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لهي لعيد الصعود المجيد يوم  القداس الإ
الخميس ١٧ مايو ٢٠١٨ �ف الساعة ٨ صباحا.

القدس  الروح  لعيد حلول  لهي  الإ القداس 
يوم الأحد الموافق ٢٧ ابريل �ف الساعة ٨ 

صباحا.

ارض  المسيح  دخول  لعيد  لهي  الإ القداس 
الساعة  يونيو ٢٠١٨ �ف   ١ الجمعة  مرص يوم 

٨ صباحا.

يوم  ف  للخريج�ي السنوى  الكنيسة  حفلة 
الساعة  ي 

�ف  ٢٠١٨ يونيو   ٢3 الموافق  السبت 
مدعوون  الجميع  بالكنيسة.  مساء  السادسة 
للمشاركة �ف هذا الحفل الجميل. تهانينا القلبية 

. ف لجميع الخريج�ي

The Divine Liturgy of the Feast of 

Ascension is celebrated on Thrusday, 

May 17, 2018 starting at 8:00 am.

The Divine Liturgy of the Feast of 

Pentcoste is celebrated on Sunday, 

May 27, 2018 starting at 8:00 am. The 

Kneeling Prayer will follow at 1:30 PM

The Divine Liturgy of the Feast of 

The Entry of Jesus into Egypt is 

celebrated on Friday, June 1, 2018 

starting at 8:00 am.

The Church Annual Graduation Party 

is celebrated on Saturday, June 23, 

2018 at 6:00 PM. Congratulations to 

all the graduates.
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One of the loveliest truths about 
Christianity is that it does not try 
to eliminate man’s individual traits 
of any type. On the contrary, the 
grace of God works in every type 
of trait to produce many benefits, 
advantages, and blessings, whether 
for the one who possesses these 
traits, or for his family, his church, 
and his country.

The Holy Spirit, who descended on 
the disciples in the upper room in 
the form of a strong wind, included 
all of them in confirmation of the 
unity of the body of Christ. He also 
quickly alighted upon each of them 
in the shape of divided tongues of 
fire to confirm their individuality, 
distinctiveness, and uniqueness.

God certainly does not want to 
make carbon copies of men, but 
is happy to deal with each soul 
individually. As a wise artist and 
competent architect, He can make 
of every soul a beautiful icon that is 
an expression of the great skill of its 
Creator.

Therefore, regardless of personality 
type, the Lord is able to sanctify it, 
and to bless this type in order to 
render it blessed and fruitful.

Just as the minister must not try to 
impose his own personality traits on 
those he ministers to, no individual 
has the right to hate his personality 
type or wish he had a different 
one. This is certainly an indication 
of a lack of understanding of 
the abilities, potentialities and 
advantages of each personality 
type. Society, whether it is the 
church or the country, needs them 
all.

I. Personality Types

There are many ways of classifying 
personality types; we give two 
methods by way of example:

A. The First Classification: The 
human personality is classified 
into three types according to the 
individual’s dominant activity: 
rational, sentimental, or striving.

1. The Rational Personality: This 
type is characterized by the 
dominance of reason, for it does 
not cease to study, examine, and 
analyze. This is a well-read, cultured, 
educated personality. Its emotions 
are generally calm. It is interested in 
carrying out analytic and profound 
studies, whether in individual 

DIVINE GRACE AT WORK IN 

THE HUMAN PERSONALITY
LACopts.org

human life, the life of groups, or the 
life of the whole nation.

2. The Sentimental Personality: This 
type is characterized by emotional 
activity; it is loving and affectionate, 
able to make good relations with 
many, whether in the family circle, 
in church, or in society. It is a loving 
personality and is loved by many, 
with overflowing affections, warm 
feelings, and numerous friendships.

3. The Striving (Active) Personality: 
This type is characterized by 
great energy, never ceasing its 
activity and movement. It cannot 
bear to be still. It is the right type 
for trips, parties, organization, 
and exhibitions. It is capable of 
implementing and supervising 
various field projects.

B. The Second Classification

This second classification is based 
on the individual’s dominant 
characteristics:

1. The Leadership Personality: This 
type has a strong will and self-
confidence, and is able to lead 
others. Clear vision is one of its 
assets and it possesses energy, 
determination, independence, and 
its emotions are under control. This 
type is inclined to work on its own.

2. The Sociable Personality: This 
personality is characterized by 

vitality, energy, and the ability 
to soon make warm and friendly 
relations with people. It has many 
friends, is enthusiastic, cheerful, and 
affectionate. It has the tendency to 
react quickly and emotionally.

3. The Perfectionist Personality: It 
is gentle and sensitive, thoughtful 
and creative. It constantly seeks 
perfection and what is better. It is 
self-critical, organized, and analyzes 
matters carefully and in detail. It is 
conscientious and responsible, but 
is often self-centered, overcritical, 
and moody.

4. The Serene Personality: It is calm 
because it controls its feelings 
and reactions. It is capable and 
disciplined, organized, practical, 
conscientious, and cheerful. It 
listens attentively to others and is 
generally objective. However, it can 
be slow, hesitant, and sometimes 
obstinate and ironic.

II. The Work of Grace in the 
Human Personality

God’s Holy Spirit is able to “baptize” 
any personality whatever its type, 
for there is no such thing as a 
“spiritual personality”, but there 
is a “garden full of different types 
of personality”, some examples of 
which are:

1. The Rational Personality: It 
is capable, with God’s grace, to 
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undertake spiritual, ecclesiastical, 
and Biblical studies and research. 
It constantly studies the Bible 
and Church writings, as well as 
the various Church subjects such 
as the many different branches 
of Theology: theoretical, literary, 
comparative, doctrinal, historical, 
and ritual.

There is no doubt that the Church 
needs these researchers so that it 
can learn about its heritage and 
face the age it is living in with a solid 
foundation of serious studies. The 
Church also needs them to study the 
innovations of the era, whether in 
philosophy, education, psychology, 
sociology, medicine, engineering, 
or astronomy. It needs their 
research so that it can determine 
its stance on contemporary issues 
such as space exploration, genetic 
engineering, drugs, AIDS, and test-
tube babies. These issues need 
studies and scholars, and the best 
ones for the job are the rational, 
studious personalities.

2. The Sentimental Personality: It 
has a significant and effective role 
to play in ministering to individuals, 
in mobilizing groups, and in leading 
meetings so that they follow a holy 
and constructive direction because 
of its characteristically good 
relations with those it ministers 

to. The sentimental personalities 
can build bridges of love and 
cooperation between the church 
and society so that the church is 
not isolated from its environment, 
but on the contrary, participates in 
the life of the country. The personal 
touches of love are essential keys 
to the heart of man, ”for love is 
stronger than death” (Songs 8: 6) and 
“love never fails” (1 Cor. 13: 8).

3. The Striving Personality: Its role 
cannot be ignored, for it organizes 
conferences, celebrations, 
exhibitions, and other church 
activities at the level of the class, 
the local church, the whole 
church, at both the ecumenical 
and national levels. It is an active 
sociable personality, capable of 
managing, organizing, mobilizing 
and directing the various activities 
effectively and efficiently, since it is 
attentive to all the different aspects 
of an undertaking.

4. The Leadership Personality: 
When the Holy Spirit fills it and 
His grace works in it, it is used by 
Him to lead inside the church and 
to witness outside it. Leadership 
is an essential component of work 
and service, for without a wise 
leadership and a sound vision, the 
people have a hard time, and some 
might be lost. God has granted 

leadership qualities to certain 
people from whom He has chosen 
church leaders at the different 
levels of the church hierarchy: the 
Pope, the bishops, the clergy, and 
those responsible for service. Their 
role will certainly be effective in 
service and in encouraging many 
to work in the Lord’s vineyard and 
in building the country.

5. The Sociable Personality: It can be 
used by God to bring a great many 
into the fold of salvation and to 
persuade them to lead a sanctified 
life. It can be instrumental in 
discovering the talents, gifts, and 
capabilities God has given others. 
They can become essential building 
blocks in the Kingdom, useful in 
attracting souls, in promoting the 
unity of the Christian family, in 
bringing about reconciliation, and 
in establishing relations of love 
and goodwill among all people. All 
these are important matters that 
need a certain type of effective 
sociable personality.

