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 يوليو  بصالة العشية     ١بارك الكنيسة نيافة األنبا سرابيون يوم السبت         
ة        ٢والعظة، آما قام بصالة القداس اإللهى يوم األحد     ٣يوليو ورسام

وسف              /   شمامسة، وهم الدآتور   م، وي ي راه ل إب مينا ذآى، ديفيد ميخائي
 .عبد المسيح

H. G. Bishop Serapion 

blessed the church with 

vespers prayer and ser-

mon on Saturday, July 

1, 2006.  H. G. led the 

Divine Liturgy on Sun-

day, July 2, and or-

dained 3 deacons; Dr. 

Mina Zaki, David Ibrahim and Youssef Abdel Masih. 

وافق               م اء ال ع و        ١٢تعيد الكنيسة بعيد الرسل يوم األرب ي ول  ٢٠٠٦ ي

 .بصالة القداس اإللهى الساعة الثامنة صباحا

 The Divine Liturgy for the feast of the Apostles will be cele-

brated on Wednesday, July 12, 2006 at 8:00 AM. 

 : القس ميخائيل إبراهيم وشعب الكنيسة يهنئون

اذ  /   األستاذ  رشدى بصخرون      /   دافيد ومرجريت بصخرون، نجلة األست
 .ومدام أشواق، بميالد نجلهما األول

 .براين تايلور وزوجته جاآى بميالد نجلهما الثانى/ األستاذ 

Fr. Michael and the church congregation congratulate: 

  Mr. David and Magaret, the daughter of Ashwak and 

Roshdy Baskaron for the birth of their first son.     

 Mr. Bryan Taylor and his wife Jakie for the birth of 

their second son. 
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Elizabeth Baskaron July 17 

Kirollos Hodhod  July 26 

Danielle Awad  July 28 
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2 July  2006 Abib 1722 

July 12   Feast of Apostles 

  يوليو١٢عيد الرسل             

 

“By this all will know 

that you are My disci-

ples, if you have love 

for one another.”  

(John 13:35) 

 

 

 

 

ِبهَذا َيْعِرُف اْلَجِميُع ”
ِإْن َآاَن : َأنَُّكْم َتَالِميِذي

 “ َلُكْم ُحبٌّ َبْعًضا ِلَبْعٍض

 )٣٥: ١٣يوحنا (
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Bishop Youssef 
 

The tie that binds both happiness and 

spiritual service is a fundamentally simple 

one, “It is more blessed to give than to 

receive” (Acts 20:35). The Lord Jesus 

Christ not only taught giving; but His very 

life demonstrated emphatically that serv-

ing others is an essential component of 

spiritual happiness….  
 

The first step towards an enriched, fulfill-

ing service to God is to recognize that gifts and talents are ulti-

mately God's and His alone. They should not be considered yours 

neither by you nor by others… God's plan is to assimilate the infi-

nite number of gifts and talents He has distributed to us all, and 

make them function together as one. It is a biblically documented 

mandate that everyone combines the talents and gifts laboring to-

gether in love towards one unified goal without any underlying hu-

man dissension. We should embrace this as an expected behavior if 

we truly believe our gifts and talents are from God to be utilized for 

the advancement of His kingdom. 
 

The second step towards a happy blessed service is resolved in 

making a commitment to share our gifts and talents with others. 

Having the desire to serve is certainly essential; but without deter-

mination, desire is like a candle without a flame... Wishful thinking 

alone does not make service burn brightly with productivity and 

success. Rather, commitment extends desire into unconditional, 

faithful, seven day a week service.  

The third step following full commitment to His service is having 
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the right attitude in reflecting our gifts and 

talents. We “choose and wear” our attitude 

exactly as we do our clothes each and 

every day. The essential question concern-

ing attitude is, "Does my attitude, sup-

ported by my actions, spiritually encour-

age others to desire to share their gifts and 

talents, furthering and ensuring the growth 

of the Church?" …. 
 

With a spiritual attitude, one comes to realize that spiritual rather 

than physical nourishment leads a person to never hunger or thirst 

again. Offering the garment of righteousness through teaching, ex-

horting, encouraging, seeking out the sick, visiting the debilitated, 

immobile elderly, is doing that unto the Lord Himself….  
 

Our commitment and non-condescending attitude towards living a 

righteous life will eventually lead others to follow our example in 

desiring the Lord Jesus Christ as Master of their life away from sin 

and its bitterness.  
 

Our spiritual attitude should also not be overtaken by often seeking 

the easy, most familiar, less difficult path. St. Paul said, “...serving 

the Lord with all humility, with many tears and trials which hap-

pened to me…” (Acts 20:19)…... 
 

The fourth step is finding spiritual satisfaction in service. Servants 

should have service as the utmost important source of their happi-

ness. Giving unto others what God has given unto you, becomes to 

your soul its breath, purpose, and joy. Salty lakes are self contained, 

with water pouring only internally. Fresh lakes, on the other hand, 

receive and give fresh water, causing their waters to be really fresh 

and refreshing. So is the case with service. If it is not contained; but 
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reaching out to others then it becomes refreshing; bringing forth 

happiness to the giver as well as the receiver. 
 

It is humbling to constantly keep before our eyes the fact that per-

fection is a quality possessed by only One earthly person, our Lord 

Jesus Christ. The Lord Jesus Christ earthly life and His death re-

flect the Perfect Servant in the Perfect Man. The perfect Man did 

not ask to be paid for His services…. There were even very few 

who had said "thank-you". He served until he went on the cross. 
 

The Lord Jesus Christ reached out to others with His heart not only 

with His all knowing, all powerful encompassing knowledge. He 

motivated others not only by who He was; but also by how He was; 

humble, ready, patient and loving. His service was truly a labor of 

love, bringing spiritual happiness to all those who chose to faith-

fully follow His teachings and His Holy Example.… Let us all be 

thankful to God for bestowing upon us precious gifts and talents 

and may He make us worthy to commit them to His Service. May 

we increase in service and righteous endeavors, fulfilling spiritual 

happiness and become more upright in good deeds. 
 

Have mercy on us, O God. 

 We need to have a mindset of letting God use us to 

make somebody else’s life better.  
 

