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الذكرى الثالثة لنياحة قداسة البابا شنودة الثالث

كالم مفيد

كتبنا في العدد السابق ان شھر مارس ھو شھر القديسين ،الذي احتفلت فيه الكنيسة يوم  9مارس بتذكار
نياحة القديس البابا كيرلس السادس ،كما احتفلت الكنيسة يوم الثالثاء الماضي بتذكار نياحة قداسة البابا
شنودة الثالث بدير االنبا بيشوى حيث يرقد جسده الطاھر .واقيم االحتفال بحضور قداسة البابا تاوضروس
واعضاء المجمع المقدس ولفيف من االباء الكھنة والرھبان وجموع الشعب المحب لقداسته.

في التأني السالمة

وفي عظة القداس قال قداسة البابا تواضروس
الثاني انه مرت ثالثة أعوام علي رحيل البابا
شنودة الثالث بعد أن خدم الكنيسة قرابة نصف قرن
منذ أن رسمه البابا كيرلس السادس اسقفا للتعليم.
مؤكدا على ان قداسته صار عالمة واضحة في
تاريخ كنيستنا فھو صاحب أقوال وأعمال وكتابات
خالدة عبر مسيرته الطويلة ،ضاربا مثال القواله
الخالدة مثل قوله "ربنا موجود" فھو تعبير وان
كان معروفا في حياتنا لكن استخدمه بطريقة
روحية في الضيقات واألزمات .وكذلك عبارة
"عندما توجد النية ﷲ يعطي اإلمكانية" ،فاL
أعطاه إمكانية أدبية استخدمه فيھا ،مشيرا إلي انھا
أصبحت عبارات خالدة له نستخدمھا عندما تشتد
الضيقات مثل عبارة "مسيرھا تنتھي".
وأكد البابا تاوضروس قائال "انا شخصيا أسعد
عندما اسمع مقولة شھيرة له من المسئولين في
المجاالت الرسمية في الداخل والخارج وھي
"مصر ليست وطن نعيش فيه ولكن وطن يعيش
فينا" فھو يحوي مشاعر وطنية خالصة ،حتي
األجانب يتاثرون به ويترجمون اقواله.
واضاف ان البابا شنودة له أعمال خالدة فھو ظل
حتي نھاية حياته يخدم ويقوم بأعمال خالدة منھا
امتداد الكنيسة خارج مصر في عھد البابا كيرلس
وانتشارھا في عھد البابا شنودة ،فعبر سنوات
خدمته انتشرت الكنائس في قارات العالم حتي في
أمريكا الالتينية حيث اقام اسقفين االنبا اغاثون في
البرازيل واألنبا يوسف في بوليفيا ،وكان يشتاق

لخدمة األقباط في كل مكان وحقق ﷲ له تلك االمنية
واصبحت الكنيسة موجودة في كل مكان.
واشار البابا تاوضروس الى اھتمام البابا شنودة
بالتعمير وبالتكريس الرھباني ،وقام بنفسه بسيامة
العديد من الرھبان والراھبات ،واحياء بعض
األديرة التي اندثرت باعتبار ان الحياة الرھبانية ھي
السند للخدمة في الكنيسة .كما زاد عدد الرھبان
والراھبات والمكرسين والمكرسات في عھده.
واحدث نھضة في المجاالت التعليمية الالھوتية
واألسرية داخل وخارج مصر ،وتكللت جھوده
برسامة العديد من األساقفة في الداخل والخارج.
وتطرق البابا الى كتابات البابا شنودة مؤكدا انھا
كتابات خالدة  ،فقد نجح أن يكون مدرسة للجميع من
خالل الكتابات الغزيرة في التاريخ والشخصيات
والحياة الرھبانية والفلسفة الروحية التي تخدم
تعريف لإلنسان ووجوده ،وأنه وضع كتب كثيرة
ومازالت تطبع وتخدم الناس في حياته وحتي بعد
رحيله يستخدمھا آباء االعتراف في إرشاد الناس.
كما تمت ترجمة كتاباته للغات متعددة ولم يكتف
بھذا بل كتب مقاالت عديدة في الصحف المصرية
وغيرھا وھو يخاطب الجميع بعيداً عن العقيدة،
وألقي آالالف من العظات.
وختم قداسة البابا تواضروس كلمته بقوله :الكتاب
المقدس يقول انظروا لنھاية سيرتھم ،والبابا شنودة
كان أمينا للنھاية واستمر في امانته حتى يوم رحيله
بالجسد ،وان كان قد رحل عنا بالجسد لكنه موجود
بروحه ،وعندما نجتمع فى ذكري رحيله نسعد اننا
عشنا معه فھو عاش أمينا لخدمته ولوطنه.