6. The Perfectionist Personality: 
At the hands of the Holy Spirit, it 
can be effective in bringing others 
to Christian perfection. It can be 
effective in revising the programs, 
methods, and the curricula used 
in service until they are perfect. It 
can, with the grace of God, present 

a good image of real Christianity, 
whether in the family, the church, or 
society. It is a personality type that 
is never complacent, constantly 
striving for perfection in morals, in 
service, and in academic studies.

7. The Serene Personality: At the 
hands of the Lord, it is lovely 
in a world that is confused and 
clamorous, full of noise and 
upheavals and problems. It is this 
type which is filled with faith and 
trust in God’s promises. It is able to 
transmit calm and serenity to others, 
thus becoming a cause of peace 
of mind to many because it gives 
them, from the Lord’s storehouse, 
a measure of faith that dispels their 
worries and lulls their fears. This 
results in the ability to look ahead 
and to take positive steps in order 
to calmly find solutions to existing 
problems.

No matter what type of personality 
we have, the important thing is that 
it be anointed by the Holy Spirit to 
be used by God for the spreading 
of the kingdom. Let us all rejoice in 
the gifts of the Lord and the infinite 
power of God’s Spirit to sanctify 
and consecrate man regardless of 
personality type and to make his 
energy, his talents and gifts fruitful 
to the glory of His Holy Name.
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Measures, balances, and standards 

are all tools used since the dawn 

of humanity for the purpose of 

determining size, weight, and 

length, for trade, engineering, 

and medical purposes. In truth, all 

such measures (such as time) are 

measures and standards specific 

to the material world, not the 

spiritual. God, who is unlimited, 

is not measured or weighed, and 

consequently, His gifts and grace 

are beyond any measure or scale, 

as it is written: “Who has directed 

the Spirit of the Lord” (Isaiah 40:13).

The concept of overflowing is 

difficult for the human mind to 

absorb, because it is accustomed to 

living in scarcity. Actually, scarcity 

was a natural result of the fall. When 

Adam was living in the garden, he 

was living in abundance, not only 

on the material level but also on 

the spiritual level. I cannot imagine 

that he had needed of a scale or 

measuring line. As for after the 

fall, the punishment was losing all 

abundance and submitting to the 

laws of scarcity: “In toil you shall 

eat of it All the days of your life... 

In the sweat of your face you shall 

eat bread” (Genesis 3:17,19). Since 

that time and the human mind, 

in dealing with God, does not 

expect but scarcity and parsimony. 

Perhaps the most prominent 

example of this is what the Israelites 

did when He brought down for 

them the Manna in the wilderness, 

not understanding the concept of 

abundance, nor imagining God’s 

generosity, they stored up the 

Manna, which brought forth worms 

and rotted.

In the story of Ezekiel crossing the 

water that was flowing out from 

under the threshold of the house, 

the man with the measuring rod in 

GOD DOES NOT 

GIVE THE SPIRIT 

BY MEASURE

H.g . BisHop Youssef

his hand stopped measuring, since 

it became a river that cannot be 

crossed, symbolic of the abundance 

of the work of the Holy Spirit which 

is not limited by measures (Ezekiel 

47:1-6). Likewise, the Holy Bible 

habitually, in describing the work 

of the Holy Spirit, uses words that 

express abundance, like wells of 

salvation, rivers of living water, 

a fountain of water springing 

up into everlasting life... They 

are all expressions that assure of 

continuity and not running out. St. 

Paul also writes, in many places in 

his epistles, of the richness of Christ, 

describing Him in his epistle to the 

Ephesians as “unsearchable riches” 

(Ephesians 3:8). For the Lord Christ 

to bring to us the understanding of 

the abundance of the Spirit, He used 

the terms of measure, although the 

Spirit is not subject to measures, 

saying: “Give, and it will be given to 

you: good measure, pressed down, 

shaken together, and running over 

will be put into your bosom” (Luke 

6:38).

Perhaps the abundance of the Spirit 

is what St. Isaac the Syrian realized 

when he said, “Do not become 

foolish in your petitions, lest you 

insult God by the meanness of your 

knowledge.”1 It is what made God 

urge each one of us, as He incited 

Ahaz of old, “Ask a sign for yourself 

from the Lord your God; ask it either 

in the depth or in the height above” 

(Isaiah 7:11), and pushed Elisha to 

urge the widow of the prophet: “do 

not gather just a few” (2 Kings 4:3), 

and the Lord Christ to rebuke us: 

“Until now you have asked nothing 

in My name” (John 16:24).

Yes, truly we bless You, Oh our Lord 

Jesus Christ, because through your 

incarnation, death, resurrection, 

and ascension to the heavens, 

You removed from us the curse 

of scarcity and parsimony which 

befell us because of sin. You poured 

out on us of Your Holy Spirit much 

more than we could have asked 

or imagined, according to Your 

richness in glory.
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but determination through fervent 

prayer is required so we can remain 

belonging to God. In other words, 

it is a blessed state, which requires 

a victorious struggle against the 

devil so we can live in communion 

with God. But we must not “quench 

the Spirit within us.” (1 Thess. 5: 19)

Will this challenge and struggle be 

easy?

Of course not! The devil and 

his angels explore each of us 

individually to find our weaknesses. 

He is very tactful in his attacks. He 

offers appealing visions to our eyes, 

music to our ears, and to each of 

our senses something tempting 

to make us sin. Our tongues may 

speak evil of others or lie and 

our hands may not do work to 

glorify God. He holds infront of 

our eyes earthly honors and false 

values, making them seem more 

preferable to the heavenly ones. In 

our businesses, he sets up ways for 

us to earn profits by shady means. 

His tactics have many facets and he 

is very wily, but we must be wary 

and always alert. St. Peter tells us, 

“Be sober, be vigilant, because your 

adversary the devil walks about like 

a roaring lion, seeking whom he 

may devour. Resist him, steadfast 

in the faith…. May the God of all 

OUR CHALLENGE AS CHRISTIANS
As we live in this world, we are bound 

to face difficulties and sometimes 

feel bombarded by troubles from 

all directions. At one time or 

another, we may seek assistance, 

support, or encouragement from 

someone higher than ourselves. 

This is an innate longing in all of 

us. As we stand at the crossroads, 

where do we go for guidance and 

direction? Where do we find help 

to face the perplexities of life, as we 

know them here on earth? Who can 

provide us with the aid and support 

we need to overcome and prevail?

For some, the answers may not 

be easy or simple. But for us, as 

Christian believers, the answer 

should be clear, because it reveals 

the core of our understanding of 

what spirituality truly means, as well 

as the deep inter-relation between 

our physical and spiritual needs. 

Satisfying our material needs is not 

bad or evil, but the spiritual needs 

are more important and can not 

be satisfied by material resources. 

In fact, satisfying our spiritual 

needs solves many if not all of the 

problems we face on a daily basis. 

For us, as Christians, the assistance 

we need is Divine help, the “Grace 

of God”. It is a gift given to each of 

us if we wish to accept it. This is the 

central paradox! It is an immense 

and powerful energy given 

universally and without exception. 

Yet, the secret of unlocking this 

energy lies within each of us. By our 

own free will, we choose to accept 

grace or reject it.

This power sanctifies, strengthens, 

nourishes, and perfects us so we 

can have communion with our 

Creator, Who is the source of all 

power and goodness within us. 

Only then we will be able to face 

life’s perplexities and troubles 

without failing and crumbling 

under what seems to be a heavy 

load. St. Paul tells us, “For by grace 

you have been saved through faith; 

and this is not your own doing, it 

is the gift of God.” (Eph. 2:8) We are 

worthy of this gift not because of 

our own good works, but because 

of God’s divine love. Therefore, our 

holiness and sanctification, as well 

as every loving work and service 

we perform is attributed to the 

power and grace of the Holy Spirit, 

only when we allow Him to work 

through us. We receive this divine 

power of the Holy Spirit in Baptism, 

grace, who called us to His eternal 

glory by Christ Jesus, after you have 

suffered a while, perfect, establish, 

strengthen, and settle you.” (1 Pet. 

5: 8-10)

So long as we live on this earth, our 

challenges will never disappear. 

But as long as we have the desire 

to please God and walk according 

to His commandments, grace and 

Divine help will always by granted 

to us. This will allow us to be in a 

blessed state of communion with 

God, which is truly the goal of all 

our labors and ascetic endeavors. 

