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 Fr. Michael Ibrahim and Saint 
Mary Church congregation, cor-
dially, congratulates His Holiness, 
the shepherd of shep-
herds, our beloved, Pope 
Shenouda III on the 
34th anniversary of his 
enthronement on the see 
of St. Mark the Apostle, 
and His Grace Bishop 
Serapion for the 10th 
anniversary of his conse-
cration as the Bishop of the Dio-
cese of Los Angeles and Hawaii.  
We ask the Lord to preserve them 
both for many peaceful and pleas-
ant years to come.   

 

 The Church congratulates Fr. An-
tony Nasif and his family for their 
safe arrival to the Los Angeles and 
for his recep-
tion at Saint 
M a u r i c e  
Church  i n 
Pomona.  May 
the Lord bless 
his priesthood 
and his ministry. 

 

 Congratulations to Mr. Wasfi 
Khalil and his wife, Enayat, for 
the birth of their first grandson.  
May he grow in spirit and stature. 

 

 Congratulations to Isacc Waldai 
and family for his blessed baptism.  
May the Lord bless him and keep 
him in the faith. 

م     القس     سة         ميخائيل ابراهي ي ن وشعب آ
راعى            ة ل العذراء مریم تقدم التهنئة القلبي

ا    الرعاة بطریرآنا المحبوب قداسة        اب ب ال
ث      ال ث ودة ال ن د       ش ي ى ع  ف

ون       الث ث ع وال راب ة ال وس ل ج
م         عظي على آرسى القدیس ال
دم       ق مار مرقس الرسولى ونت
ه          ت داس ق ر ل ك الص الش خ ب
وات      بمناسبة مرور عشر سن
ن             ي ي ع ت م ب ي على قراره الحك

يب        ون             أسقفنا الحب ي ا سراب ب ة األن اف ي ن
وس                 ل ي ج وس أن ة  ل ي اراش ا ألب ي راع
ا                     ن ظ ل حف ن الرب أن ی ي ل ائ وهاواى، س

 .حياتهما سنين عدیدة مدیدة سالمة
 

قس                 نى ال ه سة ت ي ى نصيف        الكن ون ت أن
ى لوس                    م  إل ه ة وصول ة بسالم والعائل

-أنجلوس واستقباله بكنيسة سان موریس     
ا  ون وم رب .     ب ال

ه       وت ن یبارك فى آه
ب      ب ه س عل ج وی

 .برآة فى خدمته
 

ة           ي ب ل ق ى ال ان ه ت
اذ ت ألس ى /   ل وصف
ل       ي ل ه  خ ت وزوج
الد          عنایات/ الفاضلة ي ة م ب اس  والعائلة بمن

 .أول حفيد لهما
 

ة                   ل ائ ع داى وال ه إلسحق وال ي تهانى القلب
اد          م ع لنواله برآة سر ال

رون      ي م ة  .     وسر ال رآ ب
معه الروح القدس تكون    

ة            م ع ن ى ال وا ف م ن ي ل
 .والقامة
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Thanks be to God for His indescribable gift!  
(2 Corinthians 9:15) 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
  21st of  

Babah 
1722 

Nov 1 
Mart. of St. 

Luke the 
Evangelist 

Nov 2 
Mart. of Ss. 
Marcianus, 
Mercurius 

3Nov  
Dept. of 
Hilarion 

The Hermit 

Nov 4 
Dept. of St. 

Apollo& St. 
Abib 

5Nov  
Mart. of St. 
Timon The 

Apostle 

Nov 6 
Mart. of 

Bishop 
Macarius 

of Idku 

Nov 7 
Mart. of Ss. 
Macrianus, 
Mercurius 

Nov 8 
Mart. of St. 

Demetrius 
the Thessalo-

nians 

Nov 9 
  Nov 10 

1st of  Hator 
St. Clopas, 

Apostle 

Nov 11 
  

Nov 12 
Dept. of 

Cyriavus 

Nov 13 
  

Nov 14 
31st Anniv. Of 

the Enthrone-
ment of H. H. 

Pope Shenouda 
III 

Nov 15 
  

Nov 16 
  

Nov 17 
Comm. of 

the Four 
Incorporeal 

Creatures 

Nov 18 
1st Ecumeni-

cal Council 
of Nicea 

Nov 19 
  

Nov 20 
Dept. of St. 
Anna, The 
Mother of 
the virgin 

Mary 

Nov 21 
Comm of 

Archangel 
Michael 

Nov 22 
Dept. of 

Pope 
Zacharias, 

64th 

Nov 23 
Dept. of St. 

Martinus, 
Bishop of 

Thrace 

Nov 24 
Mart. of St. 

Mina the 
Miraculous 

Nov 25 
Nativity 

Fast Begins 

Nov 26 
Dept. of St. 
John Chry-

sostome 

Nov 27 
Mart. of St. 

Philip the 
Apostle, one 
of the twelve 

Nov 28 
  

Nov 29 
Dept. of 

Pope 
Anianus, 

2nd 

Nov 30 
  

      

Pg   In This Issue 
2 Church News 
3 Verse of the month 
3 Church Calendar 
4 Thanksgiving during Tribula-

tions 
6 What If! 
7 Youth Corner 
11 The Bible and I 
12  Jesus’ Children 

 فى هذا العدد  ص
 أخبار الكنيسة ٢
  القدیس یوحنا ذهبى الفم١٣
 آيف تترك خطية اإلدانة؟ ١٤
 سر الميرون واإلفخارستنيا١٥
 لماذا ال تدخل المرأة الهيكل١٦
 سفر صامویل األول ١٧
 .البابا شنودة یبكي على أحوال مصر٢٠
 یستجيب لك الرب٢٢
  جدول الخدمات األسبوعية٢٣



THE HI-DESERT VIRGIN

4 

 

Tribulations need thanksgiving be-
cause it strengthens our spiritualities. 
It gives us depth in prayer and fast-
ing, and in the relation with God. 
Sometimes a severe tribulation leads 
us to the life of repentance, more 
than listing to hundred sermons or 
reading many spiritual books. 
In tribulations, we see the power of 

the hand of the Lord. It shows 
us His coming into our lives 
and His protection. It gives us 
spiritual experiences which 
we could not attain otherwise. 
Furthermore, it sifts the 
church and separates the tares 
from the wheat. For all these 
reasons and others, we give 
thanks to God for tribulation 

and consider it a blessing. Of course, 
he who gives thanks during tribula-
tion shall give thanks for all other 
things. So, he lives the constant life 
of thanksgiving. 
 

Tribulations Worthy Of Thanks-
giving: When our Fathers the Apos-
tles were imprisoned and scourged, 
the Bible says that after they were set 
free, “...they departed from the pres-
ence of the council, rejoicing that 
they were counted worthy to suffer 
shame for His Name”. (Acts 5:41) 
So, our Fathers the Apostles consid-
ered the sufferings and insults bless-
ings they do not deserve. those tribu-
lations are fellowship of the suffer-
ings of Christ: The Bible says, “For 
to you it has been granted on behalf 

The highest level of thanksgiving is 
to give thanks during tribulations. 
We thank God for the tribulations 
from which He saved us. But, what 
is greater, is to give thanks for the 
prevailing tribulations which we 
bear. To endure and bear the tribula-
tions is a virtue. To accept and be 
content with tribulation is a greater 
virtue. More importantly is 
to give thanks for the tribu-
lation with joy and not as a 
mere duty. 
 

When we give thanks to 
God during tribulation, we 
prove that we love God not 
just for His gift that He 
gives us, wealth, generosity, 
comforts of life, or the ones He 
grants us, calmness and peace, but 
because God, only, is our goal. We 
thank Him always and we do not 
allow events to take away our peace, 
or joy in the Lord.  
 

This thanksgiving and rejoicings has 
its effects on others. When others 
see us thankful calm and joyful in 
tribulations, they are comforted. As-
suredly, when they see our peace of 
mind, they will not only be consoled 
by the spiritual principles presented 
in the Bible, but by our example to 
them with our lives and behaviors. 
The Bible says, the fruits of the 
Spirit are “Love, Joy, Peace...”. He 
who posses such fruits gives thanks 
to God. 

H.H. Pope Shenouda III 
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of Christ, not only to believe in Him, 
but also to suffer for His sake”. (Phil 
1:29). 
Since sufferings is a gift, why don’t 
we rejoice and give thanks? 
St Paul, the Apostle said, “That I 
may know Him and the power of His 
resurrection, and the fellowship of 
his sufferings, being conformed to 
his death.” (Phil 3:10) This is the 
fellowship for which our Fathers the 
Apostles rejoiced. 
When the Lord gives a spiritual per-
son a cross to carry, he rejoices and 
gives thanks, as it is a fellow-
ship of the sufferings of 
Christ. He gives thanks for 
tribulation, exactly as he 
gives thanks for gifts, be-
cause he considers tribulation 
a gift. 
 