 When we do that, then there's a joy released in us that 

we’re not ever going to get anywhere else.  
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 Where do we stand in spiritual maturity? 
 

 Are there areas in our lives we struggle against? 

 Am I living according to the flesh or to the 

Spirit of God? 

 Are we accepting our circumstances entrusting 

God to deal with them? Or do we continue to 

be anxious about situations in our lives? 

 How much time do we spend every day reading 

and meditating on the Word of God? 

If we are struggling, what should we do to grow 

spiritually? Intimacy with God doesn’t just happen. 

It requires determination and a significant investment of time and 

effort. 
 

As we seek to grow in our personal relationship with God, aiming 

at a Spirit-filled life, we must learn to: 

1. Give up the carnal mind – “Because the carnal mind is enmity 

against God; for it is not subject to the law of God, nor indeed 

can be” (Rom. 8: 7) 

2. Live according to the Spirit of God – “For as many as are led 

by the Spirit of God, these are sons of God” (Rom 8:14) 

3. Attain the life of repentance – If we find we have a conflict 

with God, whether because we have disobeyed Him, are un-

grateful for His gifts, or resent that he has not granted us our 

wishes, we should re-examine ourselves and admit our mistakes. 

A sincere life of repentance will allow the Spirit of God to bring 

warmth of God’s love to my heart “Do not quench the Spirit” (1 

Thess 5:19) 
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4. Embrace Trust – Intimacy grows only in an atmosphere of 

trust. As we understand God’s character more, our confidence 

will grow and we will learn to trust Him more and more. While 

we do so, we need to show God that we are trustworthy. 

5. Put God first in your life – In order to maintain a close rela-

tionship with God, your schedule and plans must reflect His pri-

orities. You should be available for His use and open to His di-

rections. 

6. Surrender – In Romans 12:1-2, St. Paul urges us to present our 

bodies “…a living sacrifice, holy, acceptable to God…” This 

means yielding body, soul and spirit to God for His purposes, so 

that our lives become a sacrificial offering to God. 

For this to happen, our lifestyle must change. We should not be 

molded by today’s culture mode of thinking and acting. Instead, we 

should refuse to let the world draw us away from our commitment 

to our Lord Jesus Christ. 
 

God wants us to fully surrender our lives to Him through: 

Worshipping God – He longs for us to adore Him. However pray-

ing, singing, and reading the Bible cannot be genuine worship if 

you are holding back a portion of our lives from Him. This can be a 

habit, a relationship, or an activity we want to continue such as re-

sentment, anger or vengeance. 

Effective service – When we surrender to God, our service will 

have a significant impact and become  very powerful. 

Receiving God’s blessings – Obedience brings about blessings.  

July  2006 Abib 1722 

Q. What were Lot's last words to his wife? 

A. Honey, is someone following us? 
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1. A disciple is committed to Christ.  

Jesus stated that for a person to follow him, he first had to make 

a commitment “If any man come to me, and hate not his father, 

and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, 

yea, and his own life also, he cannot be my disciple. And who-

soever doth not bear his cross, and come after me, cannot be my 

disciple. So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not 

all that he hath, he cannot be my disciple”. (Luke 14:26, 27, 33). 

At this point Jesus was explaining the initial commitment that a 

person must make to be his disciple. This is synonymous with 

salvation, coming to know Jesus Christ as Savior.  

Joseph of Arimathaea is described as “who himself had also be-

come a disciple of Jesus: (Mt. 27:57). The use of the passive 

tense with the dative implies that Joseph of Arimathaea was dis-

cipled into or unto Jesus, but he was not discipled personally by 

Jesus. Hence, it could better be translated 'Joseph, who also 

himself was Jesus' disciple. Therefore a disciple is one who 

makes a commitment to follow Jesus Christ. We might point out 

that many people make such a commitment but do not follow 

through. In light of the following criteria, we might ask if they 

are truly disciples of Christ?   
 

2. A disciple is committed to the church.  

Since the word disciple is used interchangeably with Christian 

and believer, a disciple must be committed to the church be-

cause of a Christian's commitment to the local body of Christ. 

Acts 2:41 describes that those who gladly received the word 

were baptized, but they were more than this. They continued 

daily in doctrine, fellowship, prayers, and as a result “the Lord 

Characteristics Of Disciples 
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added to the church such as should be saved.” (Acts 2:47)  

Once again this commitment to the local church is seen by disci-

ples, “And upon the first day of the week, when the disciples 

came together to break bread” (Acts 20:7). Implied in this com-

mitment to the church was attendance because disciples gathered 

on the first day of the week on a regular basis.  
 

3. A disciple is committed to the Word of God.  

A person who is following Jesus Christ obviously is obeying his 

commands. Jesus described, “If you abide in my word then are 

you my disciples indeed” (Jn. 8:31). Jesus gave many command-

ments concerning personal holiness, practical Christian living 

and Christian service. In the New Testament a true disciple is 

“goal-oriented” not necessarily method oriented. Let us always 

remember as disciples to keep the goals of Jesus Christ in front 

of us.  
 

4. A disciple is committed to other Christians.  

When a person becomes a follower of Jesus Christ, he walks 

with others on the same road going in the same direction for the 

same purpose. Jesus says, “By this shall all men know that you 

are my disciples that you have love one for another”. (Jn. 13:35). 

One of the key words in the New Testament is “together”, and 

since disciples are walking together, working together, and wor-

shipping together; Jesus indicated that a badge of discipleship 

was love. This is why Luke describes the first manifestation of 

the church, “And all that believed were together, and had all 

things common; And sold their possessions and goods, and 

parted them to all men as every man had need” (Acts 2:44, 45).  
 

Jesus said, “Teaching them to observe all things whatsoever that I 

have taught you” (Mt. 28:20), and part of the things that Jesus 

taught us was to grow and make disciples.  

Hence, a disciple is to go and make other disciples.  
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Monica Attia 
 

On the twenty-forth day of the blessed month of 

Paona, Saint Anba Moses the Black was mar-

tyred. This saint was remarkable, he took the 

Kingdom of Heaven by force just as our Lord 

Christ instructed  in Matthew 11:12, “the King-

dom of Heaven suffers violence, and the violent 

take it by force.”  
 