We must do everything for the 

glory of God by the grace of the 

Holy Spirit. We also must be defiant 

towards the sin, which wants to 

control and defeat us. We need 

constant reminder that in facing 

our challenges, “we do not lose 

heart” (2 Cor. 4: 16), because “God 

has not given us a spirit of fear, but 

of power and of love and of a sound 

mind.” (2 Tim. 1: 7)

Through the intercessions of the 

Holy Theotokos, may our Lord 

always sustain our weaknesses, 

by the Grace of the Holy Spirit, so 

we can face our adversary and 

his challenges and in the end be 

victorious in our struggle.

YOUTH CORNER
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Should Christians Celebrate Father’s Day?
GotQuestions.org

was formed by various trade groups 

in an effort to legitimize the holiday. 

The battle continued, and in 1966 

President Lyndon Johnson made a 

proclamation for the third Sunday 

of June to be Father’s Day. Finally, 

it was made an official national 

holiday when President Nixon 

signed a similar proclamation in 

1972.

While God’s Word is silent about 

any day being set aside specifically 

to honor fathers, the Bible does 

recognize a special place of honor 

for men who were leaders or 

examples of excellence in certain 

skills, such as Jabal, who was “the 

father of those who live in tents and 

raise livestock” and his brother 

Jubal, who was “the father of all who 

play the harp and flute” (Genesis 

4:20-21). Also, when Abram’s name 

was changed to Abraham, God 

told him, “I have made you a father 

of many nations” (Genesis 17:5), 

clearly indicating fatherhood as 

a place of honor in His eyes. Thus, 

even though the Bible does not 

mention a Father’s Day, we can 

clearly see that God does recognize 

Father’s Day is a day set apart to 

celebrate fatherhood, recognize 

the influence of fathers in our 

homes and society.... While it is 

celebrated in the U.S. on the third 

Sunday of June, in many other 

countries the officially recognized 

date of Father’s Day varies. It is 

believed that Father’s Day was 

first observed on June 19, 1910, in 

Spokane, Washington, through the 

efforts of Sonora Smart Dodd, a 

Christian woman and the daughter 

of American Civil War veteran 

William Jackson Smart. Sonora’s 

mother died when she was age 16, 

and she wanted a day that would 

commemorate and honor fathers 

like her own, who had raised her 

and five other children. Once she 

began soliciting the idea of an 

official Father’s Day, she met some 

opposition and even derision, 

but she persevered. A bill was 

introduced in Congress in 1913, and 

in 1916, President Woodrow Wilson 

spoke at a Father’s Day celebration 

in Spokane, Washington, wanting 

to make it an official holiday, but 

Congress still resisted. In 1924, 

Calvin Coolidge became involved, 

and in 1930 a national committee 

the importance of fathers and 

even gave them special honor 

throughout history. 

Furthermore, we can follow this 

theme of fatherhood in the very 

person of God Himself through 

countless scriptures (Matthew 

5:45; 6:9,32; Romans 1:7; 15:6; 1 

Corinthians 8:6). There are many 

instances that speak of Jesus Christ, 

the Son, honoring His Father and 

honoring the will of His Father 

(e.g., John 17:1 and John 17:5). 

The apostle Paul taught that to 

honor one’s earthly father is not 

only a commandment but the first 

commandment that, when obeyed, 

has a promise of things going well 

and living long on the earth. “Honor 

your father and mother—which is the 

first commandment with a promise—

that it may go well with you and that 

you may enjoy long life on the earth” 

(Ephesians 6:2-3). In light of these 

verses, and many others, it would 

seem to be perfectly God-honoring 

to celebrate a day in which fathers, 

the God-given spiritual head of 

the family, could and should be 

honored. Ultimately, whether or 

not to celebrate a specific day or 

holiday is a matter of personal 

preference. We have the freedom 

to celebrate and the freedom not 

to celebrate if we so choose.

عيد ميالد سعيد

M a r i o  N a r o z   M a y - 0 2

M a r k  H a n n a   M a y - 0 7

B e s h o y  S a l i b   M a y - 0 8

Yo s t i n a  S a w i r e s   M a y - 0 9

M a r k  M a l e k   M a y - 2 4

N i c o l e  M i k h a i l   M a y - 2 5

A r s a n y  F a r i d   M a y - 3 0

R e b e c c a  A t t a l l a   J u n - 0 1

S t e v e n  G e r g e s    J u n - 0 7

M a r c o  Ta d r o s   J u n - 0 7

M a r i a m  H a b i b   J u n - 0 8

A n t h o n y  H a n n a   J u n - 1 1

K i r o l l e s  G u i r g u i s   J u n - 1 2

M i n a  M o r g a n   J u n - 1 4

L o u k a s s  G a d   J u n - 1 6

M i n a  A r i a n   J u n - 1 6

Tr i n i t y   S a l e h  J u n - 1 7

J e s s e  H a n n a   J u n - 2 1

B i s h o y  R o u f a i l   J u n - 2 4

A n d r e w  A k h n o u k h  J u n - 2 4

Yo u s s e f  A b d e l M a s i h  J u n - 2 5

G i n a  A b e d r a b o h   J u n - 3 0
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القس ميخائيل ابراهيم
وشعب وجلنة وشمامسة وخدام الكنيسة يهنؤن
ابائنا االساقفه االنبا ابراهام واالنبا كيرلس

بالعيد الثانى لسيامة نيافتهما اسقفان عاما للوس اجنيلوس و شمال امريكا
الرب يعيد عليهما هذه األعياد املباركة باخلير والصحة
ويدميهما لنا سنني عديدة وأزمنة هادئة ساملة مديدة.

The Second Anniversary of the Ordination of
Our Beloved Bishops Abraham and Kyrillos

May Our Lord God and Savior Jesus Christ Keep them for many years

ي الشعب٬ وقد عاينت أمجاده 
مرض وسقم �ن

بال  وأرسلك  لأرساره  وكيالً  دعاك  وقد  وحياته 
نك  نك وفضتك وخ�ب كيس ول مذود وكان هو ك�ن
وطعامك وسندك٬ فأتيت إلينا إىل مرص حامالً 
ل  ي 

ال�ت الكرازة  شبكة  وألقيت  نجيل٬  الإ رساج 
زالت مطروحة ويقوم الرب بملئها طوال زمان 

الدعوة والكرازة.

رت العالم  ي خمَّ
ة ال�ت ة الصغ�ي إنك من الخم�ي

السموات  ملكوت  مفاتيح  أُعطيت  وقد  كله٬ 
بعد  للخالص  الذي  العظيم  بالرس  ت  وبرسش
ة وبعالمات  ن كث�ي اه�ي أن رأيت قيامة الرب ب�ب
والمواهب  الأعاىلي  قوة  نلت  أن  وبعد  ُملِزمة٬ 
وكل معرفة روحية كحسب وعد الله الصادق.

عاينت الآلم منذ بداياتها بعد أن أكل المسيح 
ي 

�ن المسيح  صىل  أن  وبعد  بيتك٬  ي 
�ن الفصح 

معيشة  مزرعة  كانت  ي 
ال�ت الزيتون  معرصة 

أرستك... فسجلت القبض والمحاكمة والآلم٬ 
وراقبت عن كثب الآلم الخالصية ح�ت خشبة 
الصليب وعدت مكسور القلب ومعك العذراء 
القائم من  الحي  العلية ح�ت رأيت  إىل  مريم 

ن الأموات حًيا ممجًدا. ب�ي

تفارقها  ولم  الرب  كوصية  العلية  ي 
�ن مكثت 

مع التالميذ وامتالأت من الروح القدس ونلت 
هان  وب�ب بالروح  وتكلمت  الرسوىلي  السلطان 
العيان  القوة٬ لذا جاء إنجيلك شهادة شاهد 
بواقع  ينبض  حًيا  هو...  كما  للحق  والناقل 
لعظم  فيا  السماوي.  التعليم  ة  وبس�ي الحياة 
العالم٬ والذي  ي 

�ن أول كنيسة مسيحية  بيتك 
شهد الفصح وغسل الأرجل والذي كان مكان 

الروح  فيه  وحل  الصلب  بعد  الرسل  اجتماع 
. ن القدس يوم الخمس�ي

أسست كنيسة مرص ورصت عامودها وبطريركها 
الأول ومبدد الأوثان فيها... عشت فيها وكرزت 
ودبرت خدمتها وأقمت لها الطغمات والرتب 
لخدمة  وضعته  الذي  قداسك  فيها  وصليت 
الآن...  ح�ت  نصليه  والذي  المقدسة  الذبيحة 
وبنيت الكنيسة المرصية يا رجل القوة والبأس 
خزانة  وفمك  عطر  لسانك  الكرازة...  وأسد 
الحلو  وصوتك  ذهبية  قلمك  وريشة  ملكية 
البذار  ألقيت  الآن...  ح�ت  به  نلهج  وقداسك 
صارت  ح�ت  الخردل  كحبة  فنمت  ورويتها 
ة ومجيدة من أقاصيها إىل أقاصيها  شجرة كب�ي
صبغت  والشعوب٬  القطعان  كل  من  تضم 
ين  ين بالصبغة المقدسة واجتذبت كث�ي الكث�ي
الخمس  ي 

و�ن النيل  وادي  ي 
�ن الخالص  بشبكة 

مدن الغربية محقًقا نبوءة إقامة مذبًحا للرب 
تخومها٬  عند  وعاموًدا  مرص  أرض  وسط  ي 

�ن
ي 

ي الأسكندرية أول مدرسة لهوتية �ن
وأنشأت �ن

العالم.