عيد الصليب
تحتفل الكنيسة بعيد الصليب مرتين كل عام .االولى لمدة ثالثة ايام
17و18و 19توت ) 27سبتمبر( وھو تذكار ظھور الصليب واكتشافه على يد
الملكة ھيالنة والدة االمبراطور قسطنطين عندما ذھبت الى اورشليم مع
مجموعة من العسكر وسألت عن مكان الصليب فلم يخبرھا احد ،فاضطرت
الى التضييق على أحد شيوخ اليھود الذي ارشدھا عن مكان الجلجثة ،فرفعوا
االتربة وعثروا على ثالث صلبان ووضعوا جثمان ميت على الثالث صلبان
ليعرفوا ايھم ھو صليب المسيح .وأرسلت جز ًءا منه إلى ابنھا قسطنطين مع
المسامير .وقامت ببناء كنائس على اسم الصليب.
والثاني يقع في  10برمھات ) 19مارس( وھو ارجاع خشبة الصليب من الفرس على يد ھرقل فى 628م .ففي
عودة الفرس من ھزيمتھم في مصر ومرورھم ببيت المقدس دخل أحد أمراءھم كنيسة الصليب التي شيدتھا
الملكة ھيالنة ،ورأى ضو ًءا ساطعًا يشع من قطعة خشبية موضوعة على مكان محلى بالذھب ،فمد يده إليھا،
فخرجت منھا نار وأحرقت أصابعه .فأعلمه المسيحيون أن ھذه قاعدة الصليب المقدس ،وقصوا عليه أمر
اكتشافه ،وأنه ال يستطيع أن يمسھا إال المسيحي .فاحتال على شماسين كانا قائمين بحراستھا ،وأجزل لھما
العطاء على أن يحمال ھذه القطعة ويذھبا بھا معه إلى بالده مع من سباھم من شعب اورشليم  .ولما سمع ھرقل
بذلك ذھب بجيشه الى بالد الفرس وھزمھم وبحث عن خشبة الصليب وبعد فترة عثر عليھا ،فقام بلفھا في
أقمشة فاخرة وأخذھا معه إلى القسطنطينية وأودعاھا ھناك باحتفال عظيم.

عبارة كنا نراھا كثيراً مكتوبة على جسم السيlارات
من الخارج ،او تتدلى من سقف السيارة امام اعlيlن
السائقين وھي "في التlأنlي السlالمlة وفlي الlعlجlلlة
الندامة"  ،وھي حكمة او مlثlل عlامlي يlنlضlم الlيlه
مثلين اخرين بlنlفlس الlمlعlنlى ھlمlا" :امشlي عlلlى
مھlلlك عlلlشlان تlوصlل بسlرعlة" و"الlعlجlلlة مlن
الشيطان".
وتضرب ھذه األمثال بقصد التروي والتفكير
وعدم التسرع ،ألن بعض األمور التي تعمل
بسرعة ،ال تأخذ ما يلزمھا من الدراسة .وھنا يجب
التفرقة بين السرعة والتسرع .فالتسرع عمل غير
حميد ،لكن السرعة قد تكون مطلوبة أحيانًا،
كالسرعة في اتخاذ قرار انقاذ شخص من الغرق
او الحريق او اغاثة شخص محتاج ،او السرعة
في التوبة قبل ان تستفحل الخطية وتمد جذورھا
في اعماق النفس.
فالتأني والتمھل يعطي الفرصة لالنسان للتفكير
والتروي لتحاشي الوقوع في االخطاء .بينما
العجلة او السرعة تؤدي إلى التسرع الذي يؤدي
للوقوع في االخطاء وغالبا الفشل.
ويظھر ھذا المثل اكثر وضوحا مع سائقي
السيارات الذين يقودون سياراتھم بسرعة جنونية
في اماكن مزدحمة بالناس مما يؤدي الى وقوع
حوادث جسيمة بين البشر .وقد يتسبب في سجن
السائق او الموت جزاء جھله وتعجله ،فلو تأنى
لسلم الناس من جنون سرعته وسلمت له نفسه.
وال تقتصر ھذه المقولة على العجلة في قيادة
السيارات فقط ،بل قد تحدث في امور دنيوية كثيرة
كالزواج ،والصداقة ،والحكم على االخرين ...الخ.
فكثيرا ما يتسرع الرجل او المرأة في اختيار
شريك الحياة ،ويشعر كثيرا بالندم بعد اكتشافه
سوء اختياره لدرجة قد تصبح معھا الحياة
كالجحيم ،وقد تنتھي باالنفصال .كذلك الصداقة
غالبا ما تكون من خالل اللقاءات االولى بين
االشخاص ،حيث يندفع الشخص بالحكم على
اآلخر من اللقاء االول ،ويعتبره صديقا يطلعه على
جميع اسراره واموره الشخصية ،وبعد مرور
الوقت ومن خالل بعض المواقف ،يكتشف انه لم
يكن صديقا وفيا وانه انخدع به.
ھناك حقيقة تقول إننا كلما كنا أھدأ ،كلما كنا
أسرع! بمعنى اننا كلما اعطينا النفسنا وقتا ً للتفكير
الھادئ ،تقل الضغوط ،وننجز العمل بسرعة.
البعض يتصور انه بالسرعة يمكنه السيطرة على
الوقت ،لكن الحقيقة غير ذلك ،مثل ذلك الكاتب
الذي كان يحمل رزمة من األوراق ملفوفة تحت
إبطه وكان يسير بسرعة للوصول لمقر عمله قبل
إغالق الباب ،وفجأة سقطت االوراق وتبعثرت
فاخذ وقتا طويال ليجمعھا ،ووصل عمله متأخرا
فوجد الباب مغلقا ً .فالتأني يجنب خسائر كثيرة.
ھذا الكالم مفيد لمن يريد ان يستفيد.
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س & ج