In the beginning, Saint Moses was enslaved to 

people who worshipped the sun. This man grew 

to be a mighty man who committed all evils such as stealing and 

murder. Not a soul could stand against him.  
 

Very often Anba Moses would lift his eyes to the sun and cry out, 

“O sun if you are God, let me know it.” Then he would say in a 

louder voice still, “And you O God whom I do not know, let me 

know you.” Daily he would ponder about this mysterious god till 

one day some one told him of people who knew the real god. He 

quickly left and went out to seek the monks of Wadi El-Natroun, as 

the man had instructed him.  
 

As he traveled through the wilderness of Shiheat, he met a priest, 

Saint Esidorous by name. When this priest saw Moses he immedi-

ately became frightened, but Saint Moses told him that he came to 

know the true God. Upon hearing this, Saint Esidorous took him to 

Saint Macarius the Great, who preached to him, baptized him, ac-

cepted him as a monk, and taught him to live in the wilderness.  

Saint Moses began fighting a spiritual battle that was worse than 

most saints had ever experienced. The devil struck again and again, 

reminding him of his old evil habits. Moses told all his struggles 
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with the Enemy to Saint Esidorous. The saint began to comfort him 

and teach him how to overcome the traps of the devil. It was said 

that Saint Moses would go around after all the monks were asleep 

and take their water pots, then travel a great distance back and forth 

filling them. After many years of struggle, the devil finally became 

tired of the saint and struck him with a sore on his foot. The saint 

immediately knew it was the devil and increased his asceticism and 

worship until he could barely move. Our lord, seeing his patience 

healed him and gave him a great blessing.  
 

After a while Saint Moses became the Father of 500 brothers, and 

they elected him to become priest. But when he came before the 

Patriarch to be ordained, the Patriarch immediately wanted to test 

him. He asked the elders, “Who is this black man? Cast him out.” 

With out any questioning a very humble Saint Moses left without 

argument. Once he was outside he said to himself, “It is good what 

they have done to you, O black colored one.” The Patriarch quickly 

called him back and ordained him saying, “Moses, all of you now 

has become white.” 
 

Then one day he went with some elders to Saint Macarius the 

Great. Casting his eyes over the crowd he said, “I see among you 

one to whom belong the crown of martyrdom.” Saint Moses 

quickly replied quoting Matthew 26:25, it is probably me, for it is 

written, “for all they that take with the sword, shall perish with the 

sword.”  
 

Quickly after they returned to the monastery the Barbarians at-

tacked. Saint Moses told the brethren, “Whomever wishes to es-

cape, let him escape,” but they replied saying, “And you O Father, 

why do you not escape also.” He simply smiled and answered that 

he had been waiting a long time for this. The Barbarians right at the 

moment broke through the monastery and killed him and seven 
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brothers. One brother was hiding, until he saw an angel of the Lord 

waiting for him with a crown. Seeing this he quickly came out of 

his hiding place and was killed too. 
 

Saint Moses the Black is a true example of repentance and that it is 

never too late to turn back no matter what you did. His body is now 

in the Monastery of El-Baramouse. 
 

May his blessing be with us all amen.  
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All except one of the Words of Love hidden in this puzzle can 

be found in 1 Corinthians 13: 4-8. Words can be found in any 

direction.   Can you find them all?   

PATIENT  NEVER FAILS 

KIND   AGAPE 

TRUSTS  PERSEVERES 

PROTECTS  HOPES 

NOT RUDE  TRUTH 

NOT PROUD  DOES NOT ENVY 

Which word is the special word?   

What does it mean? 
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رب               ق و ب آان الملك جورج الثالث يرمم قصره في آي
ال، وفى ذات                        م ع وع خاص أحد ال ن لندن وراقب ب
وجود               ر م رجل غي صباح يوم إثنين وجد الملك أن ال
ًا             ي اق ان ب بين العمال فسأل عن سر تغيبه فقيل له إنه آ
اح             جزء من العمل ورأى المدير ضرورة إنجازه صب
ان من                ا آ األحد وإال تلف إذا بقي إلى يوم األثنين، فم
ده             رف ذلك العامل إال أنه رفض أن يشتغل يوم األحد، ف

 . المدير من العمل بالكلية، ألنه عصى أمره
 

اًال، ألن              امل ح ع فقال الملك أرسلوا وأحضروا هذا ال
وم             الرجل الذى يرفض أن يقوم بعمله اإلعتيادى في ي

 ..!! الرب هو الرجل الذى يقدر أن يخدمني بأمانة

١٧٢٢أبيب  ٢٠٠٦يوليو    

 )٦:١١٢مز ( “ذآرى الصديق تدوم إلى األبد”
 

ل      وشعب آنيسة  إبراهيم ميخائيلالقس   ي ور ف  العذراء مريم بفيكت
ة         يقدمون خالص التعازى القلبية    اضل ف دة ال اشد        /    للسي ان ن م إي

ة                     /  حرم الدآتور  اضل ف دة ال ا السي ه ت ال ال خ ق ت / عزت ناشد إلن

الرب .     وتعزية خاصة لجميع أفراد أسرة المنتقلة.   عزيزة عطاهللا 
ا              المحب ينيح نفسها فى أحضان القديسين، ويعطى عزاء وسالم

 .لكل أفراد األسرة
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 ). ٢٠: ٢١أم (“ آنز مشتهى وزيت فى بيت الحكيم”

ن               األمر الذى نراه بوضوح فى بيت أرملة صرفة صيدا الفقيرة حيث أعل
ا             ه ت ي ذا   ” .   لها إيليا برآة الرب فى ب ك ه

يق           دق قال الرب إله اسرائيل أن آوار ال
ى                     نقص إل زيت ال ي وز ال ال يفرغ وآ
ى           اليوم الذى فيه يعطى الرب مطرًا عل

 ).١٤: ١٧مل١(“ وجه األرض

م            ”  ه ن ا وأمأل خزائ “ أورث محبى رزق

 )٢١: ٨أم(

 )٢٣: ١٩أم (“ مخافة الرب للحياة يبيت شبعان ال يتعهده شر”
 

