
  

 



 

 

 

 
 
 آلى مدينة السامرة يقال لها سوخار بقرب الضيعة التى وهبها فآتى" 

فإذا آان يسوع تعب . ك بئر يعقوبوآانت هنا. يعقوب ليوسف ابنه
. وآان نحو الساعة السادسة. من السفر جلس هكذا على البير

فقال لها يسوع أعطينى . فجاءت امرأة من السامرة لتستقى ماء
فقالت له .  آلن تالميذه قد مضوا آلى المدينة ليبتاعوا طعاما. ألشرب

 امرأة المرأة السامرية آيف تطلب منى لتشرب وأنت يهودى وأنا
أجاب يسوع وقال لها لو . الن اليهود ال يعاملون السامريين. سامرية

آنت تعلمين عطية اهللا ومن هو الذى يقول لك أعطينى الشرب لطلبت
 لك والبير وقالت له المرأة يا سيد ال دل.  أنت منه فأعطاك ماء حيا

العلك اعظم من أبينا يعقوب الذى . فمن أين لك الماء الحى.  عميقة
.اجاب يسوع وقال لها. أعطانا البير وشرب منها هو وبنوه ومواشيه
ولكن من يشرب من الماء . آل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا

بل الماء الذى أعطيه يصير فيه .  الذى أعطيه أنا لن يعطش آلى األبد
  ."ينبوع ماء ينبع آلى حيوة أبدية 

  
 )١٤- ٥ :٤يو(



 

 

  يرالرحلة آلى حضن األب فى الصوم الكب
 

  للمتنيح القمص بيشوى آامل
  

للكنيسة فى هذا الصيام برنامج قوى، وضعه اآلباء بالهام من الروح 
القدس، وصار للنفس مصدرا لنهضة و تعبئة روحية، وللكنيسة 

.... ع فى صومهمصدرا لتوبة جماعية وشرآة عميقة مع الرب يسو
. فالمسيح صام عنا ومعنا وهو بالتأآيد شريك مع آل نفس صائمة

والكنيسة تمارس الصوم االنقطاعى، والقداسات اليومية وحياة التوبة 
والتذلل أمام اهللا على مستوى الجماعة، ويمكننا بالتأمل فى قراءات 
    :اآلحاد أن نجد برنامجا روحيا قويا موضوعا لكل نفس تحت عنوان 

تبدأ  الرحلة فى دعوة واضحة وصريحة فى . الرحلة إلى  حضن األب
  .إنجيل قداس أحد االستعداد للدخول إلى المخدع والحديث مع األب

  
إذا صليت فادخل "إنجيل الصدقة والصالة والصوم :  أحد االستعداد-١

مت فليكن آل شئ لألب آذلك إذا صنعت صدقة أو ص... مخدعك واغلق بابك وصل إلى أبيك الذى فى الخفاء
الكنيسة تعلن لنا آن المخدع هو مرآز انطالق رحلة الصوم، وإذا لم يبدأ : مرآز انطالق الرحلة " فى الخفاء

وآون الكنيسة تبدأ الصوم بتوجيهنا إلى . بالمخدع فان رحلة صومنا تكون قد انحرفت عن طريقها السليم 
حياة (ط بالجسد، بل هو يتعلق باألآثر بالروح والملكوت المخدع هذا يعنى أيضا أن الصوم ليس متعلقا فق

إن الرحلة تبدأ بعد غلق : اغلق بابك. فأسبوع االستعداد هو أسبوع مخدع  الصالة ). ٥٤٥الصالة ص
رأيت بابا مفتوح فى " الباب الذى يطل على العالم، عندئذ ينفتح أمامنا باب أخر يطل على السماء . الباب
فالصيام ليس تقيدا أو سجنا للحواس وانما انطالق بها بغير معطل نحو التأمل فى ). "١:٤رؤ" (السماء
  )٥٤٥حياة الصالة ص"(اهللا
  
  