ي شوارع 
ربطوك وعذبوك وسجنوك وجروك �ن

الأسكندرية لكن المخلص شددك وعزاك أيها 
نجيىلي قبل أن يقطعوا رأسك فنلت  البش�ي الإ
دماء  باكورة  الكاروز  أيها  دمك  وكان  الأكاليل 
وبذار  كة  ال�ب أفاضت  ي 

ال�ت كنيستنا  شهداء 
واطلب  مرص  ربوع  ي 

�ن كرازتك  اذكر  يمان...  الإ
له  الإ ناظر  يا  ن  ح�ي كل  مكروزيك  أجل  من 

نجيىلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد.     الإ
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ي حالت أخرى قد يرجع الرفض إىل 
غ�ي أنه �ن

نظر  وجهة  من  يعت�ب  ن  مع�ي عيب  اكتشاف 
ض عيبا جوهريا تستحيل معه  المع�ت الطرف 

الحياة الزوجية. 

ما  منظار  من  المواقف  رؤية  أي  الذاتية،  إن 
اض.  يرجوه الفرد لذاته، ل تسمح لالآخر بالع�ت
وقد  الشخصية.  بالحرية  ًا  كث�ي ف  تع�ت ول 
له  يتحقق  ل  بالإحباط حينما  يصاب صاحبها 
من  شأن  من  يقلل  أو  يعادي  وقد  يريد،  ما 
يقف حائاًل أمام رغباته... لذا فمن يريد اختياًرا 
حقيقًيا مؤديًا إىل زواج ناجح فليكن موضوعيا 
لالآخر،  كاملة  الحرية  ولُيعِط  ه،  تفك�ي ي 

�ن
وليقبل النتائج بفكر ناضج، وانفعال متوازن، 
والختالفات  الفردية،  للفروق  أكيد  ام  وباح�ت

. ن البرسش الطبيعية ب�ي

وضع مفاضلة..!!

ي وقت 
ي الرتباط بفتاة، �ن

ا ما يفكر شاب �ن كث�ي
يردد  وقد  بها،  لالرتباط  آخر  شاب  يتقدم 
يوضع  بأن  تسمح  ل  كرامته  أن  ي 

تع�ن عبارات 

ي مثل هذا الموقف، وأنه يريد من الفتاة أن 
�ن

ض  تفكر فيه هو فقط دون مقارنات وكأنه يع�ت
ذاتية...   حساسية  بسبب  الختيار  حرية  عىل 
أما إذا نظر إىل الأمر بموضوعية فسوف نعت�ب 
المقارنة أمًرا طبيعًيا بل ومهّما ح�ت يتمكن الفرد 
من صنع قرار بناء عىل دراسة وتحاليل بلوًغا 
الختيار  ي 

سيأ�ت عندئذ  الأنسب،  الختيار  إىل 
حًرا وعن اقتناع حقيقي، وهذا يعطي ارتياًحا 
للشخص المختار، ويكسبه ثقة بالنفس، حيث 
وليس  الداخلية  بالقناعة  تم  وقد  الختيار 
بسياسة الأمر الواقع، من الناحية الأخرى فإن 
وضع المفاضلة قد يسفر عن اختيار أحدهما 
ي كل 

وقد ل يسفر عن اختيار أي منهما. والأمر �ن
الأحوال مفوَّض إىل حرية من يختار.

يك العمر  يتضح من كل ما سبق أن اختيار رسش
الشخص  لقيمة  تقديرنا  من  ينبع  أن  ينبغي 
به  نعجب  ذاته،  بحد  مهم  فريد  حر  ككائن 
نحجر  ول  وطنا.  رسش عليه  نُمىلي  ول  لشخصه، 
عىل حريته، كما ينبغي أن نعطي للشابة نفس 

ي الختيار الحر.
حق الشاب �ن

الرب بعد أن  السيد  من أقرب الشهود لحياة 
ن رسولً منذ البدء٬ فُدعيت  اختارك مع السبع�ي
له. عن حق وجدارة بالمعلم والرسول وناظر الإ

الرسل  لكل  اتسع  الذي  الكب�ي  بيتك  أقمت 
وخدمة  ضيافة  موضع  فكان  والتالميذ 
للعلية  كصاحب  ت  حرصن القدوس...  مسيحنا 
الأرجل٬  غسل  خدمة  ن  القديس�ي كائك  رسش مع 
اتضاع  صار  الذي  المخلص  اتضاع  وعاينت 
تأسيس  طقس  وتسلمت  تك...  وس�ي حياتك 
من  الكريم  الدم  واستقيت  الجديد  العهد 
القبض  حوادث  كل  ت  وحرصن المخلص...  يد 
المسيح  أن  إذ  عيان٬  كشاهد  الفادي  عىل 
بستانك  ي 

جسثيما�ن بستان  ي 
�ن المعرصة  داس 

المملوك لك.

الطوباوية  الفاحصة  بعينه  وعيَّنك  اختارك 
لُيظهر بك قوته ومجده ولُيخزي بك الحكماء٬ 
ويدوم  بثمر  ي 

وتأ�ت وتكرز  لتذهب  أقامك 
ي 

ت به وشهدت للحياة الأبدية ال�ت ثمرك٬ فأخ�ب
كانت عند الآب وأُظهرت لك فتشبهت برئيس 
إنجيل  رس  ونرسش  يمان  والإ العمل  ي 

�ن الحياة 
بالغ�ن الذي ل يُستقىَص الذي  مجد المسيح 
ي 

ي جولته �ن
الرب �ن السيد  الله. رافقت  لرحمة 

المجامع حيث كان يعلِّم بسلطان ويشفي كل 

الكاروز املسكوني
مارمرقس كاروز الديار المرصية

القمص أثناسيوس فهمي جورج

ن  الثم�ي إنجيلك  بواسطة  علينا  وأنرت  أتيت 
ي القرن الأول٬ 

ووضعت صورة إيمان الكنيسة �ن
الحقيقي...  النور  إىل  الظلمة  من  وأخرجتنا 
المخلص  لآلم  وشهدت  الأوثان  بددت 
ي شوارع مدينة 

بشهادة دمك٬ بعد أن تعذبت �ن
الأسكندرية. صحيح أنهم عذبوك لكن بعد أن 
إىل  منهم  ين  كث�ي وأدخلت  آلهتهم  حطمت 
حياتك  شعلة  أطفأوا  هم  يمان...  الإ ة  حظ�ي
ي 

الأرضية ولكنك أشعلت نور شعلة الخالص �ن
المدينة العظمى الأسكندرية الُمحبة للمسيح 
ي كل الديار المرصية... حًقا لقد أتيت إلينا 

و�ن
إنجيلك  بدأت  وقد  الحقيقية٬  المعرفة  بنور 

ية. ي ال�ب
كأسد وصوت صارخ �ن

اختارك السيد الرب ودعاك وتلَمذك فاستضفته 
صارت  ي 

ال�ت صهيون(  )علية  بيتك  ي 
�ن ودعوته 

ي المسكونة كلها... 
باكورة لكل خدمة مسيحية �ن

وقد   )٢١:٢١ )أع  العالم  ي 
�ن كنيسة  أول  بيتك 

مالزًما  بداياتها  منذ  الخالص  أعمال  عاينت 
الذين  مع  كنت   ... ن ح�ي كل  لعظمته  ومعايًنا 
ومع  الجليل٬  قانا  عرس  ي 

�ن الأجران  يمالأون 
العشاء  ت  وحرصن  ٬ ن الخ�ب إشباع  عند  الجموع 
فخارستيا٬ وكنت  الأخ�ي وتسلمت تعليم رس الإ

القس ميخائيل إبراهيم وشعب كنيسة العذراء مريم بفيكتور 
غالي  ابراهيم  لالأستاذ/  القلبية  التعازي  خالص  يقدمون  فيل 
والدته  لنتقال  ومريم  ابانوب  والحفاد  اس�ت  مدام  وزوجته 
، ويعطى  ن ي أحضان القديس�ي

بمرص. الرب المحب ينيح نفسها �ن
عزاء وسالما لالأرسه.