لذلك فينبغى أن ال يكون اإلهتمام األول فى حياتنا نحو اإلمكانيات المادية فى              
ل فى                   وعة ب البيت من أثاث فاخر وأجهزة حديثة ومالبس غالية وأطعمة متن

 ...وجود البرآة من يد اهللا الحانية فى بيوت الصديقين 
 

 :بيت يرفرف عليه السالم والهدوء فى الممارسات اليومية . ٤

ائح مع خصام                         ”  يت مآلن ذب ر من ب “ لقمة يابسة ومعها سالمة خي

 )١: ١٧أم(

“ أآلة من البقول حيث تكون المحبة خير من ثور معلوف ومعه بغضة         ” 

 ). ١٧: ١٥أم(

 . وهذا يذآرنا بما آان عليه المؤمنون فى عصر الرسل آأسرة واحدة

اج                    ”  ه ت اب ام ب طع ون ال اول ن ت وإذ هم يكسرون الخبز فى البيوت آانوا ي
 )٤٦: ٢أع (“وبساطة قلب

 ) ٢٣: ١أم (“المستمع لى يسكن آمنًا ويستريح من خوف الشر”

 ).٩: ١٠أم(“ من يسلك باالستقامة يسلك باألمان”
 

وب                             ل ق دوء وبساطة ال ه رار، السالم وال وت األب ي وهكذا نرى أن مالمح ب
 .واألمان والرضى والشكر للرب على آل الظروف

١٧٢٢أبيب  ١٢ ٢٠٠٦يوليو    
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 من خالل سفر األمثال
 

 : آنيسة صغيرة  .١

ح                ذب م وات من ال ترفع فيها بخور الصل
وات                  ل ب الص ت ك زود ب م ى ال ل ائ ع ال
د،             ج م ات رب ال ون ق ح، وأي ي اب س ت وال
ة             ك الئ م م وال ري ة م ديس ق ذراء ال ع وال

 .. والقديسين 

آنيسة تسمع فى أرجائها صوت آلمة اهللا        
م          ي حك المقدسة فى آل حين حسب قول ال

ن          ”  سـه وـم من إزدرى بالكلمة يخرب نـف
 ) ١٣: ١٣أم (“خشى الوصية يكافأ

رب                  ل دمات ل ق ت عيش    . .   آنيسة تحافظ على األصوام وعلى العطاء وال ي
ى              ”أفرادها بحسب مشيئة اهللا   و أخـى وأخــت ة اهللا ـه ألن من يصنع مشيـئ

 .، أى أنهم منتسبون للرب فى حياتهم اليومية)١٤: ١٢مت (“وأمى
 

 :بنيان ثابت أمام الزوابع.  ٢

إن ) .   ٧:   ١٢أم( “   تنقلب األشرار وال يكونون، أما بيت الصديقين فيثبت    ” 
ى   ” ثبات بيت الصديقون تحدث عنه رب المجد بقوله       واـل فكل من يسمع أـق

طـر                      ـم زل اـل ـن هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصـخـر ـف
ان            وجاءت األنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط ألنه ـآ

 ).٢٥-٢٤: ٧مت (“ مؤسسًا على الصخر

محن                   جارب وال ت إن إيمان أفراد األسرة بالرب هو سندهم الحقيقى أمام ال
م                 والرياح العاتية التى تهب عليهم من حروب       سه ف جدون أن ي طان ف الشي

 .محمولين على ذراع اهللا القوية
 

 :بيت مملوء بالكنوز والبرآات الوفيرة .٣

١٧٢٢أبيب  ٢٠٠٦يوليو    
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 : بناء السور

 ).٣٢-١: ٣. (آشف بأسماء البنائين

. مقاومة سنبلط الحورونى وطوبيا العمونى وجشم العربى إلتمام البناء

 ).١٤: ٦ الى١: ٤(

 ).١٩-١٥: ٦. (إتمام بناء السور رغم المقاومة

 ).٤-١: ٧. (نحميا ينظم الشئون الداخلية الورشليم

 ).٧٣-٥: ٧. (نحميا يعثر على سفر أنساب الذين جاءوا أوال من السبى 
 

 ).١٠: ٨( :نهضة الشعب روحيا.  ٢

عزرا يتلو الشريعة على الشعب والالويون يقومون بشرحها ثم االحتفال 
 ).١٨-١: ٨(بعيد المظال 

 ).٣٩: ١٠ - ١: ٩(قيام النهضة والشعب يقطع عهدا أن يطيع اهللا بأمانة 

 ) ٣٩- ٣٠: ١٠: (شروط العهد

   .عدم الزواج بأجنبيات  

   . حفظ السبت 

   .حفظ السنة السابعة 

  .دفع جزية الهيكل 

  إمداد المذبح بقربان الحط 

 .أعطاء الكهنة والالويين مستحقاتهم 

 .عــدم تــــرك بـيـــت اللـــه 
 

 ).١٣: ١١(: الشروط التى وضعت لسكنى أورشليم ثانية .٣

 ).٣٦-١: ١١. (أعادة توطين الشعب 

 ).٢٦-١: ١٢. (آشف بأسماء الكهنة والالويين

تدشين السور ظاهريا يذهب نحميا الى شوشن تارآا أورشليم أال أنه 
 ).٤٧-٢٧: ١٢.(يرجع بعد ذلك

نحميايطرد طوبيا الذى أتخذ لنفسه أحد مخادع : حرآة األصالح 
الهيكل ويعيد الالويين الى مراآزهم ويؤآد على قدسية حفظ السبت 

  ).٣١-١: ١٣. (آما يستنكر الزواج من أجنبيات 

١٧٢٢أبيب  ١٠ ٢٠٠٦يوليو    
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٩ 

 من األسفار التاريخية
 

 :مقدمة للسفر 

ى            د حوال ة من        ١٢يبدأ سفر نحميا بع ن  س

ك     .   نهاية سفر عزرا   فى السنة العشرين للمل
 ).١: ٢نح(أرتحشتا 

 