In tribulations, many concentrate on 
the sufferings and pain, but the spiri-
tual person contemplates on the rea-
son our loving Lord allows such 
tribulations. The spiritual person be-
lieves that there must be some good 
in tribulation and if he cannot see the 
good now, it does not mean it does 
not exist; through faith he can see it. 
We can learn a lesson from the sor-
rows and troubles of Jonah the 
Prophet: Jonah was swallowed by 
the whale. Did he give thanks? Yes, 
because this was the only way he 
was saved from drowning.  It also 
made him carry out his mission and 
cry out against Nineveh. Later, Jonah 
was saddened when the plant which 
gave him shade withered. But if he 

had stretched his spiritual sight fur-
ther, he would have seen that it was 
the introduction to his reconciliation 
with God; a matter for which he 
must give thanks…. 
 

Saint John, the beloved, was exiled 
to the Isle of Patmos, Do you think 
we thank the Lord for this? Undoubt-
edly yes, because his tribulation 
lifted his spirit; “He was in the 
spirit” (Rev 1:10). At the exile, he 
saw the heaven opened, and the 
throne of God surrounded by the 

heavenly hosts. He saw what 
would occur later, and wrote 
the Book of Revelation. No 
doubt the exile of Saint John 
was the best days of his life. 
It was a matter worthy of 
thanksgiving. It is important 

that we do not restricted our vision to 
the bounds of the problem, but look 
forward to what comes out of it and 
see the greater goodness which the 
Lord has purposed from it. 
If we do not give thanks for the diffi-
culty, we should give thanks for the 
goodness meant by it. Men of the 
world may lose the senses of thanks-
giving when they fall into various 
sorrows and troubles. And if you ask 
any of them to give thanks to the 
Lord, he would answer you in anger 
and amazement; “For what should I 
give thanks?! Can’t you see the 
anxieties within me?” 
 

But the children of God are not both-
ered with such matters, Why? Be-
cause separation from God is their 
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only worry. As long as they are attached to Him, it is enough for their con-
stant life of thanksgiving. 
 

God’s children thank Him in every condition, in poorness and in wealth, in 
sickness and in health, for life and for death. They always give thanks be-
cause during tribulation, they did not lose their main goal which is their 
attachment to God.  They are always rejoicing and joyful. Each of them 
would say: If I lose everything, and only God is left for me; this would be 
enough and I thank the Lord for that. Because for me God is everything, all 
in all. Nothing grieves me?! Saint Paul the Apostle says, “Therefore I take 
pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in dis-
tresses, for Christ’s sake”.(2 Cor 12-10). He takes pleasure because dis-
tresses make him nearer to God, and while he is in this weakness, the 
strength of God protects him and makes him stronger. Therefore, he says 
immediately afterwards, “For when I am weak, then I am strong”. Besides, 
distresses bring on crowns to those who endure to the end. 

What If! 
 What if God couldn't take the time to bless us today because we couldn't 
take the time to thank Him yesterday? 
 What if God would not hear us today because we would not listen to 
him yesterday? 
 What if God decided to stop leading us tomorrow because we didn't 
follow Him today? 
 What if we never saw another flower bloom because we grumbled when 
God sent the rain? 
 What if God didn't walk with us today because we failed to recognize it 
as His day? 
 What if God took away his message because we failed to listen to the 
messenger? 
 What if the door to the church was closed because we did not open the 
door of our heart? 
 What if God stopped loving and caring for us because we failed to love 
and care for others? 
 What if God answered our prayers the way we answer His call to ser-
vice? 
 What if God met our needs the way we give Him our lives? 
 What if God didn't send His only begotten Son because He wanted us to 
be prepared to pay the price for sin? 
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The first Ecumenical Council was 
held in 325 AD on the occasion of 
the heresy of Arius (Arianism).  
Alexandros was a priest, well ad-
vanced in years when he was chosen 
to sit on the chair of St. Mark in 303 
AD. The people and clergy revered 
and loved him. Soon after Alexan-
dros became Pope, Arius, 
knowing his gentleness, 
sought to be absolved by 
him. But his gentleness 
was coupled with the wis-
dom of serpents. There-
fore, he answered those 
who entreated him on be-
half of Arius by saying: 
“Go and tell him that my 
father Abba Petros counseled me not 
to have any communion with him. If 
he repents of his sin against our Sav-
ior, I will gladly take him back into 
the church fold”. This answer infuri-
ated Arius and set him against his 
Prelate. Arius became very active in 
preaching his heresy. He succeeded 
in winning many adherents, among 
whom were two bishops from Libya: 
Secundus and Theonas.  
Abba Alexandros decided to win 
Arius by persuasion, patience, and 
gentleness. He convoked a council in 
Alexandria wherein he gave full lib-
erty to Arius and his partisans to dis-
cus their views and defend them be-
fore the assembled bishops, and in 
turn, listen to the Church Doctrine 

expounded in all its integrity. Arius 
stubbornly refused to be convinced 
and grew even more arrogant and 
delusive. This led Abba Alexandros 
to convoke the church council for 
the second time in the year 321 AD. 
Urging all Egyptian Bishops to at-
tend, one hundred of them re-

sponded and assembled at 
the meeting. The result of 
this council was to degrade 
Arius from his priestly 
office, and to excommuni-
cate him. Ninety-eight of 
the bishops signed this 
verdict, and the two who 
refused to sign were the 
Libyan bishops whom 

Arius had already influenced.  
 

This verdict was insufficient to stop 
Arius. He denied the divinity of our 
Savior Jesus Christ. Consequently, a 
fierce battle was waged: a spiritual 
and intellectual battle. Alexandria 
was the battlefield. Several councils 
were convoked in different cities of 
Egypt.  
 

During this time, Emperor Constan-
tine declared Christianity as one of 
the State religions. Using this, Arius 
and his followers began to incite the 
civil authorities against the 
“Orthodox Faith” in an attempt to 
stir up persecution. Emperor Con-
stantine appointed Bishop Hosius of 
Cordova as his religious counselor. 

Diocese of the Southern United States 
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This bishop had suffered greatly in 
the persecution of Maximianus, and 
enjoyed a well-earned reputation for 
sanctity. Bishop Hosius made an at-
tempt to effect reconciliation, and an 
Alexandrian council was convoked 
for the third time. After attending it, 
Hosius realized that Arius was a 
troublemaker and a heretic. He 
agreed with Abba Alexandros that 
the only solution to this problem lay 
in convoking an ecumenical council. 
Hosius reported this to Emperor 
Constantine, who accepted the idea. 
Thus it was decided to convoke the 
first council of its kind - a council of 
representatives of all the Christian 
churches in existence.  

The Council at Nicea 325 AD  
1. The attendees 
The council of Nicea was outstand-
ingly universal. It counted among its 
members bishops from as far as 
Spain to the west, from Persia, 
Scythia and all churches of the east. 
They were THREE HUNDRED 
AND EIGHTEEN trained servants of 
the Most High, among them were 
men who carried within their bodies 
the scars of their fearless confession 
during the persecutions, …. Abba 
Alexandros, Pope of Alexandria, 
came with twenty of his bishops. The 
most outstanding and most formida-
ble personality was Athanasius who 
was only twenty-five years old and a 
deacon.  
 

2. The council 
The council was solemnly inaugu-
rated on June 20th. The President 

Bishop was chosen to be Hosius of 
Cordova who was elected both for 
his age and sanctity. 
 

3. The order of business 
The council proceeded with its order 
of business, the first of which was to 
deliberate on the Arian heresy.  

The overwhelming majority, decided 
that the Arian doctrine was a heresy, 
and to preserve the Christian faith as 
it had been handed down to them by 
the Apostolic Church Founders, they 
had to sum up its elements and give 
them a crystal clear definition. Thus 
was born the idea of the Creed, and it 
was this council of venerable Chris-
tian Fathers that formulated the Ni-
cene Creed, the first in the history of 
Christianity. 
To this day this is the Creed still 
used either in its entirety or its main 
basis in many churches, both of the 
east and the west. Only six of the 
three hundred and eighteen members 
of the council were from the west, 
the Creed is therefore the Legacy of 
the orient given to the church univer-
sal. The Creed was written in the 
Greek language. Arius had declared 
that Christ, the Son, was of like sub-
stance to the Father's, in Greek 
“Oomoisios”. But the Orthodox cler-
gymen affirmed that He was of the 
F a t h e r ' s  v e r y  s u b s t a n c e - 
“Oomoosios”. 
 

4. The Creed 
The council selected three members 
to word the Creed. They were Alex-
andros, Pope of the See of Alexan-
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dria, his deacon Athanasius, and Le-
ontius, bishop of Caesarea in Cappa-
docia. Namely two Egyptians and the 
third a Syrian. 
The three agreed that the Creed must 
affirm the divinity of the Son, so as 
to the basis of the Christian faith of 
the Church Universal for all time.  
 