تذكارات
الذكرى السنوية للمتنيح

الشماس الدكتور اشرف باسيلي
اقامت زوجته الدكتور ايمان وولديlه دكlتlور رامlي
زوج السيدة مريم اسكاروس ،ومينا بlاسlيlلlي قlداس
الذكرى السنويlة بlكlنlيlسlة السlيlدة الlعlذراء واالنlبlا
شنودة بكرويدون .نياحا لروحه وعزاء لالسرة.
Mob: 0776607145
الذكرى السنوية للمتنيحة

تھاني حليم
والدة مجدي رفلة زوج السيدة راندا ،ورأفlت رفlلlة
زوج السيدة ايlنlاس .تlقlيlم االسlرة الlقlداس االلlھlي
االحد  22مارس بكنlيlسlة الlعlذراء ومlار جlرجlس
بشرق لندن .نياحا لروحھا وعزاء لالسرة.
الذكرى السنوية للمتنيحة

ايلين عريان نخلة
والدة دكتور كمال شحاتة زوج السيدة فlاتlن ،وجlدة
مونيكا وجوزيف .تقيم االسرة القداس االلھي االحlد
 22مارس بكنيسة مار مرقس بلندن .نياحا لروحlھlا
وعزاء لالسرة.
الذكرى السنوية للمتنيح

شوقي عزيز قديس
شقيق الشماس سمlيlر قlديlس وعlم كlل مlن عlزيlز
وھاني فوزي قديس .اقامت االسlرة قlداس الlذكlرى
السنوية بكنيسة العذراء واالنlبlا شlنlودة بlكlرويlدون
يوم  11مارس  .نياحا لروحه وعزاء لالسرة.

Congratulations
Congratulation for the new born of
Elliana Guy, the daughter of Richard
Guy and his wife Rahab Guy.

صلوا من اجل اخوتنا المرضى في كل مكان.

س :ما معنى ان المسيح كان يصلي وكان يتعب،
وھل ھذا ضد الھوت المسيح؟ ولمن كان يصلي
ولمن كان يسجد وھو ؟
ج :اجاب على ھذا السؤال المتنيح قداسة البابا
شنودة بقوله :أصحاب ھذا السؤال يركزون على
الھوت المسيح ،وينسون ناسوته .إنه ليس مجرد
إله فقط ،وإنما أخذ طبيعة بشرية مثلنا ،ناسوته
ً
كامال ،بحيث قال عنه الكتاب إنه شابھنا في كل
شيء ماعدا الخطية )عب  .(17 :2ولوال أنه أخذ
طبيعتنا ،ما كان ممكنًا أن يوفى العدل اإللھي نيابةً
عنا .إنه صلى كإنسان ،وليس كإله ..لقد قدم لنا
الصورة ال ُمثلى لإلنسان .ولو كان يقدم لنا ذاته
ً
مثاال لذلك صلى ..وفي صالته علمنا أن نصلى،
وعلمنا كيف نصلى .وأعطانا فكرة عملية عن
أھمية الصالة وقيمتھا في حياتنا  ..وفى بعض
صلواته – كما في بستان جثسيماني ،عرفنا كيفية
الجھاد في الصالة )لو  .(44 :22ولو كان المسيح
ال يصلى ،العتبرت ھذه تھمة ضده ،والعتبره
الكتبة والفريسيون بعيدًا عن الحياة الروحية،
وصار لھم بذلك عذر أن ال يتبعوه ،إذ ليست له
صلة با!L
وبنفس الطبيعة البشرية كان يتعب ويجوع
ويتألم .ألنه لو كان ال يتعب وال يجوع وال يعطش
وال يتألم ،وال ينعس وينام ،ما كنا نستطيع أن نقول
أنه إبن لإلنسان ،وإنه أخذ ما لنا ،وأخذ نفس