 :آاتب السفر وزمن آتابته 

اه               ن ع راحة  ” نحميا بن حكليا  نحميا أسم م
ا              “  )اهللا(يهوه   ي اق مل س ع ا ي ي م وقد آان نح

ان                     ة إذ آ ي ول ئ س م لدى ارتحشتا االول ملك فارس وهى وظيفة عظيمة ال
ان رجل                     .   موضع ثقة الملك     ا آ م ه آ ت دم خ وقد آرس نحميا نفسه هللا ول

 .صالة وقد أرجع الى اهللا آل الفضل فى العمل الذى أتمه
 

 :موقع السفر 

ار                السفر السادس عشر من أسفار العهد القديم، والحادى عشر من األسف
 .التاريخية

 

 .نحميا: الشخصيات الرئيسية فى السفر 
 

 :الموضوعات الرئيسية 

 ).٧: ١. (إعادة بناء الهيكل سور أورشليم.١

 :التجهيز للبناء

م             حنانى أحد أقرباء نحميا وبعض رجال يهوذا يخبرونه عن سور أورشلي
 ).٣-١: ١.(المنهدم 

صالة نحميا وأخذه إذن من ارتحشتا بالذهاب الى يهوذا إلعادة بناء سور             
 ).٨: ٢الى٤: ١. (اورشليم

 ).٢٠-٩: ٢.(وصول نحميا الى أورشبيم وتفقده لسور أورشليم

١٧٢٢أبيب  ٢٠٠٦يوليو    
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١٧٢٢أبيب  ٨ ٢٠٠٦يوليو    

 اللقان آرمز لنقاوة النفس والروح )..... ٢٦ -١٦: ١أش  ( .٣

م                         ”  ل عل الشر ه وا عن ف ف أغتسلوا تنقوا إعزلوا أفعالكم من أمام عينى آ
انت                    ج وإن آ ل ث ال نتحاجج يقول الرب إن آانت خطايكم آالقرمز تبيض آ

 “ حمراء آالدود تصير آالصوف

ولس            ب وس        . . .   بعد النبوات يقرأ ال م آجي رات      ٣ث ل        . . .    م جي ة االن ي أوش
 واإلنجيل والمرد 

ج   ” . . . .   المزمور   ل تنضح على بزوفاك فأطهر وتغسلنى فأبيض أآثر من الث
 “ قلبا نقيا إخلق فى يا اهللا وروحا مستقيما جدده فى احشائى

 . سنه الذى شفاه الرب يسوع٣٨عن مريض برآة بيت حسدا .....اإلنجيل  
 

ان       ٣بعد االنجيل يمسك الكاهن الصليب مع            شمعات ويقول افتنوتى ناى ن

ان        ١٢ويرد الشعب آيرياليسون . . .    ق ل اهن ال  مرة الكبيرة، وهنا يرشم الك
 . مرات للتقديس٣بالصليب 

ن          -المرضى     :    أواشى ٧ثم يقول الكاهن       ري اف س م اه        -ال ي م ك        -ال ل م  -ال

 .الموعوظين –الراقدين  -القرابيين 

رة ١٢ثم تقال الطلبة وفى نهاية آل فقرة يرد الشعب آيرياليسون              وفى  .    م
  مرة١٠٠نهاية الطلبه آلها يقول الشعب آيرياليسون 

م      –اآلباء   -السالمة :  يصلى الكاهن األواشى الثالثة الكبار    اإلجتماعات، ث
 .قانون االيمان، وصالة صلح خاصة بالطلبة

ة                  ي ان رب ثم يقول الكاهن صلوات تقديس خاصة باللقان ويختمها بالصالة ال
 .... ثم واحد هو اهللا القدوس 

ا                  ه ن اء م ه ت يصلى الكاهن الرشومات األخيرة على ماء األرجل وعند االن
 . يصلى الكاهن صالة شكر خاصة باللقان

 

و (   “   . . . أنتم اآلن أنقياء”يعتبر اللقان رمزا للنقاوة آما قال الرب للتالميذ   : ١٥ي

وأيضا الذى قد أغتسل ليس له حاجة إال إلى غسل رجليه بل هو طاهر     ” ).  ٣
 ) ١٠: ١٣يو(“ آله

 

 : فاللقان ماء للنقاوة

 من الخارج ونقاوة من االمراض وآل االعمال الرديئة -نقاوة الجسد  

 . من الداخل ونقاوة القلب والذهن والحواس-نقاوة النفس  



 

THE VIRGIN OF THE HI-DESERT 

رسـل       . ٣ د اـل ع          . . .     فى عـي د رف ع ى ب ويصل
د               ه ع ان خميس ال ه   .   بخور باآر مثل لق ي وف

م       اؤه نتذآر ونعترف بأن هؤالء الرسل وخلف
ذى           واضع ال جميعا خدموا رعيتهم بنفس  الت

ح         مسي ذا      .   تعلموه من الرب يسوع ال يس ه ل
وم                      ق ة أن ي وصي قصود من ال م معناه أن ال
غسل                اهن ب ك البطريرك، أو االسقف، أو ال

بل أن  يعيد أحدهم أمام الشعب صورة الطقس ليرسم لهم . .   أرجل آل الشعب    
 ).٦أش (درجة التواضع التى بلغ اليها الجالس على الشاروبيم بمجده 

 

 : اللقان يعتبر قداسا خاصا لتقديس الماء 

 :بعد رفع بخور باآر وتجهيز اللقان تقرأ النبوات.. .طقس اللقان

وة  رمز اإلبراء من االمراض)   ١٦خر( ، ) ٢٢:   ١٥خر(  . ١  وتتحدث النب
 عن ماء مارة الذى صار عذبا بعد طرح الشجرة فيه بأمر الرب

 )٢٦: ١٥خر(“ فإنى أنا الرب شافيك ”

وا                ”  زل ن ثم جاؤا إلى أيليم وهناك أثنتا عشر عين ماء وسبعون نخله ف
وهذه اآلية ترمز إلى التالميذ اإلثنى  )   ٢٧ :١٥خر(“ هناك عند الماء 

ون                      ق ن ة اهللا ي م ل ك م ب ه عشر والرسل السبعيين الذين بعملهم وآرازت
 . النفوس آعمل الماء فى تنقية الجسد