هذا هو سر صالة المخدع التى تفطنت بها الكنيسة فوضعت فيها اعمق : صلى إلى أبيك الذى فى الخفاء 
صالة المخدع (د قدمى الرب يسوعالصلوات مثل العذارى الحكيمات فى انتظار العريس، والمرأة الخاطئة عن

حيث فى المخدع نكتشف خطايانا مع المرأة، ونمسك بقدمى الرب ليحرر أقدامنا من طريق ). فى نصف الليل
وهكذا يكون هدف رحلة صومنا هو الدخول إلى داخل ... الضاللة، ونذوق الحب اآللى، ونتعلم االنسحاق

ه، ويزينها بمواهبه ليكون لها نصيب مع العذارى النفس حيث يطهرها الرب بدمه، ويكرسها هيكال ل
وحيث إن الرحلة إلى داخل النفس فالبد إن تتم فى الخفاء، أن العالقة السرية . الحكيمات فى مالقاة العريس

... بين النفس البشرية والمسيح هى عالقة خفية تبدأ فى المخدع، لذلك يالزم الصوم قلة الكالم والزيارات
آخى أن أبانا السماوى يدعوك إلى شرآة مقدسة معه .  الروحية وحضور القداساتتلقراءاواألنعكاف على ا

أن تدريب أسبوع االستعداد هو صالة !! فى الخفاء تبدأ بها صومك وصلواتك وصدقتك، فأحذر أن تهملها
  .المخدع والعبادة فى الخفاء، حيث يستمر معنا هذا التدريب طول فترة الصوم وما بعد الصوم

  
أن إنجيل األحد األول من الصوم يدعو لتسليم ) طلب ملكوت اهللا أوال: ( تسليم الحياة لألب السماوى-٢

". ال تهتموا للغد ... ال لآلآل، وال للباس وال للجسد....ال تهتموا لحياتكم ). "٣٤-٢٤:٦مت(الحياة لألب 
تدريب ).   ٣٢:٦مت" ( هذه آلهاأباآم السماوى يعلم إنكم تحتاجون إلى"والسبب فى عدم االهتمام هو إن 

ال تهتموا بالغد جسديا ونفسيا .  رعاية األب وتنفيذ اآليةىهو دعوة للحياة المطمئنة ف: هذا األسبوع
فالمرأة التى أعطت الفلسين . إن الوصية المسيحية مملوءة بالمجازفة، ولكن ضمانها رعاية األب. وروحيا

... ان بأننا نجازف بحاجات الجسد، والعطاء فيه مجازفة بالمالجازفت بقوتها، والصوم يحاربنا فيه الشيط
  .التسليم الكامل لرعاية ووصية األب: هذا هو اختبارنا هذا األسبوع 

  

 



 

 

هذا هو إنجيل األحد الثانى إنها تجربة التشكيك فى أبوة ): إنجيل التجربة(لماذا ينسانا اهللا إذا آان أبانا؟ -٣
: تدريب". اذا يترآك جائعا؟ولماذا يسمح اهللا بالمرض وبالفشل وبموت أحبائناأن آنت ابن اهللا لم"اهللا لنا 

 أن يكون إيمانا فوق -علينا أن نختبر فى هذا األسبوع أن يكون إيماننا فى محبة األب الذى بذل ابنه عنا
وشهوات مستوى التجارب واالنفعاالت إيمان باألب يعطينا حصانة أمام تجارب العدو وضيقات العالم وأالم 

  .الجسد
  
إنها رجوع االبن : إن التوبة فى المسيحية تختلف عن أى توبة أخرى : التوبة وارتماء فى حضن األب-٤

أن أبوة األب لنا تتحدى  .  هذا هو إنجيل األحد الثالث. آلى أبيه ووقوع األب على عنق ابنه ليحتضنه ويقبله
أخى ال تسمح أن يمر هذا األسبوع بدون : تدريب. سمهآل خطايانا وسقوطنا وخيانتنا لمحبته واألساة إلى ا