الطبيعة المحكوم عليھا بالموت ،لكي بھا ينوب
عنا في الموت ،يفدى اإلنسان ..وإنه لم يتعب كإله.
فالالھوت ُمنَ ﱠزه عن التعب .ولكن ھذه الطبيعة
البشرية التي اتحد بھا الھوته ،والتي لم ينفصل
عنھا لحظة واحدة وال طرفة عين ،ھي التي
تعبت ،ألنھا طبيعة قابلة للتعب .والسيد المسيح
لكي يكون تجسده حقيقة ثابتة ،يمكنھا القيام
بالفداء ،سار على ھذه القاعدة :لم يسمح أن الھوته
يمنع التعب عن ناسوته .وذلك لكي يدفع ثمن
خطايانا ،ويكفر عن خطايا الشعب )عب .(17 :2
ونحن نشكره إذ تحمل التعب واأللم ألجلنا .وبتعبه
قدس التعب ،وصار كل إنسان يكافأ )1كو .(8 :3

St Kyrel Concert
تعلن  Saint Kyrel Trustعن حlفlلlة مlوسlيlقlيlة
بعنوان ” “The Creationتحكى قصة الlخlلlيlقlة
كما وردت فى سفر التكlويlن ،وھlذا بlعlد الlنlجlاح
الكبير التي حققته ”“The Anointed Servant
والتي عرضت في لندن وباريس وستوكھولم.
التاريخ :السبت  4/2015/ 25الساعة 6:30 :م
المكانSt Yegiche Armenian Apostolic :
Church, Cranley Gardens, SW7 3BB.
والتذاكر للبيعhttp://stkyrelchoir.com/ :
 tickets/وأيضا مع الشماس رأفت عبد الباقى.
وحصيلة ھذا الحفل توجه لمساعدة الطلبة
الفقراء .والجميع مدعوون للحضور والمساھمة.

سيامة راھب جديد
قام نيافة االنبا انتوني
اسقف ايرلندا واسكتلندا وشمال شرق انجلترا
برسامة راھب جديد باسم

الراھب جون سانت اثناسيوس
بدير البابا اثناسيوس الرسولTي بTايTبTارشTيTة ايTرلTنTدا
واسكتلندا وشمال شTرق انTجTلTتTرا فTي يTوم االحTد 8
مارس بحضور االباء الرھبان بايرلندا ومجمع الTديTر
وكان يوما مفرحا .تھانينا القلبية.

وجبة وكسوة للعيد للفقراء واليتامى
تأمل ياعزيزي القاريء في الصورة التي امامك وھي لطفلة يتيمة فقيرة لم تجد لھا مأوى وال حضن دافيء يأويھا بعد ان فlقlدت
امھا وابيھا فذھبت بجوار قبر امھا ورسمت ھذه الصورة ،وخلعت حذاءھا الصغير ووضعته جlانlبlا وجlلlسlت فlي حضlن امlھlا
مطأطئة الرأس ،منكوشة الشعر ،واضعة يديھا على ركبتيھا وھي تشكو بؤسھا واحوالھا ألمھا ،فماذا ياترى كانت تlقlول ألمlھlا؟
ومما كانت تشتكي؟ ھل كانت تشتكي الزمن الذي لم يرحم طفولتھا وحرمھا من ابيھا وامھا وجعلھا يتيمة؟ ام كlانlت تشlكlو بlنlو
البشر امثالنا الذين كثيرا ما نعبر ونرى ھذه الطفلة وامثلھا من الفقراء والمساكين وال نعيرھlم اھlتlمlامlاً؟ وكlأن لسlان حlال ھlذه
الطفلة يقول ”اقترب العيد ياامي وليس ھناك من يسأل عني“!!!
من بين خدمات ”الرسالة االخبارية“ االھتمام باخوة الرب الفقراء امثال ھذه الطفلة اليتيمlة وغlيlرھlا ،وبlمlنlاسlبlة اقlتlراب عlيlد
القيامة المجيد نلفت انتباه حضراتكم ان الفرحة بالعيد ال تكتمل بمجرد ارتداء المالبس الفاخرة والlذھlاب لlلlكlنlيlسlة ،والlجlلlوس
حول الموائد العامرة باطيب وافخر المأكوالت بل بالتفكير في اخوة الرب الفقراء والمساكين بالمساھمة ولو بالفتات السlاقlط مlن
موائدكم الكريمة .لذلك كل من يرغب في نوال بركة المساھمة في اطعام او كسوة فقير ليشاركنا فرحة العيد ،عليه ان يتصل بlنlا
ونحن سنقوم بتوصيل مساھماتكم مباشرة اليدي ھؤالء الفقراء الذين يرفعون دعواتھم دائما من اجلكم .كل عام وانتم بخير.
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