھرة  ،وذلك
فى يوم األربعاء الموافق  5مارس  2014وأشترك فى
صلوات الرسامة نيافة الحبر الجليل األنبا انجيلوس األسقف العام باستيفينج وبحضور أباء االيبارشية وذلك
فى دير البابا اثناسيوس بانجلترا وكان يوما مفرحا للجميع
St. Mark's Football Team won the first Coptic Orthodox National Annual Football Association
(CONAFA) tournament in Nottingham last weekend. The team came out winners against 8 others
teams from around England which included Golders
Green, Croydon, Stevenage, Birmingham, Nottingham, Manchester, Rotherham and an Eritrean Orthodox team. The team players were: George
Guirges (Goalkeeper), Paul George, Waleed Matta,
Mina Sawieres, Mark Soliman, Mina Gadelrab, Peter George, Simon Gerges, Danny Shihata, Victor Lewis,
Josh DeKelaita, Robert Shihata & Mark Bishoy. If any youth would like to join
the football team please contact Simon Gerges (simgerg@gmail.com).
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