The text worded by the three is: 
“WE BELIEVE IN ONE GOD: THE 
F A T H E R  A L M I G H T Y , 
MAKER OF HEAVEN AND 
EARTH: THE VISIBLE AND 
THE INVISIBLE. WE BE-
LIEVE IN ONE LORD JESUS 
THE CHRIST, THE ONLY 
BEGOTTEN SON, BORN OF 
THE FATHER BEFORE ALL 
AGES. LIGHT OF LIGHT, 
VERY GOD OF VERY GOD; 
BEGOTTEN NOT CREATED. 
CONSUBSTANTIAL WITH 
THE FATHER; BY WHOM 
WERE ALL THINGS MADE. THIS IS 
HE WHO FOR US HUMANS, AND 
FOR OUR SALVATION, CAME DOWN 
FROM HEAVEN, AND WAS MADE 
MAN BY THE HOLY SPIRIT AND THE 
VIRGIN MARY. HE WAS INCARNATE; 
CRUCIFIED UNDER PONTIUS PI-
LATE, HE SUFFERED, WAS BURIED 
AND ROSE FROM THE DEAD ON 
THE THIRD DAY ACCORDING TO 
THE SCRIPTURES. HE ASCENDED 
UP TO HEAVEN AND SITTETH AT 
THE RIGHT HAND OF HIS FATHER, 
FROM WHENCE HE SHALL COME IN 
GLORY TO JUDGE THE LIVING AND 
THE DEAD; FOR WHOSE KINGDOM 
THERE IS NO END. WE BELIEVE IN 
THE HOLY SPIRIT.” 
 

5. Other outcomes of the Council 

Having established the basic church 
doctrine of the divinity of the Son, 
the Nicene council fathers turned to 
other matters of concern to all 
churches. Among them were the date 
of the celebration of Easter, the ques-
tion of re-baptism, the question of 
celibacy or non-celibacy of the 
clergy and a number of other ques-
tions. 
 

On the subject of the Easter 
date, the representatives of 
all the churches agreed that 
historically and according to 
the scriptures Easter Sunday 
came after the Jewish Pass-
over and at the beginning of 
the spring season, and they 
expressed the wish that all of 
them should celebrate it in 
unison on the same date. 
Having heard of the Epact 

Cycle that had been calculated by the 
12th Alexandrian Pope, the council 
agreed to request that the head of 
church of Alexandria should under-
take the responsibility of writing an 
annual Paschal letter to all his breth-
ren bishops, including the bishop of 
Rome. He would advise them of the 
date of the Easter. They, in their turn, 
were to relay the date to all churches 
within their domains. 
 

Concerning re-baptism, it was the 
decision that had been made by the 
church of Alexandria during the time 
of Abba Dionysius that was unani-
mously accepted which was that bap-
tism was to be administered ONCE 



THE HI-DESERT VIRGIN

10 

 

Christian Wisdom 
Give thanks to God over every 
breath you take, every step you 
make, and every work you do. 
Everything is worthy of thanks-
giving, and whatever happens 
always say, “it is all for the 
best.”            Pope Shenouda III 

Ashraf Drieas  Nov 04 
Baykomious Elmagarisy Nov 05 
Mina Gerges      Nov 08 
Abraam Attia  Nov 11 
Barbara Austin      Nov 14 
Peter Abdelsayed      Nov 22 
Kyrollos Awad      Nov 28 
Steven Farag  Nov 29 

Quote of The Month  
Live in such a way that those 
who know you but don’t know 
God will come to know God 
because they know you. 

Unknown 

ONLY in a lifetime. Christians who had renounced their faith and then 
wished to be accepted again were to be examined, and if proven sincere, 
were forgiven and admitted back into the communion of believers. 
 

The council then discussed other matters and the outcome was the formu-
lation of twenty canons. One of these canons concerned the celibacy of the 
clergy. Abba Paphnuti, bishop of Thebaid, declared, “We should not im-
pose too hard a yoke on the clergy, for marriage is honorable and blame-
less, as the Apostle Paul says. It is therefore right to abide strictly by the 
orders of the early church: that none can marry except before his reception 
of holy orders but not after.” Abba Paphnuti's words carried great weight 
and all present accepted them, thus given each clergyman the liberty to 
decide for himself the mode of life he preferred. The Coptic Church abides 
by this canon (as it abides by all the Nicene canons) up to the present day. 
A priest can get married while still a layman. Once he gets ordained, how-
ever, if he is still single, he must remain so, and should his wife die, he 
cannot re-marry. 
 

When all church matters were regulated to the satisfaction of the assem-
bled bishops Emperor Constantine convoked the bishops for a final session 
in which he exhorted them to do their utmost to maintain peace in the 
church. He then accorded them to remember him in their prayers. 
 

The Coptic Church commemorates this council on the 9th day of the Coptic 
month of Hatour, the 18th of November. 
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Father Tadros Y. Malaty 
 Almost every human being complains: “I am in need of love. No one can 
understand me, and share my deep feelings with me.” 
The young man, the little baby and the elder find their satisfaction in love. 
They need to love and to be loved by someone who can share and under-
stand their real feelings.  Even criminals desire to find someone who is sin-
cerely interested in them. The Holy Bible has the real solution for this prob-
lem.  It reveals God as the true Lover of Mankind. God desires to speak 
with Man, face to face. According to St. John Chrysostom, Man was not in 
need of the written word of God, the Holy Bible, for God could speak with 
us as He spoke with Adam, face to face, in the Garden of Eden.  Now, after 
our fall in sin, we cannot practice that.  God grants us the natural Law and 
the written Law, so that we may hear His gracious voice and respond to it. 
 

What is the goal of the Holy Bible for me? 
God grants me His written word, and prepares me to receive the Word of 
God Himself.  In Him I have the right to enjoy the unity with the Father 
through His Holy Spirit. Through the Bible, I discover the reality of God.  
He is Love.  He is not separated and isolated in His heaven.  He seeks me, 
He loved me, even before my creation.  His love is practical; He sacrificed 
His Only-Begotten Son on my behalf. God is interested in me.  I am not one 
of the billions of His creatures. I am special to Him. God does not issue or-
ders so that I have to obey. He grants me His commandments to give me the 
chance to have a good response to His love, by my obedience. 
The Holy Bible is not a monologue, but it is a dialogue, through which God 
reveals His pleasure not only in His speech with me, but also in hearing 
me.  It declares the mutual love between God and me. God truly descends to 
establish a covenant with me, as a man with a man.  What great humbleness 
He shows to me! God created me in His image and He is still working for 
my glorification.  He wants me to be free and not to be a slave. God grants 
me His Holy Bible to enjoy the personal contact with Him, and at the same 
time the membership in His One Church. 
The Holy Bible is the ladder through which I have the right to practice the 
heavenly life, the risen life with Christ, the communion with the heavenly 
hosts, and the unceasing inner joy.  He promises me a share in His heavenly 
glory. Now is the time to have the pledge of these promises. 
The Holy Bible reveals our life as a continuous celebration of our spiritual 
and everlasting marriage.  Through it, my Heavenly spouse reveals His 
mysteries to me, and I speak with Him openly.  By His Holy Spirit, I open 
my heart to Him, who opens His heart to me. 
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BIBLE WORDSEARCH 
 

 
  
 

1. Who was the Lord speaking to in Exodus chapter 25 verse 1? 
2. To which city did Joshua send two spies? (Joshua chapter 2 verse 1) 
3. With what did Elijah cover his face? (1 Kings chapter 19 verse 13) 
4. Who did David command all the leaders to help? (1 Chronicles chapter 

22 verse 17) 
5. For what building had the men started to lay the foundations in Ezra 

chapter 3 verse 10? 
6. Who did the Lord say He was sending for in Jeremiah chapter 16 verse 

16? 
7. Which king is mentioned in Daniel chapter 4? 
8. Who came to Jesus to ask why He used parables? (Matthew chapter 13 

verse 10) 
9. Who asked "Is this man a Galilean?" (Luke chapter 23 verse 6) 
10.May the ------ who has rescued me from all harm, bless them. (Genesis 

chapter 48 verse 16) 

A R B G F I L D C B F C B N 
T I U R M W A I W M U T P E 
C L O A K C T S O R L E G B 
J B G H O M C C F A Q M O U 
R C N A C Y T I W N C P I C 
N B O W V I M P E B R L U H 
P E B Q A X R L X P A E Y A 
I B M C N T B E H J Y D Z D 
L D T R G F L S J E I Q R N 
A F B A E P N O M O L O S E 
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ة                       عاش دای ى ب ح ف ي ن ع، وت راب القدیس یوحنا ذهبى الفم  فى القرن ال
ة             ولد.    سنه ٦٣القرن الخامس عن عمر      ن دیس س ق ى    ٣٤٤هذا ال  ف

ه من أعظم دول الشرق                      ي اآ ط انت أن ال سر         .   أنطاآيه، وآ ن م ی ل
ه    ٢٦المعمودیة فى صغره، ولكنه تعمد عندما آان عمره          م  .    سن رس