اختبر هذا فى مخدعك وتذوق قبالت األب وأحضانه المفتوحة ... حياة توبة عميقة وارتماء فى حضن األب 
  .أن هذا األسبوع هو أسبوع التوبة فى حضن األب توبة الكنيسة آلها التوبة الجماعية. للتائبين

  
  )  إنجيل السامرية:(ق السجود لألب بالروح والح-٥

. إن الخطوة التالية بعد التوبة هى السجود لألب الذى قبلنى واحبنى وغسلنى من خطيتى وضمنى إلى حضنه
هو التعبير عن حبنا للذى فتح ) المطانيات( آن انسحاق الروح والخضوع لألب ومحبة السجود المتواتر 

اية مطاف رحلة التوبة فى حضن األب، وهذه هى  فهذا هو نه-حضنه لنا نحن الخطاة وقبلنا بقبالت فمه
والكنيسة الملهمة بالروح تلح آثيرا فى الصيام المقدس . احلى ثمار المخدع التى يعطيها األب لنا فى الخفاء

أثناء رفع بخور باآر بعد قراءة (على ممارسة المطانيات فى الصلوات الخاصة، وفى أثناء القداس 
الن األب طالب مثل هؤالء الساجدين "السجود لألب بالروح والحق : سبوع هوإن تدريب هذا األ). النبوات

  ).٢٣:٤يو" (له
  
 األحد الخامس يتحدث عن بيت حسدا التى ترمز لالنجي): إنجيل المفلوج(بيت حسدا والمعمودية -٦

. مرضى بكل مرض روحى...  آنا بجوارها مرضى وعرج وعمىنفنحن جمهور المسيحيي). ٥يو(للمعمودية
هذا هو نصيبنا فى . والمالك الذى يحرك الماء هو إشارة للروح القدس الذى يحل على ماء المعمودية
إن .  سنة فى المرض٣٨المسيح إن الذين نالوا المعمودية لهم رجاء فى األب ال ينتهى حتى ولو آان لهم 
 البنون ال يخيب رجاؤهم  و-تدريب هذا األسبوع هو الرجاء وعدم اليأس، فالمعمودية أعطتنا نعمة البنوة

  .فى محبة األب
  
األحد األخير من الصوم هو أحد التناصير الذى يرمز ): إنجيل المولود اعمى:( البنوة استشارة روحية -٧

 )٥يو(إلى المولود اعمى 
  
لقد آنا عميان فأنار بصيرتنا . هذا هو اختبارنا الدائم آأبناء لألب السماوى" آنت اعمى واآلن ابصر"-أ

 عن أعيننا فأبصرنا عجائب من شريعته، وارانا ما يشتهى األنبياء أن يروه، وفتح بصيرتنا لنفهم وآشف
  ...الكتب
لكى نصير أبناء أطهار، والتوبة هى استمرار لالغتسال ) فى برآة سلوام ( والمعمودية تعنى االغتسال -ب

. ها نبصر المسيح جيدا طوال حياتنالكى نبصر جيدا، فالتوبة هى استمرار المعمودية  وهى الوسيلة التى ب
فالتوبة المستمرة تغسل القلب وتجدد الذهن وتحفظ النفس منسحقة فى طاعة األب، وتكشف لها آل برآات 

  .وأسرار األب السماوى
  
يبدأ هذا األسبوع بدخول المسيح ليملك على أورشليم ): دخول المسيح أورشليم آملك( ملكوت ابن محبته-٨

ش ابن أتان وينتهى بان يملك على خشبة فوق الجلجثة ويجذب إليه األبناء ليملكوا معه فى راآبا آتانا وجح
 ....ملكوت أبيه

 
  



 

 

  أعرف آنيستكأعرف آنيستك  
  
  : المقدسحاللو

  
وفوق آل مذبح يوجد لوح من الخشب وقد آرس بالميرون المقدس بعالمة الصليب فى جوانبه 

  .األربعة، وفى بعض االحيان يكون من الرخام
أما أذا آان . للوح المقدس من الخشب فليدل على صليب المخلص وعلى شجرة الحياةأما آون ا