ي ديارك إلي الأبد« )مز 65 :4(
ته وقبلته يارب ليسكن �ف »طو�ب لمن اخ�ت

تعزيات السماء
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تشمل  ودة  بال�ب فتحس  عليه،  يدك  تضع 
مهما  أمر،  كل  يقابل  حياة!!  بال  كأنه  حياته، 
اث، بال اهتمام،  ًا بال مبالة، بال اك�ت كان خط�ي
، كأن الأمر ل يعينه! وكل ذلك  بمالمح ل تتغ�ي
نسان،  الإ هذا  مثل  والهدوء!!  الوداعة  باسم 
له  عالقة  ول   ، ي

البنتكس�ت بيوم  له  صله  ل 
بالألسنة النارية.

الكنيسة،  يدخل  إنسان  منه،  العكس  عىل 
فتشعر بروحه يحركها.

ة...  تشعر بروح الله فيه وبه، بكل نشاط وغ�ي
لها  اجتماعات  هناك:  خدمة  هنا،  خدمة 
فاعليتها الروحية، وافتقادات واسعة ل تغفل 
وألحان، وعنايته  وعات،  وأنشطة ومرسش أحًدا، 
ويشعل  صالة...  وأيام  وسهرات  بالفقراء 
يعمله،  أحد  لكل  عماًل  ويقدم  الكنيسة، 
النار،  الروح  بهذا  الكنيسة  إىل  آلًفا  ويدخل 
ي كل من حوليه. وهذا 

يعمل الروح القدس و�ن
ن خدمة وخدمة. هو الفرق ب�ي

ي تعامله وديًعا 
ومع كل هذا النشاط، تجده �ن

إىل أبعد حد.

وضد  القسوة  وضد  العنف  ضد  الوداعة  إن 
روح السيطرة والسيادة، وليست ضد النشاط 
الخدمة  ي 

�ن الحرارة  ضد  وليست  والحركة. 
ي العبادة. 

والحرارة �ن

ن أو  ي الكنيسة أشخاًصا خامل�ي
ونحن ل نريد �ن

باردين، فالسيد المسيح حينما أرسل لنا الروح 

ي ذلك يذكرنا 
القدس كألسنة من نار، إنما كان �ن

الحرارة  هذه  منحنا  ي 
و�ن بنا،  الالئقة  بالحرارة 

والوداعة والهدوء والطيبة، وليس معناها أن 
نسان حرارته. يفقد الإ

ن  ملتهب�ي بالروح،  ن  أشخاًصا مشتعل�ي نريد  إننا 
لهية من نحو الله والناس. وكل عمل  بالمحبة الإ
يعملونه، إنما يعملونه بحرارة وبقوة، لأنه إن 
كان روح الله معهم، ل يمكن أن يكون عملهم 
من  “ملعون  لهي:  الإ الوحي  قال  وقد  هزياًل. 

يعمل عمل الرب برخاوة” )أر4٨: 1٠(.

صىل  إذا  الله:  روح  فيه  الذي  الشخص  إن 
خدمته  تكون  خدم  وإذا  حارة،  صالته  تكون 
إنه  ي كالمه... 

حارة، وإذا تكلم تكون الحرارة �ن
ي كل عمل يعمله. ح�ت 

شخص ملتهب القلب �ن
إذا أخطأ، تكون توبته بحرارة. وإذا اعتذر عن 

خطأ يكون اعتذاره بحرارة أيًضا.

ليتك تأخذ درًسا من الفحم المتقد بالنار.

إنه بطبيعته أسود، ول حرارة فيه. ولكن ما أن 
فيحمر   . أخرى  طبيعة  إىل  يتحول  ح�ت  يتقد 
إذ  إذن نفسك  ويتوهج، ويص�ي جمًرا. فتأمل 
نفسك: هل الروح القدس قد أشعل فحماتك 
ي فرح “أنا سوداء 

السوداء، فالتهبت وصحت �ن
قد  المقدسة  النار  إن   .)٥ )نش١:  وجميلة” 
ي 

طبيع�ت ي 
�ن التجىلي  دخل  قد  جمًرا؟  ي 

ت�ن ص�ي
ونوًرا،  وضياء  توهًجا  ي 

أعطت�ن ي 
ال�ت بالنار، 

ي الأوىل الفحمية، ورصت ناًرا...
فنسيت طبيع�ت

تُوضع  أل  ي 
يع�ن العمر  يك  لرسش الحر  الختيار 

الرتباط  قرار  اتخاذ  عن  ي 
تعوق�ن قيود  “عىلَّ” 

أن  الوقت  ذات  ي 
�ن ي 

يع�ن كما   ، ي
حري�ت بملء 

أُعَطي مطلق الحرية للطرف الآخر كي يتعرف 
، ويستحسن منها ما يستحسن،  ي

عىل شخصي�ت
ي أن 

ويرفض ما يرفض، ول أنكر عليه حريته �ن
”، فالأمر  ي يكا أو أن يرفض الرتباط “�ب ي رسش

يقبل�ن
يتعلق بحرية “الآخر”.

الجنس  من  بشخص  المرء  يعجب  ما  ا  كث�ي
ي 

�ن ًا  كث�ي ويفكر  به.  الرتباط  ويتم�ن  الآخر، 
يريده  لأجلها  ي 

وال�ت فيه،  يراها  ي 
ال�ت ات  ن الم�ي

الطرف  حق  ي 
�ن يفكر  أن  دون  وذلك  يًكا،  رسش

والقتناع،  والتقييم  الحر  الختيار  ي 
�ن الآخر 

ي رفض الرتباط به نتيجة لعدم القبول، 
أو �ن

وقت  ي 
�ن شخصية،  لنمط  النجذاب  عدم  أو 

يرى الأول نفسه فوق مستوى الرفض، وقد ل 
ر قرار الطرف الآخر بعدم  يجد سبًبا مقنًعا ي�ب

الرتباط. 

المفاوضات  استئناف  ومرات  مرة  يحاول  وقد 
التعرف  الأقل  عىل  أو  الآخر،  إقناع  أجل  من 
اعتباره  ي 

�ن يضع  ولم  الرفض.  سبب  عىل 

ي 
�ن الشخصية  الحرية  إن  الشخصية،  الحرية 

ي أن 
ي حرية الآخر �ن

مجال الختيار الزوجي تع�ن
ي يراها 

يك حياته بالطريقة ال�ت يرسم صورة رسش
مالمحها  شخص  كل  يضع  صورة  ويفضلها، 
ساعيا  ويظل  العريضة،  وخطوطها  الأساسية 
الواقع.  ي 

�ن به  يلتقي  شخص  ي 
�ن تحقيقها  إىل 

من  وأخالقه  وطباعه  صفاته  ب  تق�ت شخص 
يختار،  من  داخل  ي 

�ن المرسومة  الصورة  تلك 
ي قلب شخص واقعي ناضج.

صورة �ن

الرتباط  عىل  اض  الع�ت يكون  ل  هنا  من 
بشخص ما ناتًجا عن عيب فيه، بقدر ما يكون 
ي 

ال�ت الصورة  ناتًجا عن اختالف شخصيته عن 
يك العمر..  رسمها الآخر لرسش

هذا  يُستقَبل  أن  ينبغي  ل  ذلك  عىل  وبناء 
ينبغي  ول  فيها،  مبالغ  بحساسية  اض  الع�ت
أن تضعف ثقة الفرد بنفسه من جراء شعوره 
عدم  إىل  الرفض  يرجع  ما  ًا  فكث�ي بالرفض، 
بعدم  الشعور  إىل  أو  لالآخر،  النجذاب 
أن  ينبغي  نظر  وجهات  وكلها  معه،  التناسب 

م.  َّ در وتُح�ت تُقَّ

اإلختيار الزوجي: 
االختيار احلر

د. عادل حليم
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الهادئ،  الوديع  “الروح  عن  نسمع  ما  ًا  كث�ي
الذي هو قدام الله كث�ي الثمن” ) 1بط3: 4(، 
الحياة  ي 

�ن والهدوء  الوداعة  أهمية  عن  ونقرأ 
الروح  ن  ب�ي تعارض  هناك  فهل  الروحية، 

النارى، والوداعة والهدوء...