ره        ٣٨٦آاهنا سنة    ان عم ه    ٤٢ وآ ى وقت             .    سن دیس ف ق هرب ال
دیس                ق رسامته، فعاتبه القدیس باسيليوس الذى آان صدیقه، فكتب ال

 .یوحنا آتابه المشهور عن الكهنوت یتكلم فيه عن سمو هذه المرتبه
 

ل     ب نال القدیس یوحنا ذهبى الفم شهرته ولقب ذهبى الفم فى أنطاآيه ق
ة                        ه ورق ت ه وفصاح م ل ع د ب دی أن یعين بطریرآا ألعجاب الناس الش

ه                  .   أسلوبه ه سن ي ن ي ط ان    ٣٩٣وصار بعد ذلك بطریرآا للقسطن  وآ
الد               ٦قضى .  سنه٥٤عمره   ى بعض ب ى إل ف  سنوات بطریرآا ثم ن
 . م٤٠٦ سنوات، ثم تنيح سنة ٣فى أرمينيا، وبقى هناك  القوقاز

 

خرج                ون، وت ان ق آان القدیس یوحنا یحب الشعر والموسيقى باإلضافة الى دراسة الفلسفه وال
ان       .   محاميا ف ولكنه تأثر بصدیقه القدیس باسيليوس، وآانا یدرسان الكتاب المقدس معا، ویعتك

 . فى عزلة عن باقى الطالب
ا ألن                     ه ات د وف ع ى ب عزم القدیس یوحنا على الرهبنه، ولكن والدته توسلت اليه أن ینتظر حت

الم           .   زوجها آان قد إنتقل من هذا العالم عندما آان القدیس یوحنا فى الصغر          ك ا ب ن وح ر ی تأث
 . أمه وأمتنع عن الرهبنه الى أن توفيت

 

ه   :  ولذلك یمكننا أن نقسم حياة القدیس الى فترتين  ن األولى هى فترة دراسه، والثانيه هى الرهب
والتعبد والنسك فى جبل قریب من انطاآيه حيث قضى سنتين فى مغارة وآان یدرس الكتاب                

ولكن بسبب ضعف صحته نتيجة  .  وآان یحب الطبيعه وآان ذلك یقوده الى حب اهللا والصالة 
ن               احي ت ح الصالة والنسك رجع من مغارته الى أنطاآيه حيث رسم شماسا فأهتم بالفقراء والم

 .وبعد ذلك رسم آاهنا باأللحاح
 

ه         قيل أن األسقف فالبيانوس ظهر له مالك وأقره برسامة یوحنا آاهنا وقيل أنه  أثناء رسامت
خاصة                 .   آاهنا ظهرت حمامه بيضاء فوق رأسه      ه وب ي اآ ط ى أن وبدأ القدیس یوحنا بالعمل ف

 .التعليم قأخذ لقب ذهبى الفم والوعظ
  

ذه                    ه وأخ ا ب ب ج أما رسامته أسقفا ففى مره زاره نائب ملك األمبراطوریه الرومانيه وآان مع
ا أى                      ه ي ل ا ع بحيله ورآب معه العربه وسلمه الى جنود ليسلموه فى القسطنطينيه ورسم أسقف

ا                            .   بطریرآا ه ت ى عظم ه سواء ف ك ل م خ ال وأبتدأ الجزء األخير من حياته، ونفى بسبب توبي
ط                  سي الزائده وظلمها، فبدأت تتآمر عليه ونفى لذلك السبب، ولكن فى منفاه أآتسب الشعب الب

ق وعرا               .  الذى یعيش فى تلك المناطق  طری ان ال ثم أصيب بمرض ونقل الى منفى آخر وآ
 .وصعبا وصحته ال تحتمل، فمات فى الطریق من التعب والحزن

 

بالرغم من انتقاله، لكنه ترك لنا تلك الكنوز الكثيرة فى تعاليمه وتفسيره وتأمالته والهوتياته       
 .  سنوات فى النفى٣ سنوات فى البطریكيه و٦السليمه لألرثوذآسيه قضى منهم 

 .صلواته فلتكن معنا جميعا آمين
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 آلمات مضيئة
القلب یشبه األرض المظلمة، واإلنجيل مثل الشمس یضيء قلوبنا ویعطيها حياة، فلتشرق             

 ) یوحنا من آونستادت. ق. (في قلوبنا شمس برك یا ربنا
حضرة اهللا                           ى الشعور ب ًا تصل إل . ق.   ( صل بال إنقطاع واجتهد في صالتك وأنت حتم

 )ثيوفان الناسك
دموع                           ة وال وب ت ه من ال . ق( .   النفس عند خروجها من العالم ال تجد ما یعزیها إال ما قدمت

 )یوحنا الدرجي
 )البابا شنوده الثالث. (لست أظن هذا ممكنًا! أتستطيع أن تحصي إحسانات اهللا إليك؟ 
وق آل                       حدود، یسمو ف اإلیمان ال یفشل أبدًا، إنه صانع المعجزات، ینظر أبعد من آل ال

 .المحدودات، یخترق آل العقبات ویرى الهدف
 . آلما زاد آمال اإلنسان أدرك أنه عدیم الكمال 
 . اختبر الناس ما استطعت وشاور الحكماء منهم 

 هل تعلم؟
 آيف تترك خطية اإلدانة؟

 للقس ميخائيل عطية
افتظن هذا أیها اإلنسان الذى تدین أنك ”اإلدانة بنت الكبریاء، آما أن عاقبتهـا دینونة أبدیة 

 ) ٣:٢رو (“ تنجو من دینونة اهللا
 فكيف نترك اإلدانة؟

اك،                  : تذآر ضعفك وخطایاك   .١ ای فك وخط ر ضع ذآ ك، وت أشعر أن آل الناس أفضل من
ك       ”وآيف أن اهللا یستر عليك،   ا أخي ای ا   ( “   إذا إنشغلت عن خطایاك وقعت فى خط ب األن

 ).أشعياء
ة             :   أعذر غيرك وتأمل فى صفاته الحسنة      .٢ ای ه عرف ن أعذر غيرك وال تدینه، ألنك ال ت

ى  ” :   سيرته آقول القدیس یوحنا القصير    إن هذا أخطأ اليوم ولكنه ربما یتوب، أما أنا فإن
ى         .   “قد أحظئ غدًا وربما ال أُعطى مهلة آى أتوب  ة ف ئ مضي ودائمًا أنظر إلى النقاط ال
 .اآلخرین آما فعل السيد المسيح مع السامریة

ام                           :  ال تسمح ألذنك بسماع اإلدانة  .٣ ك أنت أم ت إدان وم ب ق ره سوف ی ن غي دی ألن من ی
 .“ال تفسح صدرك لسماع آالم اإلدانة من إنسان ضد آخر”اآلخرین أیضًا 

وط،    :أعلم أن الذى تدین به أخاك فيه تسقط  .٤ أشعر فى داخلك أنك أسرع الناس فى السق
 .وأن الذى سوف تدین به أخاك مع مرور عجلة الحياة فيه ستسقط أنت

ر     ) ٨یو (آما ستر الرب یسوع على المرأة الزانية  :أستر على عيوب الناس  .٥ وآما یست
ا    ” اهللا على خطایانا، أستر أنت على أخوتك         ای خط ط  ١( “   ألن المحبة تستر آثرة من ال ب

٨:٤.( 
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 ) المسحة المقدسة(سر الميرون 
دى    ( هو الثانى في ترتيب األسرار وهو یسمى بسر          :   أسس المسيح هذا السر   .١ ) وضع األی

ه                      كون عالم ي رون ل ي وآان الرسل یمارسونه بوضع أیدیهم على المؤمنين وقد اختير الم
ة                  دس ق م مسحة ال ي  ” لحلول الروح القدس فكان یمنح في العهد القدیم بواسطة دهن ال وف

الً                ائ ادي ق وع ون ي                  :   اليوم األخير العظيم من العيد وقف یسي ل ال ب ق ي ل إن عطش أحد ف
روح  .   ویشرب، من أمن بي آما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي             قال هذا عن ال

د               ع القدس الذي آان المؤمنين به مزمعين أن یقبلوه ألن الروح القدس لم یكن قد أعطكي ب
  ) ٣٩ – ٣٧ : ٧یو( “ ألن یسوع لم یكن قد مجد

الذى یثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو اهللا الذي ختمنا أیضا وأعطي عربون الروح             ” .٢
 ) ٢٣ – ٢٠ : ١آو٢(“ في قلوبنا

ا وضع                   ” یمنح السر بعد المعمودیة مباشرة      .٣ م رب یسوع ول م ال أس فلما سمعوا اعتمدوا ب
  ) ٥ : ١٩اع(“ بولس یدیه عليهم حل الروح القدس عليهم

ه           ”. التثبيت في اإلیمان وإناره الفهم: فوائد المسحة .٤ ن ا م وه م وأما أنتم فالمسحة التى أخذت
ثابته فيكم وال حاجة بكم إلى أن یعلمكم أحد بل آما تعلمكم هذا المسحة عينها عن آل شئ   