.  من الحجر فيشير الى الصخرة المتفجرة التى خرج منها أثنى عشر نبعا لتسقى أسباط أسرائيل
ويرسمون على الوح عالمة الصليب ثالث أو خمس مرات ويكتبون عليه أسم يسوع المسيح 

اته فى الجبال المقدسة أحب الرب أبواب صهيون أفضل من جميع أساس"وبعض األيات منها 
مذبحك يارب " وأيضا ). ١:٨٦مز " (تكلم من أجلك بأعمال آريمة يا مدينة اهللا. مساآن يعقوب

  ).٣:٨٣مز " (القوات ملكى وألهى
ولكن يجوز عند الضرورة . وال يمكن أن يكون المذبح بال لوح مكرس واال لما جاز التقديس عليه

وقد وردت .   آم آان الحال فى أيام االضطهاد. التقديس على اللوح وحده دون الحاجة الى المذبح
تفيد أنه عند الضرورة القصوى يجوز _  بعيدة عن الكنيسة القبطية�بضعة حوادث فى التاريخ 
  .ولكن هذه أمر شاذة لظروف شاذة. التقديس على يد الشماس

  
  :القبة

  
نائس القبطية واحيانا على المذابح الجانبية توجد قبة من الخشب فوق آل مذبح آبير فى الك

وتكون القبة متوجة بصليب عالمة االنتصار، . محمولة على أربعة أعمدة من الخشب أو الرخام
وتكون مغشاة بدهان نفيس من الداخل والخارج وفيها صورة السيد المسيح فى الوسط تحف بة 

  .مالئكة طائرة
أما االربعة األعمدة . سموات حيث المسيح جالس على عرشة وحوله مالئكتهوالقبة تمثل سما ال

التى تحملها فتشير أما الى أربعة أرآان المسكونة أو الى األربعة االنجيليين الذين يرسمون 
  . أحيانا فى القبة

  
  

  ))من منارة االقداس فى شرح طقوس الكنيسة القبطية والقداس بقلم القس منقريوس عوض اهللا ((



 

 

  من بستان الروح
  
 نيافة االنبا يؤانسمثلث الرَحمات ل

  
  . آيف تعرف أنك تعيش حياة التوبة؟٦

إن حياة التوبة لها طابعها الخاص، ولها فضائلها التي تنبع من قلب 
  .التائب وتظهر واضحة في حياته وتصرفاته

  :و يمكن سرد بعض هذه الفضائل التي يتميز بها التائب آما يلي
  
  : النفسانسحاق. ١

اإلنسان التائب هو إنسان طالع من الخطية، شاعر بالوحل الذي آان 
غارقا فيه، آل خطاياه و نجاساته وآل نقائصه وسقطاته مرتسمة 

  ..أمامه لم ينسها بعد
إن انسحاق النفس وتذآر الخطايا أمران متالزمان في حياة التوبة، إن 

سه أعمال بر وإن تذآر لنف. نسي اإلنسان خطاياه، برد انسحاقه
إن تذآرنا "قال األنبا أنطونيوس . ، زال االنسحاق وانتهيحاضرة

  ".خطايانا ينساها لنا اهللا، وإن نسينا خطايانا يذآرها لنا اهللا
  
  :الدموع.٢

آلما يقف أمام اهللا يبكي، وآلما يذآر خطاياه يبكي، بل إن رأي . اإلنسان التائب دموعه حاضرة باستمرار
إنها ليست دموع الخوف، وإنما هي دموع الحساسية، دموع الندم والشعور . يضاخطايا غيره يبكي أ

بالنقص، دموع محب شعر أنه أهان حبيبه وأحزنه، ومع أن الخطية قد غفرت، إال أن النفس الحساسة 
  ..ال تستطع أن تتصور آيف وصل بها األمر إلي فعل تلك الخطايا، ويعصرها الخزى والندم فتبكي 