 نقاوة الجسد رمز للنقاوة الداخلية )..... ٣٠-١٧: ٣٠خر ( .٢

ا من                         ”  ه دت اع حاس وق وآلم الرب موسى قائال وتصنع مرحضه من ن
اء              ا م ه . نحاس لإلغتسال وتجعلها بين خيمة اإلجتماع والمذبح وتجعل في

اع                م ت ة اإلج م ي ى خ فيغسل هارون وبنوه أيديهم وأرجلهم عند دخولهم إل
دوا                 وق ي يغسلون بماء حتى ال يموتوا أو عند إقترابهم إلى المذبح للخدمة ل
ريضة                       م ف ه ون ل ك وا وي وت م وقودا للرب يغسلون أيديهم وأرجلهم لئال ي

ان فى                     . .   “   أبدية له ولنسله فى أجيالهم    ق ل ان ال ك سة م ي ن ك هكذا تصنع ال
الخورس الثالث أمام الباب الغربى وفيه يغتسل الداخلون إلى الرب رمز             

سة                 . . .   نقاوتهم من الداخل والخارج      ي ن ك ن ال ي ي وان ولهذا أيضا فإن من ق
ة                            ظاف ن ام وال م ح اإلست ألسرار ب دم ل ق ت وجوب اإلستعداد الكامل عند ال

 ..الشخصية وتغيير الثياب بجانب التوبه وتنقية النفس باالعتراف

١٧٢٢أبيب  ٧ ٢٠٠٦يوليو    
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١٧٢٢أبيب  ٦ ٢٠٠٦يوليو    

يس   . .   لماذا تمارس الكنيسة الطقس حرفيا وتغسل األرجل بالفعل         . . .   ولكن أل
 ؟....من الممكن أن تعلم أوالدها التواضع دون التطبيق الحرفى للوصية

ة      . . .   نعم وصي هناك أمور آثيرة آان الرب يرآز على تطبيقها حرفيا حسب ال
م          . . .   المعطاه ألوالده    ه حتى ال ُتنسى، وتكون مثاال عمليا لهم يساعدهم على ف

 ..الوصية والتعمق فيها وتنفيذها

  :مثال

م من أرض                       أمر الرب شعبه أن يقصوا ويعلموا أوالدهم قصة خروجه
رب                      ا ال ه ى ب ى أت ت ات ال مصر وآيفية خالصهم من يد فرعون والضرب

ا                  ” . . .   على مصر من أجلهم    ال من أجل م ائ وم ق ي وتخبر إبنك فى ذلك ال
دك                     ى ي ة عل ك عالم ون ل ك صنع إلى الرب حين أخرجنى من مصر وي
ة                               وي د ق ي ه ب مك ألن رب فى ف ة ال ع وتذآارا بين عينيك لكى تكون شري
ى                       ه إل ن ا من س ه ت أخرجك الرب من مصر فتحفظ هذه الفريضة فى وق

 )١٠ -٨ : ١٣خر(“ سنه

م وخالص                         خالصه ارا ل ذآ أمر الرب بعمل الفصح آل عام آفريضة ت
رب             ” .   أبكارهم من الموت   ل دا ل ي ه ع ويكون لكم هذا اليوم تذآارا فتعيدون

 )١٤ : ١٢خر(“ فى أجيالكم تعيدونه فريضة أبدية

حن               آذلك أيضا غسل األرجل أمر الرب بعمله تذآارا إلتضاعه ولنتعلم ن
ع             ” . . .   أيضا من هذا النموذج العملى آيف نتضع         نى ألنى ودي وا م م تعل
 )٢٩: ١١مت (“ ومتواضع القلب فتجدون راحة لنفوسكم

 

 ... مرات فى السنة ٣يصلى اللقان 

ال        . .   فى عيد الغطاس     . ١ ي د ل م .  ويقام فى المساء، حيث أن السيد المسيح إعت

د              . والجرن هنا يشير لألردن الذى أعتمد فيه الرب  ي ه إتضاع الس ي ذآر ف ونت
ر                          ( المسيح   مل آل ب ك ا أن ن ن ق ب ي ل ذا ي ) .  ١٥:   ٣مت )   ( إسمح اآلن ألنه هك

: ٣مت ( “   لست أهال أن أحل حذاؤه”ونتذآر فيه أيضا إتضاع يوحنا المعمدان  

١١( 

فصح أو        ( ويصلى اللقان بعد رفع بخور باآر . . .     فى خميس العهد  . ٢ قبل ال
واضع   ) .   الثالثة والتاسعة ( وبعد صلوات البصخة    )   التناول ونتذآر فيه مثال الت

 . الذى صنعه الرب لنا حينما إنحنى بذاته وغسل أرجل تالميذه
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١٧٢٢أبيب  ٥ ٢٠٠٦يوليو    

د          ”  ه ق أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعت
ع                   شاء وخل ع جاءت  لينتقل من هذا العام قام عن ال
ثيابه وأخذ منشفة وأتزر بها ثم صب ماء فى مغسل           
ى         ت وإبتدأ يغسل أرجل التالميذ ويمسحها بالمنشفة ال
ه                 اب ي م وأخذ ث ه ل آان مأتزرا بها وبعدما غسل أرج
م               ت م أن وأتكأ أيضا قال لهم أتفهمون ما قد صنعت بك
ك         ذل تدعوننى معلما وسيدا وحسنا تقولون ألنى أنا آ
م يجب                     ت أن م ف ك ل وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرج

عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض ألنى أعطيكم مثاال حتى آما أنا صنعت              
 )١٧ – ١٢ ، ٦ -٤، ١: ١٣يو(“ بكم تصنعون أنتم أيضا

 

 ....اللقان  

ال     “   حوض” آلمة يونانية معناها     ث وهو المراد بالمغطس، ويسمى أيضا م
ح                      مسي د ال ي ارا إلتضاع الس التواضع ألن الكنيسة تمارس هذا العمل تذآ

ليس الكنيسة فقط هى التى تمارس هذا الطقس بل  .     وغسله ألرجل تالميذه  
راء            الملوك المسيحيين يستعملون هذا المثال الصالح بغسل ارجل أقدام الفق