 ) ٢٧ : ٢یو١(“ وهى حق وليست آذبا آما علمتكم تثبتون فيه
 ) ٢٠ : ٢یو١(“ وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون آل شئ”.٥
 )٢٦ : ١٤یو( عمل الروح القدس في التعليم .٦

 

 سر األفخارستيا  
ا          ” : هذا السر تسليم إلهي .١ رب م ألنني تسلمت من ال

م               ل ي أس ت ة ال ل ي ل سلمتكم أیضا أن الرب یسوع في ال
فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال خذوا آلوا هذا هو            

ك  .   جسدي المكسور ألجلكم أصنعوا هذا لذآرى        آذل
د           الكأس أیضا بعدما تعشوا قائًال هذه الكأس هي العه

ذآري                م ل ت ا شرب م ل ( “   الجدید بدمي أصنعوا هذا آ
  ) ٢٥ – ٢٣ : ١١آو١
أسيس سر                 .٢ ة عن ت تحدث آل من البشيرین األربع

ذه        ي الم العشاء الرباني وآيف أتمه الرب یسوع مع ت
 )  ٢١ – ١٧: ٢٢لو(، )٢٤ – ١٢: ١٤مر(، )٢٨ – ١٧: ٢٦مت (اإلثني عشر 

ارك وآسر                       ” :  هذا السر یعطى لمغفرة الخطایا .٣ ز وب خب ون أخذ یسوع ال ل أآ وفيما هم ی
ًال                              ائ م ق ر وأعطاه كأس وشك وأعطى التالميذ وقال خذوا آلوا هذا هو جسدي وأخذ ال
ن                            ری ي ث ك ك من أجل ال ذي یسف د ال اشربوا منها آلكم ألن هذا هو دمي الذي للعهد الجدی

 ) ٢٨ – ٢٦ : ٢٦مت(“ لمغفرة الخطایا
اة        ” هذا السر فيه الحياة األبدیه لمن یأآله باستحقاق         .٤ ي من یأآل جسدي ویشرب دمي فله ح

ي                 ق ي ق و "   ( ابدیه وأنا أقيمه في اليوم االخير ألن جسدي مأآل حقيقي ودمي مشرب ح : ٦ی
٥٤ ( 
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م    : یقول قداسة البابا شنودة الثالث     األصل هو أن دخول الهيكل لخدام المذبح فقط، ونعني به
والذین ليسوا من     . رجال الكهنوت ومعهم الشمامسة، وليس ألحد آخر    

رجال أو                 ك ال الكهنة والشمامسة، ال یدخلون إلى المذبح، سواء في ذل
ي      . النساء، بال فارق   ة ف ولذلك نرى أنه آانت في الكنائس القدیمة طاق

م وقوف               ة، وه حجاب الهيكل، یتناول منها المؤمنون السرائر المقدس
 ولما آانت المرأة ليست من الكهنوت، لذلك ال تدخل  ...  خارج الهيكل 

 .الهيكل
ام واحد                       ظ اك ن ن ا ه م رأة، إن م إذن ليس هناك تفریق بين الرجل وال

   .ینطبق على آليهما في الدخول إلى الهيكل
ون    : ولعل البعض یسأل  . . . هناك رجال ليسوا شمامسة، ومع ذلك یدخلون إلى الهيكل ویتناول

ى                 ة، عل دس فما السبب؟ في الواقع آان ُیسمح فقط للملك األرثوذآسي الممسوح بالمسحة المق
رجال            : ما باقي الذین یدخلون، فلعل لهم سبب آخر     . . .   اعتبار أنه مسيح الرب     ر من ال ي ث آ

ة،                                  ي اس م سون مالبس الش ب ل وا ال ی ان ة، وأن آ ي اس آانوا ُیرسمون في إحدى درجات الشم
كل من                           ع ال ن م أن ت ه، ب ویدخلون الهيكل تشبهًا بهؤالء، وهذا خطأ تحاول الكنيسة أن تعالج

  ....دخول الهيكل، حتى المرسومين أغنسطسيين، ولكنهم ال یخدمون في نفس یوم تناولهم
كل                      ي ه دخل ال أن ی ة، آ ي ن على أن هناك خطأ آخر نالحظه، اقتضته ضرورة الظروف المه

كل بعض             .   بعض رجال البناء والهندسة والفن، ولكن ليس في وقت الخدمة     ي ه دخل ال آما ی
 .المصورین أو رجال اإلذاعة والتليفزیون

 ).٤٢: ٢٠ إلى ١٠ :١٨(محاوالت شاول قتل داود 
 ).٢: ٢٨ إلى ١: ٢١(نهضة داود فى المنفى 

 ).١٣: ٣١ إلى ٣: ٢٨(السنوات االخيرة من حكم شاول وإنتحاره  

 )٦:١١٢مز "( ذآرى الصدیق تدوم إلى األبد"
 

ل           وشعب آنيسة   إبراهيم ميخائيلالقس   ي ور ف ت دمون     العذراء مریم بفيك ق ی
قس     خالص التعازى القلبية   ل ولس         /    ل ه       جوزیف ب دت ال وال ق ت خالص   .   إلن
 .التعازى القلبية لألسرة
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 من األسفار التاریخية
وك   : مقدمة للسفر  . یصف سفر صموئيل األول إنتقال القيادة فى إسرائيل من القضاة الى المل

ى                    ن عل ي م ائ ق ر أن ال آان سفرا صموئيل األول والثانى فى األصل العبرى آتابا واحدا، غي
اول،                 الترجمة السبعينية قسموه الى آتابيين ألجل المناسبة فقط، حتى یختموا األول بموت ش

 . ویفتتحوا الثانى بجلوس داود على آرسى المملكة
هودى      :   آاتب السفر وزمن آتابته    ود    ( ینسب التقليد الي م ل ت ) ال

ل                  ي وئ ى صم ل األول إل والمسيحى آتابة معظم سفر صموئي
النبى، ثم آتب ناثان وجاد النبيان تكملة صموئيل األول وسفر       

 .صموئيل الثانى
ل          ٩٤ یغطى هذا السفر وقتا حوالى       ي وئ  سنة تبدأ بميالد صم

ل               ي  ١١٠٥( النبى وتنتهى بموت شاول أول ملوك بنى إسرائ
 ). تقریبا.م.   ق١٠١١ –

 .هو ثامن أسفار العهد القدیم  ورابع األسفار التاریخية  :موقع السفر
ضاة                : الشخصيات الرئيسية فى السفر    ق ى آخر ال ب ى              –صموئيل الن ن وك ب ل اول أول م ش

 .داود  –إسرائيل 
 :الموضوعات الرئيسية 
 ).٣: ١صم ١(: صموئيل آخر القضاة  
 :اإلنتقال األول للقيادة القومية 

 ).١١ : ٢—١ : ١(والدة صموئيل القائد الجدید 
  ).١٧ : ٣ - ٢ : ٢(حاجة الشعب لقائد جدید  

 ).١٨ –١: ٣(إنتقال القيادة من عالى لصموئيل 
  ).٢١-١٩ : ٣(صموئيل یصبح قاضيا إلسرائيل 

 :قضاء صموئيل 
  ).٢١: ٦ - ١: ٤. (الحاجة الى صموئيل

 ).١٧-٧:١(اإلنتصارات التى تحققت تحت قيادة 
 ).١٥: ٣صم ١(:شاول أول ملوك أسرائيل  
 :اإلنتقال الثانى للقيادة القومية 

 ).٩-١: ٨(أسباب اإلنتقال 
ى شاول             -  ١٠:   ٨( إنتقال القيادة من صموئيل إل

٢٥: ١٢.( 
 :حكم شاول 

 ).٤-١: ١٣(النجاح المبكر لشاول 
 ).٩: ١٥ - ٥: ١٣(نقاط فشل شاول وسقوط حكمه 

       )٣١: ١٥صم ١(: داود أعظم ملوك إسرائيل  
 :اإلنتقال الثالث للقيادة القومية 

  ).٩: ١٨ - ١٠: ١٥(انتقال الملك من شاول الى داود 

 معادالت روحية
 .ما ال نهایة=  المحبة 

 . اهللاxثقة مطلقة = اإلیمان 
 . القلبxالعالم = عداوة اهللا 

 .محبة العالم+ محبة اهللا = التردد 
 . المسيحxالحياة = السعادة 

 ید اهللا + محبة = الخدمة 

 إذا آنت
 .    فإحفظ قلبك إذا آنت وحدك، 

 .إذا آنت وحدك أیضًا،  فإحفظ فكرك
 .إذا آنت بين الناس،    فإحفظ لسانك
 .إذا آنت على المائدة،  فإحفظ بطنك