إنهما ل يتعارضان، إل لو أساء البعض فهم 
الوداعة والهدوء!

ومتواضع  وديًعا  المسيح  السيد  كان  لقد 
جًدا  قويًا  كان  ذلك  ومع   .)٢٩  :11 )م�ت القلب 
ل  بعمل  والنشاط  الحركة  ودائب  ي خدمته، 

�ن
يتوقف. وهو الذي قال “جئت لألقى ناًرا عىل 
)لو1٢: 4٩(.  أريد لو اضطرمت”  الأرض. وماذا 
وكان يتكلم كمن له سلطان. وقد طرد الباعة 
٢١: ١٢-١٤(. ووبخ  ة متقدة )م�ت من الهيكل بغ�ي

.)٢٣ ن بحزم )م�ت الكتبة والفريسي�ي

التعارض... وليس  الطباع،  ي 
�ن التكامل  هنا 

عنه  قيل  وديًعا جًدا، ح�ت  كان  ي  الن�ب وموىس 
الناس  جميع  من  أك�ث  موىس  الرجل  “وكان 
الذين عىل وجه الأرض” )عد1٢: 3(. ومع ذلك 
ي هذا الرجل الوديع، حينما 

نرى الروح الناري �ن

. يقول  ي أبرص الشعب يعبدون العجل الذه�ب
ن  الكتاب “فحمى غضب موىس. وطرح اللوح�ي
أخذ  ثم  الجبل.  أسفل  ي 

�ن وكرسهما  يديه  من 
بالنار، وطحنه  الذي صنعوه، وأحرقه  العجل 
الماء...”  وجه  عىل  وذراه  ناعًما،  صار  ح�ت 
ي ذلك اليوم 

)خر٢3: ٢٠،1٩(. وعاقب الشعب �ن
عقوبة شديدة.

نسان وديًعا هادئًا ل يع�ن أن يكون  إن كون الإ
خاماًل!

أو أن يكون جامًدا ل يتحرك ول يتأثر!! أو أن 
ي عمله! حاشا. فنحن 

يكون ضعيًفا ل قوة له �ن
أن  الله  بصورة  يليق  ول  ومثاله،  الله  صورة 
لأن  هذا  أقول  الشائن.  الوضع  بهذا  تكون 
ول  شيًئا،  يعملون  ل  الوداعة  باسم  ين  كث�ي
منهم  لأحد  تشعر  ول  الرب،  ة  غ�ي يغارون 
بوجود داخل الكنيسة ول داخل الخدمة... ول 

خارجها!

ي الكنيسة، كأنه جثة هامدة، ل حرارة ول 
هو �ن

حركة!

 لقداسة البابا شنودة الثالث

الوداعة
والروح الناري حياتنا…  �ن  الله  نعمة  وقبول  الشكر  برهان 

اف بأن الله هو صاحب  وبرهان الحب والع�ت
هذه العطايا 

“نقرب لك قرابينك من الذى لك”.

شيئاً  بعد  تقدم  لم  أنها  الكنيسة  وتتيقن 
؟..  تع�ب قيمة  وما  صومى؟  هو  فما  يذكر… 
تعب  عن  أو  الجسد  طهارة  عن  أتكلم  وكيف 

جهادى؟

عريسها  بتقدمه  إل  الكنيسة  تشبع  ل  لذلك 
ليس  لهى  الإ المقدس  المذبح  عىل  السماوى 
نفسه،  المسيح  السيد  غ�ي  نقدمه  ما  لدينا 

الذى هو حياة العالم..

عىل المذبح تدرك الكنيسة أنها جسد السيد 
حامىل  أعضاؤه  ونحن  المذبوح،  المسيح 
جعالن  ون  والم�ي فالمعمودية  آلم..  سمات 
 .. ن المبذول�ي ودمه  وبتناول جسده  أعضاء..  له 
السيد  ملء  قامة  قياس  إىل  فيوماً  يوماً  ننمو 

المسيح..

الكنيسة الواحدة:

جسد السيد المسيح جسد واحد.. يقوم �ن كل 
يوم  كل  �ن  ويقوم  واحد..  ولكنه جسد  مكان 

ولكنه جسد واحد..

جامعة…  واحدة  الكنيسة  أن  ندرك  هكذا 
فكل المذابح �ن العالم هى مذبح واحد.. وكل 
الكنائس �ن العالم كنيسة واحدة )من أقاىص 

المسكونة إىل أقاصيها(.. وكل الكهنة �ن العالم 
المسيح..  يسوع  ربنا  واحداً هو  كاهناً  يمثلون 
بيده �ن كل قداس �ن كل  الذى يقوم جسده 

مكان و�ن كل زمان ومع كل الناس.

مع  بعضنا  اتحادنا  رس  استعالن  هو  هذا 
بعض �ف المسيح يسوع..

ه واحدة تجمع مئات حبات القمح  ن كيف أن خ�ب
�ن وحدة واحدة..

إىل  الكنيسة  يجمع  الأفخارستيا  رس  �ن  فالله 
أن  سيدنا  يا  ن  مستحق�ي كلنا  “أجعلنا  واحد 
نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا 
وأرواحنا؛ لىك نكون جسداً واحداً وروحاً واحداً، 
ن الذين  اثاً مع جميع القديس�ي ونجد نصيباً وم�ي

أرضوك منذ البدء” القداس الباسيىل.

ن واحد، جسد واحد،  ين خ�ب “فإننا نحن الكث�ي
1كو   ( الواحد”  ن  الخ�ب �ن  ك  نش�ت جميعنا  لأننا 

 ،)1٧:1٠

المسيح  �ن  ين جسد واحد  الكث�ي “هكذا نحن 
)رو  للآخر”  واحد  كل  لبعض،  بعضاً  وأعضاء 

.)1٢:5

أعضاء  وله  واحد،  هو  الجسد  أن  كما  “لأنه 
كانت  إذا  الواحد  الجسد  أعضاء  وكل  ة  كث�ي
أيضاً”  المسيح  كذلك  واحد  جسد  هى  ة  كث�ي

)1كو 1٢:1٢(
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االفخارستية رس الكنيسة
االنبا رافائيل اسقف الشباب

المسيح  السيد  عمل  مجال  هى  الكنيسة 
الخالص…

عىل  لنا  المسيح  السيد  تممه  الذى  الخالص 
الصليب، يقدمه لنا بنفسه كل يوم من خالل 
الكنيسة. فالكنيسة هى استمرار وامتداد عمل 
والكهنو�ت  )بالتعليم(  النبوى  المسيح  السيد 
ملكوت  اث  )بم�ي والملوك  )بالخالص( 

السموات(.

والكنيسة هى مكان حضور واستعالن السيد 
المسيح فينا 

فهناك  باسمى  ثلثة  أو  اثنان  اجتمع  “حيثما 
أكون �ن وسطهم” )مت  ٢٠: 1٨(.

ولذلك تهتف الكنيسة بكل فرح – عند اجتماعها 
– “عمانوئيل إلهنا �ن وسطنا الآن ...يمجد أبيه 

والروح القدس”.

إليه  ننتمى  الذى  المسيح  جسد  الكنيسة 
كأعضاء... والأفخارستيا جسد السيد المسيح 

الذى نأكله فنحيا كأعضاء 

ن واحد، جسد واحد،  ين خ�ب “فإننا نحن الكث�ي
1كو   ( الواحد”  ن  الخ�ب �ن  ك  نش�ت جميعنا  لأننا 

.)1٧ :1٠

الكنيسة والأفخارستيا:

الكنيسة وجدت خالل رس الأفخارستيا ونالت 
كيانها وحقيقتها خالل هذا الرس المقدس…

وأيضاً الأفخارستيا هى ذبيحة الكنيسة.. فم�ت 
لكرس  اجتماعهم  كان  المؤمنون…  اجتمع 
ن )التناول من جسد الرب ودمه(، فنسمع  الخ�ب
عىل  يواظبون  “كانوا  الأوىل:  الكنيسة  عنة 
ن والصلوات”  كة وكرس الخ�ب تعليم الرسل والرسث

)أع٢: ٢4(.

