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THE VIRGIN OF THE HI-DESERT

 يناير١ قداس السنة الميالدية الجديدة يوم
. ن ي� الساعة التاسعة صباحا٢٠١٩

New Year’s Divine Liturgy is celebrated on January 1, 2019 at 9:00 AM�
The Divine Liturgy of the Feast of Nativity is celebrated on , January 6, 2018
starting at 8:00 PM�

اللهي نلعيد الميالد المجيد مساء
القداس إ
. مساء8  ي� الساعة٢٠١٩  يناير٦ يوم
 يناير٧ حفلة عيد الميالد المجيد يوم
بالكنيسة من الساعة الثانية ش
.ع� ظهرا

The Feast of Nativity Festival is on
January 7, 2018 at 12:00 PM, January
19 at 1:00 PM�
The Divine Liturgy of the Feast of
Epiphany is celebrated on January 18,
2019, the liturgy of waters at 7:00 PM,
followed by Matin at 7:30 PM�

اللهي لعيد الغطاس المجيد يوم
القداس إ
، مساء٧  ويبدأ باللقان الساعة٢٠١٩  يناير١8
. مساء٧،٣٠ ثم باكر الساعة
القداسات صيام يونان من ي ن
 الربعاء- �الثن
.صباحا٩  الساعة٢٠١٩  بف�اير٢٠ - ١8 الموافق

The Divine Liturgies of Jonah’s Fast
are celebrated on Monday-Wednesday, February 18-20 at 9:00 am�
The Divine Liturgy of Jonah’s Feast is
celebrated on Thursday, February 21,
2019 at 8:00 am�

اللهي نلفصح يونان يوم الخميس
القداس إ
. صباحا8  بف�اير � الساعة٢١ الموافق

فى هذا العدد

In This Issue
مجلس وشمامسة وخدام وشعب الكنيسة يهنؤن

أبينا الحبيب القس ميخائيل ابراهيم
راعى الكنيسة
بعيد رسامة قدسة الخامس عرش
الرب يعيد عليه وعلينا هذه األعياد املباركة بالخري والصحة سنني كثرية وأزمنة
.هادئة ساملة مديدة
The 15th Anniversary of the ordination of our beloved

Fr. Michael Ibrahim
May Our Lord God and Savior Jesus Christ bless his service for
many years to come
January-February 2019
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1:14). We, who were sitting in the
darkness and the shadow of death,
He shined upon us with His light, as
it is written, “The people who sat in
darkness have seen a great light, and
upon those who sat in the region and
shadow of death Light has dawned”
(Mt 4:16).

THE PASTORAL MESSAGE FOR THE
GLORIOUS FEAST OF THE NATIVITY 2019

H. E. Metropolitan Serapion

“Rejoice in the Lord always”

appearance as a man, He humbled
Himself and became obedient to the
point of death, even the death of the
cross” (Php 2: 6-8). This explains to
us the amazing divine love, “For
God so loved the world that He gave
His only begotten Son, that whoever
believes in Him should not perish but
have everlasting life” (Jn 3:16)�

(Php 4:4)
My Beloved, the Blessed Children
of the Holy Church, it is my pleasure
to wish all of you a blessed Feast
of the Nativity of our Lord, God,
and Savior Jesus Christ� We rejoice
in the birth of our Savior, Jesus
Christ, Who has manifested to
us the mystery of God’s humility,
love, and He constantly seeks our
salvation� St� Paul the Apostle
explained that the Word, the Son
of God, “Who, being in the form of
God, did not consider it robbery to be
equal with God, but made Himself
of no reputation, taking the form of
a bondservant, and coming in the
likeness of men. And being found in

January-February 2019

When we joyfully come to worship
the Babe of Bethlehem, let us
remember that we are worshipping
our Lord, Who emptied Himself and
accepted to take our human nature�
He came to our world, and lived
amongst us, so He can save us, for
“The Word became flesh and dwelt
among us, and we beheld His glory,
the glory as of the only begotten of
the Father, full of grace and truth” (Jn
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The mystery of the Incarnation is
the mystery of God’s wondrous
humility� As Satan enticed man to
fall through pride and disobedience,
Christ saved us through His humility
and obedience unto death on the
cross�

We rejoice in the birth of Christ,
because He came to grant us a
new life, which St� Paul conveyed
by saying, “For to me, to live is
Christ, and to die is gain” (Php 1:21)�
Additionally, he said, “I have been
crucified with Christ; it is no longer
I who live, but Christ lives in me;
and the life which I now live in the
flesh I live by faith in the Son of God,
who loved me and gave Himself
for me” (Ga 2:20). This new life is
characterized by holiness, because
“as He who called you is holy, you
also be holy in all your conduct” (1 Pe
1:15).