 .فإحفظ عينك،  إذا آنت على الطریق  
هذه جميعها تجعلك محفوظـــــــــــًا 

 .من الخطية
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 حكمة العدد
ى                 ب ل ه، وفى ق ل و فى ذهنى آالم آثير ألق
ى افضل أن                      ن ك ذا، ول ر عن ه ث آالم أآ

م           .  أصمت ل ك ت كى ی وأنا ارید أن أصمت ل
ون              . .   اهللا، وثقوا    ك د ی ا ق ن ت ثقوا أن صم

را      ي ب ع ذا الصمت            .   أآثر ت واهللا یسمع ه
 .ویدرك معانيه وآل ما نعانيه

 قداسة البابا شنودة الثالث

ه حدث خلف               ل إن ي باإلعتذار عن شيء ق
دة                   ای ح ق م ي ق ح ة ت جن الجدران ولم تثبت ل
ذه                ة ه اب ت د آ ن إساءته ألحد حتى اآلن، وع
دة             ری ج ام ل ع ب ال ائ ن السطور صرح ال
ات اصال               عرض مسرحي األهرام إنه لم ت
داخل الكنيسة ولم یشاهدها احد وآل الهياج       

ة                ل ات مضل وم ل ع ى م ن      .   بناء عل ي حي ف
ات               ان ن اإله ذه األصوات ع ت ه تصم
المتعمدة واليومية لكل شيء مسيحي ومن         
ة          ي خالل أهم وسائل أعالمها وآتبها التعليم
ى                    راوي إل شء من الشع ن ا ال رأه ق التي ی
ول                  ى زغل ي إل اف ك د ال آشك إلى عمر عب

م جرا             ل ارة وه م ل  . .   النجار إلى محمد ع ب
ح                  ل وذب ت ذه األصوات عن ق وصمتت ه
ونهب حدث ألقباط مسالمين داخل آنائسهم      

هي     . .   وأدیرتهم وبيوتهم ومحال عملهم    یا إل
 من یعتذر لمن؟ ومن یحاآم من؟

زاز                 ت خداع واإلب ى ال بكي البابا شنودة عل
ا           ه دی وف الذى تمارسه عليه الحكومة عبر م
ى حد                  ي تصل إل ت وي، وال إلى المقر الباب
ي             تنطيقه بما لم یقل طالما أن ذلك یصب ف
وا               ن م أدم ه مصلحة هذا النظام، في حين أن
ق أي وعد                    ي ق ح هروب من ت خداعه، وال

 .تقدموا به
بكي البابا على أن النظام الحاآم في مصر           

ة                         ي وطن دة ال وح ر ال ا أم ا م وم ه ی م لم یه
ة،            واطن م ة ال وتحقيق المساواة على أرضي
م                    حك ن آرسي ال ي أم وإنما آل همه هو ت
ذي          ومصالح الشلة وتأمين النهب المنظم ال

 .حدث ویحدث في مصر
ى حد                      زاز وصل إل ت ا ألن اإلب اب ب بكي ال

ه،               تل ق اوى ب ت اك ف إطالق الشائعات بأن هن
م        وأن حياته معرضة للخطر من أجل تحجي
نشاطه وإرهاب شعبه ونشر الخوف وعدم      
ل         ث م األمان، بدون مراعاة التأثير المدمر ل
ا                   ي اس ي ر س ى مص ل ات ع ع ائ ذه الش ه

 .واقتصادیا
بكي البابا على ما حدث له من حصار من           

ى             جسسون عل ت ن ی د م ي ن ج السادات وت
رة       حرآاته وسكناته، وهي السياسية المستم
ادات        حتى اآلن، وأنتهي المطاف بقرار الس
خ                          اری ي ت حدث ف م ت ة ل ق اب ي س ه ف ل بعز
الكنيسة القبطية قط وترآه مبارك في الدیر       
ة            اف لمدة أربع سنوات ،بعد أن أفرج عن آ
المعتقلين، بدون سبب منطقي مقبول سوي       

 .مزید من اإلذالل للشعب القبطي
وحدة                 د ال وائ بكي البابا على المئات من م

ا                    ه ت ام ي أق ت ة ال ب ح م الوطنية، أو موائد ال
ة،           اطئ ا خ ه الكنائس في رمضان ،ليس ألن
ا من                ه ن ولكنها لم تأت بالثمار المرجوة م
وطن              اء ال ن ن أب ي الم ب حب والس نشر ال
ادي           ع طي ال وتقدیمها آنموذج للمسلم والقب

 .في حياتهم اليومية
طي            ب ق بكي البابا ألن المجتمع یطلب من ال

أن یكون مثاليا في آل شيء، وإذا حدث                
م             ه ل اط آ ب وإذا .   خطأ فردي یدفع ثمنه األق

ألسف                  م ل ل طي ومس ب حدثت مشادة بين ق
ي              ائ ق ل یتجمهر آثير من المسلمين بشكل ت
ول            ح ت ي م ل ل س م طرف ال ي حول ال م أع
ى             ان إل ي ن األح ر م ي ث ي آ موضوع ف ال

 .....إعتداءات جماعية واسعة على األقباط
 نشرت هذا المقال بجریدة وطنى 
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ة ألن   األمن أآثر من األ    ا            قلي ده ي ة ب ي ب ل األغ
ة          د واإلذاع رائ ج ة وال وم ك ح يس وال ول ب ال

ون     زی ف ل واطئ                “   والت ت ذا ال ان آل ه إذا آ ف
والتضليل في مجرد توصيف      
حل               ق ال حق ت الحدث فكيف ی

 إذن؟
بكي البابا على أمن وسالمة      

ذي             م ال ه ات ك ل ت م األقباط وم
ن                ي ة ب ي اس ي ة س ب ع أصبح ل
األخوان المسلمين والحزب    

 .الحاآم وأجهزته اإلمنية
ى            ل ودة ع ن ا ش اب ب ي ال ك ب

ذي           ري ال ص م الم ال اإلع
ن             دث ع ح ه إذا ت ل ل ل ه ی
م     ه وق ق ن وح ي ي ن ي ط س ل ف ال
ویهاجمه بعنف وقسوة إذا         

ه،                     ب ع راب من آالم ش ت رب مجرد إق أقت
ي بعض الصحف               ووصل اإل  حطاط ف ن

واضح            حریض ال ت المصریة إلى درجة ال
ة                  م وزر أزم ه ل ي م ح اط وت ب د األق ض

 .المسلمين مع العالم المعاصر
ه            ح آل بكي على الشعب القبطي الذي أصب

ه           ن ي الی بتاریخه وتراثه وثراءه وتنوعه وم
ه               ون حرآ زة األمن ی مجرد ملف عند أجه
ى              ات، إل ع ائ حسب رغبتهم، من نشر الش
ة        إشعال الفتن، إلى تسریب مواد تحریضي
د          ي ن إلى الصحف األمنية الصفراء، إلى تج
ات          ن من یتجسسون على آل حرآات وسك
ادة         ب األقباط، إلى التربص المقيت بدور الع

ة،         وری ه جم ى    وعرقلة حتى القرارات ال إل
ى                   ن، إل دی ر ال ي ي غ د ت ن اإلنحياز السافر ع

 .الخ.. محاولة تخریب العمل القبطي العام 
بكي على عجزه عن عمل شيء ألوالده             

ات         ئ ى م المضطهدین والمحاصرین، وعل
طق               ن ى ت ت م وال الشكاوى التي یتلقاها منه

ة     بظلم واضح، ولكنه یعجز عن اإل      اب ج ت س
 . لطلباتهم العادلة وتوسالتهم المریرة

خالل           بكي على غياب العدالة في مصر، ف
ة حدثت عشرات                اضي م العقود الثالثة ال
كن                اط، ول ب ى األق ة عل اإلعتداءات اآلثم
ا عن                 ام م ة ت ب ائ ة غ دال الع
وم،       ل ظ م راح ال د ج ي تضم
م         ك ح د ال ع ذا صرخ ب ه ول
ذي صدر ضد          ل ال زی ه ال
كشح               ي أحداث ال اة ف ن الج

ى اهللا        ”  م إل ، “ نستأنف الحك
م          ى اآلن ل بل والمؤسف حت
ادل         ق ع ي یصدر مجرد تحق
حوادث              ذه ال ي أي من ه ف
ن،                ي ي ق ي ق ح اة ال ن ج یظهر ال
ن              م وم ن وراءه وم
ق      ي ق ح جرد ت م، م ه حرآ ی
ة مصر           عادل عجزت دول

 . بكل أجهزتها عن تحقيقه
ة                          ي ب ل ار من األغ ي عصب ت ى ت بكي عل

اسرة            ك وحوش ال ال وهياجهم وخروجهم آ
حول               ى ت اط حت إذا تعلق األمر بأذیة األقب
ى          الشارع المصري آما وصفه البعض إل

، مستعد لإلنقضاض     “ تنظيم جهاد ضخم  ” 
ا سوي             رره ب سوة، ال ی ق ى اآلخر ب عل
حو اآلخر           الكراهية الكامنة في األعماق ن