  
  
  
  : المتكأ األخيراتخاذ. ٣

اإلنسان المنسحق في الداخل هو منسحق في الخارج أيضا، ألن مشاعره الداخلية البد أن تظهر في 
 ثقيلة جدا، أثقل من ،في نظره في داخله يعرف يقينا أنه خاطئ وأقل من الناس جميعا، خطاياه. تصرفاته

 أقل من الناس جميعا، تراه يتخذ دائما معا لذلك فهو ال يدين أحدا، وإذ هو يدرك أنه خطايا الناس آلهم
وإن ذهب إلي الكنيسة يعتريه تردد  .المتكأ األخير بينهم شاعرا أنه ال يستحق أيضا هذا المتكأ األخير

رب ال يحل  يا "آبير قبل أن يدخل وأخيرا يدخل في خوف ويقف في رآن غير ملحوظ وهو يصلي قائال 
   ".غضبك علي هذا المكان المقدس بسببي

  
  :اإلتضاع.٤

، طبيعي يسلك باستمرار لكل لوم، الذي يلوم نفسه باستحقاقههذا اإلنسان منسحق النفس، الشاعر 
بإتضاع، ال يستطيع أن ينتفخ في شئ أو علي أحد، وال يتكلم مع أحد بسلطان، ال يمدح نفسه، وال 

  .يتحدث عن أعمال حسنة له، ألنه يعرف لنفسه أعماال أخري شنيعة
 
 
  



 

 

  :الحرص. ٥
 وعنفها، آذلك عرف أيضا ضعفه إزائها وعجزه ضغطتهاإن اإلنسان التائب، الذي جرب الخطية وعرف 

 ،"آل قتالها أقوياء"عن مقاومتها، تراه يسلك بحرص تام، ألنه يخاف من السقوط مرة أخري، ألن 
 مقاتلتها، واإلنسان في توبته ال يشعر أبدا بأنه أآبر من الخطية، بل علي العكس يشعر أنه ضعيف في

  .لذلك يهرب من الخطية ومن آل طرقها وآل األسباب التي تؤدي إليها
  
  : فضائل أخري بروح التوبةامتزاج. ٦

معروفة في أسبابها ومظاهرها، ولكن عندما تمتزج .. إن الفضائل مثال الصوم والزهد والتجرد والصالة
فعلي سبيل المثال الصوم آثيرون .. اقاالستحق و الشعور بعدم باالنسحاقبروح التوبة، تتميز دائما 

يصومون من أجل فضيلة الصوم، أما التائب فصومه من نوع خاص، فإنه ال يصوم ليكتسب فضيلة 
هنا تحضرنا قصة من . الصوم، وال ليقهر جسده ويذله فحسب، إنما يشعر أيضا أنه ال يستحق الطعام

فترك المكان وهو يقول ... ه الناس وأآرموهفلما عرف موضعه قصد. وينسكبستان الرهبان عن جندى تاب 
 .فلنمضى حيث نأآل طعام البهائم، مادمنا قد فعلنا أفعال البهائم: لنفسه

 
  

  مواعيد خدمات الكنيسة

  ٢٠٠١ مارس
 

    مارس ٣٠، ٢٣، ١٦، ٩، ٢ الجمعة
  
   م              درس الحان٨:٣٠ � م ٧:٣٠
   م             اجتماع صآلة٨:٤٥ - م  ٨:٣٠
   م             درس الكتاب المقدس٩:٣٠  - م ٨:٤٥

 

      مارس٣١، ٢٤، ١٧، ١٠، ٣  السبت

   

   اإللهي            القداس       ص�١١:٣٠   ص ٨:٣٠
  مدارس األحد            م�١:٠٠ ص ١١:٣٠

  
  

  :األعياد القبطية
  

   مارس    نياحة البابا آيرلس السادس٩

   مارس   عيد الصليب١٩

      مارس   شهادة القديس سيدهم بشاى بدمياط٢٦
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