بنفس  الهيكل  �ن  يواظبون  يوم  كل  “كانوا 
يكرسون  هم  وإذ   ،) المزام�ي )صلة  واحدة 
ن )الأفخارستيا( �ن البيوت، كانوا يتناولون  الخ�ب
)أع  قلت”  وبساطة  بابتهاج   ) )الأغا�ب الطعام 
التلميذ  كان  إذ  الأسبوع،  أول  “و�ن   ،)٦-4  :٢

ناً” )أع ٢٠:٧(. ن ليكرسوا خ�ب مجتمع�ي

والسيد المسيح نفسه هو الذى يقدم ذبيحته 
الكاهن  هو  إذ  يوم،  كل  كنيسته  �ن  بيده 

والذبيحة وهو الله الذى يقبل الذبيحة…

عىل  مقبولة  ذبيحة  ذاته  أصعد  الذى  “هذا 

الصليب عن خلص جنسنا” التسبحة السنوية 
وهو مازال مستمراً وعامالً �ن الكنيسة بذبيحته..

السيد  لصليب  تكراراً  الأفخارستيا  أن  ليس 
المسيح بل استمراراً له وامتداد لمفعوله.

والكنيسة إذ ترى عريسها المحبوب يقدم ذاته 
عنها عىل المذبح �ن كل يوم… تتشجع وتقدم 
حياتها للرب بالتسبيح والنسك والخدمة وأيضاً 
القوة عىل الستشهاد  إننا نستمد  بالستشهاد 

من ذبيحة الأفخارستيا.

إذ “نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولً” )1يو 4:1٩(.

حياة السيد المسيح مصلوبة برهان حبه لنا إذ 
“هكذا أحب الله العالم ح�ت بذل ابنه الوحيد 
لىك ل يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة 

الأبدية” )يو 3: 1٦(.

وحياتنا نحن مصلوبة معه برهان حبنا له…

هذا الصليب اىل تحمله الكنيسة كل يوم وتتبع 
السيد المسيح… يتجىل �ن ذبيحة الأفخارستيا 
فندخل إىل المذبح، عند الجلجثة ونرتفع معه 
بانكسار  التوبة  له…  نقدم  السموات …  إىل 
والنفس  الجسد،  لمهارة  له  ونقدم  القلب، 
بالصوم  مصلوباً  جسداً  له  ونقدم  والروح، 
من  نمات  أننا  أنفسنا  �ن  ن  النقطاعى، حساب�ي

أجله كل النهار…

وكذلك تدخل الكنيسة إىل المذبح حاملة معها 
تقدمها  وماء(  وخمر  ن  خ�ب )من  بسيطة  ذبيحة 

السيد  يرى  هناك  الكنيسة...  إىل  يقبل  فمن 
المسيح ويتحد به ويتكلم معه فالكنيسة هى 
عروس السيد المسيح وهى جسده المقدس...

للجسد  الرأس  للكنيسة  المسيح  السيد 
مخلص  وهو  الكنيسة  رأس  أيضاً  “المسيح 
 – الجسد  رأس  “وهو   ،)3٢  :5 )أف  الجسد” 

الكنيسة – الذى هو البداءة” )كو 1: 1٨(.

وجسد السيد المسيح يستعلن بكل وضوح 
�ف رس الأفخارستيا.

كة دم  كة ال�ت نباركها، أليست هى �ث “كأس ال�ب
كة  ن الذى نكرسه، أليس هو �ث المسيح؟، الخ�ب

جسد المسيح؟” )1كو 1٦: 1٠(.

الكنيسة  ن  ب�ي القوية  الرابطة  كانت  هنا  ومن 
السيد  جسد  هى  فكالهما  والأفخارستيا.. 

المسيح.. 
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ي 
ويثمر الفضيلة حباً او ما نسميها ثمر الروح �ن

غالطية الأصحاح الخامس

للمسيح  محبتك  القدس،  الروح  ثمار  توجد 
تنشأ محبة للناس وفرح للناس وتكون متعفف 
الفضيلة  يثمر  اليمان  ولك  الصالح  وتعيش 
حبا ….. وقوة العاىل تع�ن ان الروح القدس 
اخر  دافع  مفيش   .… حباً  تخدم  ان  يعلمك 
عجباً  نرى  سوف  السماء  ي 

�ن ي 
أخوا�ت يا  ولذلك 

واحفظ حياتك بتلك المفاهيم الروح القدس 
تحفظ فيك وصية المحبة تنقى قلبك بالحب 
واحيانا  الخدمة  تعلمك  اً  واخ�ي فضيلة  تثمر 
ايه  ليبيا  من  جه  لما  مارمرقس  هو  أتساءل 
الىل كان يدفعه يم�ش كل المسافة دى لغاية 
سكندرية ايه الىل كان يدفعه لذلك وفضل  الإ
مكمل ورجاءه ويقينه بدافع الحب يدفعه اىل 
وعلشان  العاىل  من  قوة  نالوا  و  سكندرية  الإ
كدة لما بنحتفل بعيد الروح القدس والعنرصة 
شغال  عليه  ويتقال  الروح  عمل  فينا  ينهض 
مش فاىصن مثل شخص ل يضيع حياته ووقته 
استطالت  مهما  الحياة  ان  منتبه  شخص  و�ن 
الرسل  جماعة  اىل  وانظر  ة  قص�ي حياة  هي 
القدوس  الروح  وعمل  العاىل  من  قوة  نالوا 
ي الصوم علشان 

الىل يعمل فيهم ولذلك يأ�ت
بيخلينا  والصوم  بالتذكرة  الجميع  ننهض 

ن لنفسنا من خالل القراءات و الألحان منتبه�ي

ثالثاً: الرسل أعمدة الكنيسة – أسسوا كنائس 
ي العالم

�ف

عدة  وأسسوا  التالميذ  انطلقوا  اورشليم  من 
أنطاكية  سكندرية  الإ أورشليم  رسولية  كنائس 

ما  يهوذا خانه وزى  لكن  يهوذا  اختار  الله  ان 
بنقول “ذنبه عىل جنبه” بمع�ن هو الىلي أختار 
ي كل كنيسة زي واحد يوحنا 

وقيسوا عىل كده �ن
وواحد بطرس وواحد توما ونال�ت م�ت ويهوذا 
إذا  أبدا  وا  ن ته�ت ل  لذلك  الحال،  طبيعة  هذا 
ء فجماعة التالميذ )٨٣( تلميذ  ي سمعتم أي ىسش
ولكنهم فتنوا المسكونة وقدموا اسم المسيح 
مارمرقس،  ي مرص 

�ن نصيبنا  وكان  مكان  كل  ي 
�ن

الصوره  وهم  الكنيسة  أعمدة  هم  الرسل 
بولس  كلهم  فليس  كنيسة،  كل  ي 

�ن الموجوده 
الرسل  عن  نقاط  ثالثة  ي 

�ن ونتحدث  بطرس  او 
أعمدة الكنيسة.

أولً : الرسل أعمدة الكنيسة – عاشوا اختبار 
القيامة

هؤلء التالميذ عاشوا هذا الختبار الرائع الىلي 
ة  وف�ت الآلم  أسبوع  ي 

�ن نعيشة  بنحاول  احنا 
القيامة وسمعنا اخر  ن عاشوا اختبار  الخماس�ي
”لأَْعِرَفُه،  قال  الرسول  وبولس  ال٨٣  ي 

�ن واحد 
ِبَمْوِتِه،  ًها  ُمَتَشبِّ آلَِمِه،  َكَة  ِ َ َورسش ِقَياَمِتِه،  َة  َوُقوَّ
قوة  حقيقية  معرفة  المسيح  عرف  بولس 
شخصية  معرفة  من  تأ�ت  وخدمتك  عملك 
المسيح عالقة شخصية، كنيستنا فيها  للسيد 
أك�ش  المسيح  يعرف  علشان  أصوام وصلوات 
وأك�ش يوجد اشخاص كل عالقتهم بالمسيح ان 
ي البطاقة مسيحي معرفتك بالمسيح 

مكتوب �ن
باء  يجب أن تفوق معرفتك لأى شخص وأك�ش الإ
الرسل عاشوا اختبار القيامة وكرزوا والرسل كان 
علشانا  واتصلب  جه  المسيح  ان  مالهم  رأس 
نجيل وكلمة النجيل  وا بالإ وجاءوا الرسل يبرسش

لم يقصدوا بها النجيل المكتوب لكن يقصد 
بها البشارة وكلمة انجيل يع�ن بشارة مفرحة“ 
نجيل  بالإ وكرزوا  القيامة  اختبار  عاشوا  انهم 
الخادم  عن  يغيب  ما  “وساعة  الفرح  وقدموا 
حياته  ي 

�ن واضح  مش  المسيح  يبقى  الفرح 
وخافوا  وهربوا  تألموا  التالميذ  بسيط  اختبار 

ي العلية فرحوا.
ولكن اول ما ظهر المسيح �ن

بالمسيح  معرفتك  مقدار  تقيس  ان  اردت  أذا 
قيسه بمقياس الفرح ”هل انت فرحان وسعيد 
ن ؟ وهل كالمك  من جواك هل من جواك مطم�أ
وطريقتك  اسلوبك  هل  الأخر  ويسعد  بيفرح 
الىل تقيس عليه  موم�ت  ال�ت بيفرح الخر وهذا 
أعمدة  نقول  عندما  اذا  بالمسيح،  عالقتك 
بمارمرقس  وبنفرح  فرح  أعمدة  هما  الكنيسة 

كيان الفرح الىل أ�ت اىل مرص.