 .غير المسلم
ط أن                        ق د ف ری ة ت وم حك ا ألن ال اب بكي الب

ینحسر دوره في تهدئة شعبه وإمتصاص          
ا                   م د آل حادث، وآ ع ه ب حيویته وغضب
سة            ي ن ك وصفها رفعت السعيد أن تتحول ال

 في حين یرفضون    “مانعة الصواعق  ”إلى
وبشدة مجرد أن یوصل لهم بعض من هذه        

اة،    ان ع م يء             ال رح بش دث وص وإذا ح
ة           ي الم م اإلع ه زت ه ه أج ي ل ون ع ق ل ط  ی

ره                   ه وتصوی ه صورت شوی ت ة ل زی ل الجوب
ي عمل                       دخل ف ت ي أن ی رغب ف وآأنه ی

 أي إذالل هذا الذي یطلبونه منه؟.. الدولة
ه                ب ال ط ي ت ت بكي من األصوات الزاعقة ال
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 مجدى خليل
ة             ة مصری ث شخصي ال ث ودة ال ن ا ش اب ب ال

رة، وهو یشغل                        ي ب ة آ ان ك ة ذات م ي م وعال
ا               ي ق ری ر أف ائ ة وس بطریرك الكرازة المرقسي
دن             خمس م ودان وال ر والس ج ه م الد ال وب

ارز شجاع         .  الغربية ن ب البابا شنودة رجل دی
ك           ى ذل صلب عميق هادئ متسامح، یشهد عل
حوار                  ل ة ل ي م ال ز ع حصوله على ثالثة جوائ
زة                  ائ ان، ج وق اإلنس ي وحق ن دی والتسامح ال
زة                ائ ي، ج ن دی امح ال س اليونسكو للحوار والت
األمم المتحدة للتسامح الدیني، وجائزة القذافي      

یملك البابا شنودة حسا وطنيا     .   لحقوق اإلنسان 
ي أوضح              ة ف رفيعا ویجسد الوطنية المصری

ة              ي اق ب ة ال ول ق م  ”وأنقي صورها وصاحب ال
ه            ي ، “مصر وطن یعيش فينا ال وطن نعيش ف

ا         وعلى الصعيد اإلقليمي یهتم بمشاآل وقضای
ه          ي ل ق ع ى أطل ي حت رب ع ان ال ا  ”اإلنس اب ب

ائس                 “العرب ن ك رأس مجلس ال ا ت ، وعالمي
العالمي عن منطقة الشرق األوسط ألآثر من        
وراهات             ت دآ مرة، وحصل على العدید من ال
اوة        الفخریة من جامعات غربية، وأستقبل بحف
ة                  ي ك ری ة واألم ي دن األورب م في العدید من ال
ا                   عضه دن، وب م ذه ال ح ه ي وأهدیت إليه مفات

ودة       ”أطلق ا شن ه          “یوم الباب ارت وم زی ى ی عل
ودة                 .   للمدینة ا شن اب ب يس أخرا، ال وأخيرا ول

ة                    ارآ ط خ ب اری ي ت ذ ف اء ف ن ث ت ل إس ث م ی
اإلسكندریة، فهو مثقف آبير وشاعر موهوب      
ي                      ز ف ي م ت م ه حضوره ال ك ل وسياسي محن
ن سلس          المحافل الثقافية والسياسية ورجل دی
اب                       ت ة آ ائ ر من م ث ة ألف أآ رؤی واضح ال

 .روحي
ه،                 ت ودة وصالب ن ا ش اب رغم قوة شخصية الب

ة                   أورغم   ه دی ب ع ال رحة سری ة م نه شخصي
خه             اری ي ت حاضر الذهن، إال أنه ألول مرة ف
ه         الطویل في العمل العام یبكي أثناء محاضرت

 . أآتوبر الماضي٢٦األسبوعية یوم األربعاء 

 والسؤال لماذا بكي البابا شنودة؟
وجه ضد                 م بكي البابا شنودة على العنف ال
ذ            ن األقباط والذي آان هو شاهد عيان عليه م

ر     ٤حادثة السویس في      ای ن ذي    ١٩٥٢ ی ، وال
م        قامت به جماعة األخوان المسلمين حيث ت
ري                  رب ل ب ك اط بش ب ن األق دد م رق ع ح
ي                     م ف ه ائ ق ي الشوارع وإل م ف ه والطواف ب
ا،               ه ي ار ف ن ال ال إحدى آنائس السویس وإشع
إلى حوادث التخریب والنهب التي حدثت في       
ن           ن م شری ع ادى وال ح ي ال ة ف دری ن ك اإلس

دون           .   أآتوبر الماضي  ن خل وقد قام مرآز ب
اط من حادث           برصد اإل  ب عتداءات على األق
ة             ٧٢/ ٩/ ٨الخانكة   دری ن ك ى أحداث اإلس  إل

داء،     ١٢٠ في أآثر من   ٢١/١٠/٢٠٠٥ ت  اع
راء                 حم ة ال زاوی ل ال ث منها مذابح مروعة م

 ٢١قتل ” ، الكشح “ قتل حوالي مائتي قبطي   ” 
“  قبطي١٣قتل ” ، آنيسة أبو قرقاص “ قبطيا

 . عتداءات اآلثمةالخ من اإل... 
 

يس              دل ت ل وال ي وطوال هذه العقود آان التضل
هو سيد الموقف فيما یتعلق بوصف األحداث        
ة،                  ي ف ائ ة ط ن ت ل ف ث في اإلعالم المصري، م
ات               اآ ب ت ة، إش ف ؤس إحتقان طائفي، أحداث م
ن             ي ات ب ار، صدام ج زاع وش ة، ن ادل ب ت م
المسلمين واألقباط، أحداث عنف، التحریض    
ك    من الطرفين، المتطرفين من الجانبين، وذل
داءات               ت ذه االع امل أن ه رغم الوضوح الك
م ضد                   ل جرائ ث م ا ت ه من طرف واحد، وإن
ي              اب ل اإلره ع ف د ال ى ح ون تصل إل ان ق ال
ن                     ي ز جالل أم ف ك أست عل ذل الجماعي، ول

رك من            ” فكتب   خب تعبير الفتنة الطائفية ال ی
ة                   ضي ق جعل ال ل ی ن، ب الذي أعتدي على م
أن                    وحي ب ر ی ي ب ع ت ول، وال جه م ل ة ل ي ن ب م
المسئولية متساویة بين الطوائف وهي ليست       

واألقباط والمسلمون ليسوا طوائف بل     .   آذلك
اب     أغلبية وأقلية،  ت واألغلبية مسئولة عن إست
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 ).١١٩مز (“ محبوب هو أسمك یارب فهو طول النهار تالوتي”
اهللا   - یرسل لك معونه یرسل لك من ینقذك   : یرسل لك عونًا من قدسه ومن صهيون یعضدك       
ا                 .   یعرف مشاآلك ویعرف أحتياجاتك فلذلك أطمئن    خطيء أم كن أن ت م ة م المعونه البشری

ى     .  معونة اهللا فهي مقدسة  عون اهللا تشعر فيها بيد اهللا وربما یأتي بطریقة لم تكن تنتظرها عل
. مدینة صهيون هي مدینة الملك العظيم رمز لملك اهللا ومعناها من ملكوته وبرآته           . األطالق

ًا    .   عندما یبدأ اهللا في حل المشكله تحل البرآة، إن اهللا قادر أن یخرج من الجافي حالوة        ان ي أح
ق أحد                                      ه عن طری ت ح ت د ف د اهللا ق دوا أن ی ب تجد جميع األبواب مغلقة ما عدا باب واحد وی

هؤالء                      .   األشخاص الذین قد یستخدمهم اهللا لحل موضوعك          ه ل شكل م نسب حل ال ًا ن ان ي أح
 .األشخاص وننسى اهللا الذي رتب وجودهم لحلها

سى آل                : یذآر جميع ذبائحك   ن ه، والی سي األرمل اهللا الینسى آأس الماء البارد، والینسى فل
اج،                             ت ح ر أو م ي ق ه، أو من أجل ف ي عمل نعمله، وهو الینسى آل تعب ألجل آنيسته وقدیس

مسكين اإلنسان الذي لم یقدم ) .   ٣،٢:  ٢رؤ (“ أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك”ویقول لك  
من یسد أذنيه عن صراخ المسكين فهو  “   ” بالكيل الذي به تكيلون یكال لكم ویزاد  ” خير ألحد   

ان            “   أیضًا یصرخ والیستجاب له   م الأمزق  ” اهللا یذآر ذبائحك لك وألوالدك مثل داوود وسلي
. محرقاتك هي آل ما تفعله إلرضاء قلب اهللا وحده     .   “ المملكه في أیامك من أجل داوود أبيك      

ه هي إلرضاء                   حرق م حة ال ذبيحة الخطية والسالمة یأآل منها الكاهن أو مقدمها، ولكن ذبي
حك           . الرب، ذبائحك هي آل خير تعمله ألجل اآلخرین وألجل خالص نفسك          ائ ذآر ذب اهللا ی