 .بإحتفال مهيب تقليدا لتواضع السيد المسيح

ة                  ي رب غ واللقان عبارة عن إناء من الحجر أو الرخام ويوضع في الناحية ال
 .من الخورس الثالث وقد يكون ثابت ويغطى ويكشف عند اللزوم

وضع          يوضع فى هذا المكان آمثال لما آان فى القديم إذ آانت المرحضة ت
ى                   دس حت ق اب ال ام ب فى منتصف الدار الخارجية من الخيمة أوالهيكل أم
داد خارجى                           ع ت إس ام اهللا، أو آ قف أم يغتسل الداخل إلى القدس قبل أن ي

ة              ي ل داخ كر                  ( بالنقاوة التى هى رمز النقاوة ال ف فس وال ن لب وال ق اوة ال ق ن
 ) والضمير 

ى وجوب                              ح عل ان صري ره د ب ج رسول ن من آلمات القديس يوحنا ال
د أن غسل أرجل                  ع أستعمال هذه الفريضة المقدسة، ألن السيد المسيح ب

لهذا  تمارس .   تالميذه أمرهم بممارسة ذلك تمثال به وإقتداء بمثله الصالح       
 .الكنيسة هذا الطقس بنفس الطريقة
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١٧٢٢أبيب  ٤ ٢٠٠٦يوليو    

ى               ه إل يخرج مزاحه عن حدود اللياقة واألدب، آما ال يجوز أن يتحول ضحك
ه                 ت ه ولسخري لون من التهكم على الغير أو اإلستهزاء به، وجعله مادة لفكاهات

ره  ! وتسلية الناس  ي من حق      .   وال يجوز أن يؤدى ضحكه إلى جرح شعور غ ف
ن            .   اإلنسان أن يضحك مع الناس، ال أن يضحك على الناس   ي ه ه أن ي وليس ل

 .غيره، ولو فى مجال مزاح، ولو عن غير قصد
 

فالنقد السليم ليس هو  :   واإلنسان الروحى يكون أيضا مدققا فى نقده وفى عتابه     
ة       .   التجريح وال التشهير   ا  .   إنما هو لون من التحليل، تذآر فيه النواحى الطيب أم

ر                    وب غي أسل ة، وب المآخذ فتذآر بطريقة موضوعية، وليس بطريقة شخصي
د         .  هدام ري من ي والعتاب أيضا ال يكون قاسيًا وال يوبخ الشخص من يعاتبه، آ

 . بل يكون هدفه أن يصالحه. أن يحطمه
 

ا      . .   ودع العتاب فرب شر   :   والعتاب الخاطئ قال عنه الشاعر     اب ت ع . آان أوله ال

ق،                “   الصراحة”ماأآثر الناس الذين يستخدمون آلمة   ي دق ا ال اه ن ع ر م فى غي
 .فتتحول الصراحة إلى مهاجمة وتجريح، وال تأتى بنتيجة

 

 :اإلنسان المدقق تظهر دقته أيضا فى آل عمله ومسئولياته

ى      .   سواء آانت المسؤلية إدارية أو مادية أو إجتماعية     ود إل ق فالدقة فى العمل ت
ى           .   النجاح واإلتقان، وإلى احترام الناس وثقتهم    اج إل ت ح واإلنسان المدقق ال ي

ا       .   من يراجعه فى عمله  وذج م فهو يبعد عن آل خطأ، وتكون دقته فى العمل ن
ذار           .   لغيره أع ر          .   وان اخطأ لسبب ما ال يحاول أن يبرر ذلك ب ري ب ة ت اول ح م ف

 .األخطاء هى ضد التدقيق
 

م         ا  !   هناك آثيرون يدققون فى محاسبة غيرهم وال يدققون فى محاسبة أنفسه أم
ن،  .   أنت فحاسب نفسك بتدقيق شديد، وال تعذر نفسك        ولكن بالنسبة إلى اآلخري

 .فحاول ان تلتمس لهم عذرا
 

ة                خطي ة ال اوم ق ه ال    :   اإلنسان الروحى يكون دقيقا أيضا فى عبادته، وفى م إن
ا                   م يقصر فى صالته، وفى صومه، وال فى قراءاته الروحية، وال فى شئ م

ة .  يربطه بحياة الفضيلة والبر  . ويكون حريصا جدا فى البعد عن أسباب الخطي

 .وإن عرضت له يقاومها بكل حزم
 

ون      .   فى العمل، وفى هدفه، ووسيلته    :   ويدقق فى آل سلوآياته    ك ويحرص أن ي
 ...ويحكم على نفسه قبل ان يحكم الناس عليه. أمام ضميره بغير لوم
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٣ 

يصل إلى التطرف    -فى سبيل الدفاع عن الحق  -أو . اإلثم بدون سبب معقول 
 !! الذى يؤثم تصرفات سليمة

 

مثل أولئك الفريسيين الذين قال عنهم السيد المسيح أنهم يحملون الناس أحماال       
م، وال    .   ثقيلة الحمل  وأنهم يغلقون ملكوت السموات قدام الناس، فال يدخلون ه

 !!يدعون الداخلين يدخلون
 

م              -إنما التدقيق    ي ل قى الس ي هو تصرف فى          -بمعناه الحق
زان          .   وضع وسط، ما بين التسيب والتزمت      ي م ا ب رن ذآ إنه ي

دواء، ان زادت            :   الصيدلى بحيث آل مادة تدخل فى ترآيب ال
ادئ         .   عن الحد قد تضر، وان نقصت قد تضر        ب ه م فالمدقق ل

 .يحافظ عليها، بحيث ال يبالغ فيها وال يهمل
 

وقت   ..  اإلنسان المدقق، يكون حريصا على وقته، آجزء من حياته   يستخدم ال
ه        .   بطريقة سليمة  و  .   ال يضيع شيئا منه فيما يندم عليه، أو فيما ال يستفيد من وه

ه،          .     يوزع وقته توزيعا عادال على جميع مسئولياته       ت ى وق وفيما يحرص عل
 ....يحرص على دقة مواعيده، وعلى نظام حياته