الكنيسة –نالوا قوة من  ثانياً: الرسل أعمدة 
الأعال وفعل الروح القدس “

المحبة  وصية  الوصية  فينا  يحفظ  الروح 
تطفئوا  “ل  أحد  كل  تحب  انسان  فيجعلك 
الروح” اذا تلبسوا قوة من العاىل الروح القدس 
المسيح  ان  تن�ي  ول  الوصية  فينا  يحفظ 
أحضانه  يفتح  كان  الصليب  الذى صلب عىل 
وبنمسك  هذا  يقصد  كان  والمسيح  أحد  لكل 
المفتوحة  المسيح  أحضان  لنتذكر  الصليب 
لكل احد ونتذكر قصه البن الضال وقوة الروح 
القدس تع�ن انه حفظ فينا عمل الوصية زي 
التليفون من غ�ي حرارة والروح القدس يحفظ 
فينا وصية المحبة ، والروح القدس يحرك روح 
التوبة فينا والروح القدس يقوم بهذا العمل 

روما القسطنطينية وقال لمار توما روح للهند 
وبدأ  ارمينيا  اىل  روح  اندراوس  و  أثيوبيا  وم�ت 
مكان  كل  ي 

�ن ىلي  شهود  انتم  يوزعهم،  الروح 
هذه  وبدأت  نفوس  وتلمذوا  كنائس  فأسسوا 
مارمرقس  عىل  الله  نشكر  و  تنموا  الكنائس 
٦٨سنة  واستشهد  مرص  اىل  ا�ت  الىل  الرسول 
ومن  سنه   ١٩٥٠ فات  يع�ن   ٢٠١٨ والنهاردة  م 
مارمرقس وأنشئت  ن سنة جاءت رفات  خمس�ي
عمرها  والكاتدرائية  وافتتاحها…  الكاتدرائية 
لوحده  جه  مارمرقس   … سنة  خمسون 
سكندرية  لالإ الروح  عمل  بقوه  مشحون  واحد 
متعددة  سكندرية  فالإ القاهرة  تأسيس  قبل 
من  تخرج  الذى  مارمرقس  ي 

ويأ�ت الثقافات 
الكرازة وتكون  القدوس وتنترسش  الروح  جامعة 
أرض  عىل  شعبيه  مؤسسة  أقدم  الكنيسة 
مرص وتكون الكنيسة بتاريخها الطويل قدمت 
لالأيمان  سهداء  وقدمت  الالهوت  ي 

�ن ن  معلم�ي
ي الزهد والتقشف وكنيسة لها 

نساك ورهبان �ن
ام وكنيسة مرجعية للعالم كله كل الح�ت

خالصة الأمر الرسل هم أعمدة الكنيسة وليس 
البنيان المادي ولكن الكيان الروحي ويا بخت 
وابائها  وشعبها  خدامها  يكون  لما  كنيسة  كل 
ولديهم  النجيل  وفرح  القيامة  فرح  ن  عائش�ي
ي كل قلب 

قوة الروح القدس ويأسسوا هيكل �ن
أنسان… 

أيام  الأيام  هذه  تكون  ان  مسيحنا  يعطينا 
مقدسة نفرح بها عىل الدوام 

البد  واىل  الأن  والكرامة من  المجد  كل  لألهنا 
ن . أم�ي
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Weekly Services
األحد:

القداس اإللهي

مدارس األحد

اجتماع اخلدمة

األربعاء:
القداس اإللهي

دروس مهرجان الكرازه والشباب 

اجلمعة:
القداس اإللهي

كورال

أحلان وقبطي

دراسة كتاب مقدس عربي واجنليزى

اجتماع األسرة

)أخر جمعة من كل الشهر(

السبت:
درس أحلان

العشية والعظة

فصل اعداد خدام

Sunday:
8:00 -11:15 AM Divine Liturgy

11:30 -12:30 PM Sunday School

12:30 -1:30 PM Servants’ Meeting

Wednesday:
8:00 - 10:30 AM Divine Liturgy

6:00 - 9:00 PM Competition Classes 

Friday:

8:00 - 10:30 AM Divine Liturgy

5:00 - 6:00 PM Choir Practice

6:00 - 7:00 PM Hymns and Coptic

7:00 - 8:00 PM Arabic and English Bible Study

7:00 - 8:00 PM Family Meeting

(The Last Friday of the Month)

Saturday:
6:00 - 7:00 PM Advanced Hymns

7:00 - 8:30 PM Vespers and Sermon 

7:35 - 9:00 PM Servant Prep Class

ي صوم الرسل نحن نصوم من أجل الكنيسة 
“�ن

والصالة  الصوم  ي 
�ن ك  ونش�ت خدمتها  ونجاح 

عمل  له  من  كل  اجل  ومن  الخدام  اجل  من 
ي ليست الكيان 

�ن الكنيسة، والكنيسة يا أخوا�ت
والمسيح  الروحي  الكيان  اقصد  ولكن  المادي 

نفسه لم يب�ن كنيسة. 

من  مخصص  بيكون  ة  الف�ت هذه  �ن  والصوم 
أجل أنطالق الخدمة والكنيسة.

تالميذ السيد المسيح، وبنقول تالميذ أو رسل 
بالحوار  التلمذة  بدأوا  لأنهم  حواريون  أو 
وحياتهم أساسها أنهم تتلمذوا عىل يد السيد 
  - الأرض  عىل  الكيان  منهم  وتكون  المسيح 
الرسول  بولس  ثم  السبعون  ثم  عرسش  الث�ن 
يكونوا  ودول  وثمانون”.  “ثالثة  ومجموعهم 

نحن  لذلك  كله،  العالم  كونت  ي 
ال�ت البذرة 

شفاعتهم  ونطلب  ة  كب�ي كرامة  الرسل  نعطى 
وقبل  المعمدان  ويوحنا  العذراء  أمنا  بعد 
ي 

�ن الرسل  ونجعل  الشهداء.  وقبل  ن  السمائي�ي
منطقة متقدمة لطلب صالتهم وشفاعتهم.  

المسيح لما جه أختار تالميذه، أختار صيادين 
ما  وأهم  بسيطة  كلها  مهن  وعشار،  وبسطاء 
ي هذا الختيار هو القلب الله ل ينظر اىل 

كان �ن
 ، النسان  قلب  القلب  اىل  ينظر  الله  ن  العين�ي
هو م�ت كان يملك ايه لما كان لوى؟ ولكن الله 
ان  نعلم  ان  ويجب  قلبهم  لحرارة  أختارهم 
الله هو من يختار لكن النسان هو من يكمل 
بمع�ن  الختيار  هذا  عىل  ويحافظ  الطريق 

وَح الُقُدَس الَِّذي  ، الرُّ »لَِكنَّ املُِعْيَ
َسُيِسلُُه اآلُب إلَْيكُْم باْسِمي، ُهَو 

َسُيَعلُِّمكُْم كُلَّ َشٍء، َوَسُيَذكُِّركُْم ِبكُلِّ 
ما ُقلُْتُه لَكُْم.« )يوحنا ١٤: ٢٦(  

“But the Helper, the Holy 
Spirit, whom the Father 
will send in My name, 
He will teach you all 

things, and bring to your 
remembrance all things 

that I said to you..” 
(John 14:26)

الرسل أعمدة الكنيسة
قداسة البابا تواضروس الثانى
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املجلة الرسمية

لكنيسة العذراء مرمي 
فيكتورفيل - كاليفورنيا
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عيد حلول الروح القدس
٢٧ مايو ٢٠١٨ 
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