ح      ( والمادیة ) الصلوات(الروحية   ذب م ي ال ة         )   العشور والنذور والكتب وأوان ادی م ح ال ائ ذب وال
داس                                 ق ي ال ال ف ق ا ی م ك آ يس ل ن   ” التي تقدمها فعًال أو بالنية، نيتك في العطاء ولكن ل ذی ال

رب         “   یریدون أن یقدموا لك وليس لهم   ل ول ل ق دك     ” وعندما تقدم شيء للرب یجب أن ت من ی
 .“أعطيناك

ل     .   یعتبرها اهللا سمينه وینظر اليها فوق ما تستحق  : ویسمن محرقاتك  ث مثل فلسي األرملة وم
ان  ” یونان فاهللا أعتبره نبي عظيم وقال عنه الكتاب          ك یجب        “   قد تابت نينوى بمناداة یون ذل ل ف

ول         . أن النحتقر أعمال غيرنا واهللا یستثمنها      ق ي اهللا یذآر ذبائح القدیسين ویرحمنا من أجلهم ف
 فكر جيدًا، أین هي یارب ذبائحي ومحرقاتي؟. “من أجل إبراهيم عبدي”الكتاب 

ل     : هؤال بمرآبات وهؤالء بخيل ونحن بأسم الرب نغلب    ماذا تكون القوات والمرآبات والخي
م       .   أنت تأتي الَي بسيف ورمح وترس” أمام أسم الرب؟ داوود قال لجليات    أس ك ب ي وأنا آتي ال

التخف ألن الذین معنا أآثر ” اليشع النبي قال لجيحزي تلميذه    ) . ٤٥:١٧اصم (“ رب الجنود 
ه     ( الیجوز أن ننظر الى قوة األعداء “   من الذین علينا   وات وة اهللا        )   الشيطان وآل ق سى ق ن . ون

 .نتذآر موسى النبي في معجزة عبور البحر األحمر
ن            : هم عثروا وسقطوا ونحن قمنا وأنتصبنا      طي اق ًال وس ب قمنا وأنتصبنا معناها آنا واقعين ق

أوالد اهللا   .   ولكن الوضع انقلب عندما تقابلك المشاآل تأآد انها ستنتهي وترجع واقفًا منتصراً   
ع مرات             (یقابلون المشاآل والحروب والعثرات ویذوقون األلم   وم سب ي ي ال الصدیق یسقط ف

 .ولكن في النهایة المشاآل سقطت وأنتهت) ویقوم
ارب ونشكرك        : الليلویا.   یارب خلص ملكك وأستجب لنا یوم ندعوك       نحن نؤمن بخالصك ی

 .عليه وننتظر تنفيذ وعودك حتى یتم عمليًا فننتقل من اإلیمان الى العيان
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 لقداسة البابا شنودة الثالث
ور              آتابعن. . . أول مزامير الساعة الثالثة  زم أمالت في م ت

 )١٩مز (“ یستجيب لك الرب”
ا              دم ن في وقت الضيقة واأللم، في وقت محاربة الشياطين، وع
تكثر الدسائس والمؤامرات التي تقوم عليك، عندما تصرخ مع         

ي               ” داوود النبي    ن ون حزن ن ی ذی رون      –یارب لماذا آثر ال ي ث آ
 “آثيرون یقولون ليس له خالص بإلهه –قاموا علَى 

ى    : یستجيب لك الرب   هذه رساله خاصة لك تسمعها من اهللا عل
ه من داوود ومن                        ع ذا الصوت تسم لسان داوود فالتخف ه

 –صلي من أجل نفسك ومن أجل غيرك من الناس            –المالئكة  
 .الكنيسة تصلي من أجل الذین في آل شدة وضيقة

ق        ” :في یوم شدتك  م ضي ك و ( “   في العالم سيكون ل ) ٣٣:١٦ی
عطي      أن اهللا الیمنع الشدة عن أوالده والیمنع التجربة، ولكنه ی

ا     “   أطلبوا تجدوا” .   إنتصارًا وإحتماًال وحالً  ان م اهللا یعطيك ما ینفعك وليس ما تطلبه إال إذا آ
رة        .   المهم أن تؤمن أن اهللا سيتدخل في الوقت المناسب.  تطلبه هو النافع لك  ي ث ه آ ثل وتوجد أم

في حياتنا وفي الكتاب المقدس مثل دانيال في جب األسود ویونان في جوف الحوت ویوسف           
ملعون الرجل الذي یتكل على اإلنسان    ” ولكن تأآد أن الرب هو الذي یستجيب    . . .   الصدیق و 

ة اهللا                 )   ٥:١٧أر (“ ویجعل البشر ذراعه  ئ ي ك حسب مش ت ب ون     ”    ویجب أن تكون طل ب طل ت
 ).٣:٤یع ( “والتأخذون ألنكم تطلبون ردیٍا

زك                 : ینصرك إسم اله یعقوب   ى غرائ نصرك عل اهللا ینصرك على أعداءك وعلى نفسك، ی
ة               ” .   وشهواتك وعلى رغباتك ومشاعرك وأفكارك    ن دی ك م ل م من ی ر م أم ( “   مالك روحه خي

من أخاف؟                ” فهناك وعود من اهللا أنه ینصرنا   ). ٣٢:١٦ وري وخالصي م رب ن إن . . .    ال
سة      )   ٢٦مز ( “ وإن قام علَي قتال ففي هذا أنا مطمئن. یحاربني جيش فلن یخاف قلبي  ي ن ك فال

تصرة                       ن م سة ال ي ن ك وجد   .   التي على األرض هي الكنيسة المجاهده وآنيسة السماء هي ال وت
أآل من                 ” مكافآت آثيرة للغالبين المنتصرین آما في سفر الرؤیا          ه أن ی أعطي من یغلب فس

ًا التضعف              “   شجرة الحياة  وی ه           ” إن آان اهللا ینصرك فعش غالبًا وعش ق ؤذی لب الی غ من ی
ي                                       يت أب ي ب ودًا ف م ه ع عل أج م وس ى األم ًا عل ان ط ل ه س الموت الثاني، من یغلب فسأعطي

ر    بالذات؟“ اله یعقوب”ولكن قال الوحي األلهي  . ..." یعقوب آان إنسانًا ضعيفًا ومسكينًا وف
ًال           ائ قوب           ” هاربًا أمام القسوة والوحشية التي في أخوه عيسو الذي صصم ق ع ل ی ت وم وأق أق

وآذلك الخداع الذي قابله مع خاله البان، إذًا إله یعقوب هو إله الضعفاء )   ٤٢:٢٧تك (“  أخي
ن                    زی ت ع م اء ال العاجزین عن حمایة أنفسهم، وإله یعقوب هو إله الودعاء إذا وقفوا أمام األقوی

ال            د ق ًا         ” بقوتهم وقيل أیضا عن یعقوب أنه جاهد مع اهللا والناس وغلب وق ه ظرت اهللا وج ن
ة اهللا                      ) . ٣٠:٣٢تك ( “   لوجه اب ج ب، وإست طل م ت ه أو ل ن اهللا معك وقت الشدة سواء طلبت م

رب         .   تختلف قد یرسل لك أحد المالئكة أو أحد القدیسين ليتدخل في موضوعك            م ال أجعل إس
ع                  .   على فمك بأستمرار ليعطيك الرب قوة وعزاء   ه صن إسم ن وب اطي ي ر الش ه إسم الرب یق

ع          ” القدیسون معجزاتهم   ن م ت ق وی ) ١٠:١٨أم   ( “   إسم الرب برج حصين یرآض اليه الصدی
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Saturdays 
 السبت

  

Deacon’s Meeting              اجتماع شمامسة 
Vesper                                              العشيه 
Vesper Sermon                                 الكلمة  
College Meeting   شباب جامعة           إجتماع
Midnight Praise                تسبحة نصف الليل 

6:00 - 7:00 PM 
7:00 - 7:30 PM 
7:30 - 8:30 PM 

 8:30 - 9:30 PM 
 9:30 - 10:30 PM 

Sundays 
 األحد

Divine Liturgy                        القداس اإللهى 
Sunday School                         مدارس األحد 
Servants Meeting                    إجتماع خدام 

8:00 - 11:30AM 
 11:30 - 12:30 PM 

12:30 -  1:30 PM 

Fridays 
 الجمعه

Divine Liturgy                       القداس اإللهى 
Hymns Class (Beginners) 

 )مرحلة أولى(فصل أ لحان  
English Bible Study      درس آتاب إنجليزى 

8:00 - 10:30 AM 
 

 5:30 - 6:30  PM 
6:30 - 7:30  PM 

Wednesday 
 األربعاء

Divine Liturgy                        القداس اإللهى 
Arabic Bible Study            درس آتاب عربى 

8:00 - 11:00 AM 
7:00 - 8:00  PM 
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