 

ل أن     :   واإلنسان الصالح ينبغى أن يكون مدققا فى آالمه   ب فهو يزن آل آلمة ق
جال، أو                           م ل ا ل ه ت ب اس ن ا، أو م يقولها، سواء من جهة معنى الكلمة أو قصده

ك  .  أما الذى يتكلم ثم يندم على قول، فهو غير مدقق فى آالمه.  للسامعين وآذل
و                    ك، ه ا آنت أقصد ذل ول م الذى يتكلم، ثم يعاتبونه على معنى آالمه، فيق

 . أيضا غير مدقق فى آالمه
 

يق       دق إن .   ويخطئ أيضا الذى يتكلم ويجرح شعور غيره، بغير حكمة وبغير ت
ق                          ي دق ت دم ال ى ع ؤدى إل ى ت ت اب ال سواء  .   السرعة فى التكلم، هى من األسب

السرعة فى إبداء الرأى، أو السرعة فى الحكم على اآلخرين، أو السرعة فى     
أ        .   األستسالم للغضب  خط ل ا فى              .   آل ذلك يعرض اإلنسان ل ق دق ون م ك ال ي ف

ا                 .   آالمه ق ي دق ر ت . أما الذى يتباطأ، ويزن الكلمة قبل أن يقولها، فإنه يكون أآث

ه،                  ل و ق ألنه فى اإلبطاء أو فى التفكير المتزن، يمكنه أن يتحكم فيما يريد أن ي
ا             ه ل ع د أن             .     بحيث يتخير األلفاظ المناسبة، ويحسب ردود ف ع ة ب م ل ك ألن ال

 .لقد حسبت عليه! يلفظها، ال يستطيع أن يغيرها أو يسحبها
 

بحيث ال     .   وآما يدقق اإلنسان فى آالمه، ينبغى أن يدقق فى مزاحه وضحكه          
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 قداسة البابا شنودة الثالث
 

ه           ات إن اإلنسان المدقق، يشمل تدقيقه آل تفاصيل حي
ن                    ا حتى حي م اس، إن وال يكون تدقيقه فقط أمام الن

 .يكون وحده فى غرفته الخاصة
 

ون سهال               ك نقول هذا ألن التدقيق فى التصرف قد ي
نوعا ما فى حضرة الناس ألننا بطبيعتنا ال نحب أن           
ظهر          ينتقدنا الناس، أو نخشى أن ُنكشف أمامهم، وت

قى   .  أمامهم عيوبنا وأخطاؤنا  ولهذا فإن القياس الحقي
ا أحد               بصرن . لتدقيقنا يظهر حينما نكون وحدنا ال ي

 .وهنا يكون التدقيق حقيقيا وليس رياء
 

يس مجرد                           ه، ول ع ا من طب ي ائ ق واإلنسان المستقيم، يصبح التدقيق جزءا تل
ة            .   محاولة منه أو تدريب    ي ل ع داخ دواف إنه تعود أن يكون مدققا فى آل شئ، ب

خاصة            -وحتى إن آان . .   فيه تمثل بعضا من مبادئه وقيمه        ه ال ات ال   -فى حي
ة                     ك مالئ ام ال راه، وأم يراه الناس، فهو يحب أن يكون بال لوم أمام اهللا الذى ي

 ..الذين يرونه، وأمام أرواح األبرار فى العالم اآلخر
 

 فهل أنت مدقق بهذا المقياس، بغض النظر عن أحكام الناس؟
 

 ما هو التدقيق؟: هنا نسأل
أ               ل خط هو  .   التدقيق هو الحرص على التصرف السليم، مع اإلحتراس من أق

سعى نحو أآمل وضع ممكن، بغير تسيب وال تراخ وال إهمال، وفى بعد عن      
 . التبريرات التى تدافع عن آثير من األخطاء، هو خطوة نحو الكمال

 

ع فى                ق ه أن ي فالذى يدقق محترسا من الوقوع فى الصغائر، من الصعب علي
يس من                   ر، ل ك ف ال الكبائر، والذى يحترس بكل قوته لكى ال يقع فى الخطيئة ب

 .السهل أن يقع فى الخطيئة بالفعل
 

زمت أو فى                        ت ولكن على اإلنسان فى تدقيقه، أن يحترس بحيث ال يقع فى ال
أ               .   الوسوسة أو الحرفية   خط زمت وجود ال ت ففى التزمت والوسوسة يظن الم

دة          ق حيث ال يوجد خطأ، أو يفخم من قيمة األخطاء فوق حقيقتها، أو تحاربه ع
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Sunday  

 األحد 
Wednesday 

 األربعاء
Friday 

 الجمعة 
Saturday 

 السبت

Divine Liturgy  

 القداس اإللهى
8:00 - 11:30 AM                      

Divine Liturgy 

 القداس اإللهى
8:00 - 11:00 AM 

 

Divine  
Liturgy 

 القداس اإللهى  
8:00 - 10:30 AM 

Vespers &  
Sermon  

 العشيه والكلمة 
7:00 - 8:30 PM 

Sunday School 
Elementary   

 مدارس األحد  
 المرحلة اإلبتدائية

11:30 - 12:30 PM 

 Hymns Class 
(Beginners) 

 فصل أ لحان  
 )مرحلة أولى(

6:30 - 7:30  PM 

Hymns Meet-
ing 

 إجتماع الحان
 7:30 - 8:30 PM 

  

Servants’  
Meeting 

 إجتماع خدام  
12:30 -  1:30 PM 

                     

Summer Club 
Tuesdays – 
Thursdays 

 النادى الصيفى
الخميس  —الثالثاء   

6:30—8:30 PM 

English Bible 
Study 

 درس 
 آتاب إنجليزى

7:30 - 8:30  PM 

High School   
Jr. High &  
College  

Meetings 

إجتماعات شباب  
 إعدادى وثانوى

 وجامعة   
8:30 - 9:30 PM 

  Arabic Bible 
Study 

 درس آتاب عربى 
 7:30 - 8:30  PM 

Midnight 
Praise 

تسبحة نصف الليل 
9:30 - 11:00 PM 