Our joy in the birth of Christ is
fulfilled, when we live with humility�
This is why St� Paul exhorted the
Philippians, as well as, all of us and
said, “Let this mind be in you which
was also in Christ Jesus” (Php 2:5)�
When we have “the mind of Christ”
(1 Co 2:16), we will also have one
mind and will fulfill what St� Paul’s
said, “being like-minded, having
the same love, being of one accord,
of one mind� Let nothing be done
through selfish ambition or conceit,
but in lowliness of mind let each
esteem others better than himself�
Let each of you look out not only
for his own interests, but also for
the interests of others” (Php 2:2-4)�

Tobe-Meshir 1735

We live this new life, not for
ourselves, but for Christ’s sake,
because, “He died for all, that those
who live should live no longer for
themselves, but for Him who died
for them and rose again” (2 Co 5:15).
The goal of this new life is to glorify
God, “For you were bought at a price;
therefore glorify God in your body
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and in your spirit, which are God’s”
(1 Co 6: 20)�� It is a new life that
liberates us from slavery to other
people, as St� Paul wrote, “You were
bought at a price; do not become
slaves of men” (1 Co 7:23). It is a new
life that liberates us from slavery
to sin, since “whoever commits sin
is a slave of sin… Therefore, if the
Son makes you free, you shall be
free indeed” (Jn 8: 34, 36)� We live
this new life on earth, but our goal
is heaven, “For our citizenship is in
heaven, from which we also eagerly
wait for the Savior, the Lord Jesus
Christ” (Php 3:20)��

alone in our struggle, because, “For
it is God who works in you both to
will and to do for His good pleasure”
(Php 2:13).
Let us all rejoice in the birth of
our Lord Jesus Christ, The Babe of
Bethlehem, Who emptied Himself
for our salvation, granted us the
life of holiness and true freedom,
and leads us in His triumphal
procession�
Let us pray for the peace of the Holy
Church and our beloved Father,
H�H� Pope Tawadros II�
Let us pray for every struggling
and suffering soul so that the Babe
of Bethlehem may shine upon her
with the light of victory and eternal
joy�

The birth of Christ grants joy in our
spiritual struggle, because Christ
gave us salvation and opened to
us the door of Paradise� Thus, we
should act according to the divine
calling, as St� Paul said, “Let your
conduct be worthy of the gospel of
Christ” (Php 1:27) and “work out
your own salvation with fear and
trembling” (Php 2:12). St� Paul set an
example for us by saying, “I do not
count myself to have apprehended;
but one thing I do, forgetting
those things which are behind and
reaching forward to those things
which are ahead, I press toward the
goal for the prize of the upward call
of God in Christ Jesus” (Php 3:13-14).
St� Paul assures us that we are not
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Let us pray for the families of our
Martyrs of El Menia and St Samuel
Monastery that the Lord grant
them peace and comfort and pray
for the full and speed recovery of
the wounded
Let us rejoice, because the Lord
is near� May Emmanuel our Lord
shine with His peace in our hearts
and keep our thoughts in Him�
Wishing you many happy returns�
Metropolitan Serapion
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H. G. BISHOP KYRILLOS
SERMON FOR THE FEAST
OF EPIPHNY 2019
In the Name of the Father the Son It is Humanity that is giving to Him
the Holy Spirit, One God Amen�
the crown and the Lord Jesus Christ
was crowning Humanity with the
May the Lord bestow upon us His glory in the Jordan River�
grace and His blessing now and
unto the ages of all ages, forever Saint Gregory, the Theologian, gives
Amen�
us a picture of what is happening in
the Jordan River� Before the Lord
As we heard in the Gospel According enters, He tells St� John to baptize
to St� John, St� Mark, St� Luke and Him� Moreover, St� John says I know
St� Matthew, the fulfillment of the who you are; you are the great
work which the Lord had declared Messiah of Israel, how can I the one
by the prophet Isaiah and many who is weak and sinful, baptize
times before, that He will come and the one who should be baptizing
renew humanity by His great work humanity?
in the Jordan River� This work is
which He had called his servant to St� Athanasius said that the Lord
declare�
Jesus Christ who came to take
Flash: the one who baptizes is the
When you listen in the prayers of the one who is baptized; the one who is
Divine Liturgy, in the fraction and anointed with the Holy Spirit is the
the Lakan, it is mainly focusing on one who anoints� He receives the
this meeting between St� John the anointing as a man, and He anoints
Baptist and our Lord Jesus Christ� as God���

Tobe-Meshir 1735
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So this is the only time, the only way, take away the sin of the world�”
in which we receive the greatness
by the work which the Lord Jesus Similarly, the deacon declares
before the reading of the Gospel,
Christ did���
when he hides his face and holds
The people who are coming to the cross saying “Stand in the fear
St� John the Baptist were saying, of God�” This is exactly what Saint
“we are sinners and we want to be John is declaring “stand and be
prepared for the Messiah�” However, ready, so you will receive the Word
the Lord Jesus Christ said: “I’m the which is the Lord Jesus Christ who
one who is without sin who will take is coming to heal us and save us�”
the sin away from the sinners�” Thus
Saint John declared: “Behold the Furthermore, the priest stands
Lamb of God who takes away the behind the deacon; the deacon is
sin of the world,” or in the original in the front, and the Priest is in the
language “who carries the sin of the back; the deacon hides his face and
the priest’s face is uncovered, and
world�”
he is holding the gospel� Why?
During the offering of the Hamal
for the Liturgy, the first thing the As origin says; St� John is the voice of
priest says is: “the Lamb of God who one who is crying in the wilderness,
takes away the sin of the world�” The but the Lord Jesus Christ is the
priest is declaring as Saint John the Word of God who takes away the
Baptist did; “this is the Lamb who is sin of the world�
going to take away our sin�”
The voice may not be clear� When
someone shouts, you may not
understand what they are saying if
far away� However, when someone
speaks the word clearly, He is the
one who is the Lord Jesus Christ
who preaches the word of salvation�

Which one is it?
When St� John the Baptist was
asked; among all these people
which is the one? He pointed and
said, this is the one, this is the Lamb
of God, and he baptized Him�

The third time in the Liturgy which
points to this meeting between St�
John and the Lord Jesus Christ is
right before communion when the
deacon takes the cross, and says,
blessed is he who comes in the

So the priest does the same thing;
he takes the one lamb among all
of the others, 5 or 7 or 9� Then he
comes to the altar, takes the water
and says; “this is the one who will
January-February 2019
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name of the Lord� Then the priest
comes with the body of the Lord
Jesus Christ, and says, “the Holies
are for the holy�”

and God said: I will pass by but you
will not see my face, and I will cover
the mountain, and then as I pass I
will let go and then you will see the
back from behind�”

Meaning, St� John or the deacon is
announcing the coming of the true
body and blood, And he faces the
priest, or the body and the blood,
and we will see his back� Because
for the same reason, we are to see
the Lord coming the one facing us
is the Lord�

Why is this?
The Old Testament was listening
to the Lord and saw a part of His
glory, but they only saw the back
of the Lord� They didn’t see His face
because a weak “man cannot see
God and live�”

The Old Testament was looking
and worshipping to the West, in the
temple, and the Tabernacle� They
were facing the west, the place
where the sun sets�

We could not behold His glory� We
couldn’t see the Face of God; we
were not allowed�
Similarly, in the Divine Liturgy, when
we pray the prayer of reconciliation,
the priest puts the napkin (Lefafa)
over his face because we cannot
see God and live� However, when
he says: “through Christ Jesus our
Lord,” he removes this and is able to
Behold The Glory�

However, the New Testament faces
the East, and in the middle is the
Lord Jesus Christ on the cross� The
Lord Jesus Christ is declaring the
Old Testament is in the shadows,
and they don’t see His face� Here,
St� John, the Baptist represents the
Old Testament which is declaring
Christ to come, but we see Him very
clearly, while the Old Testament is
in the shadows�

Just like Moses lifted the veil from
his face, and he was able to speak
with God� However, when he spoke
to the Israelites, he had to cover his
When the Lord appeared to Moses, face because his face was shining�
He said: “I will pass by you; you The work of the New Testament
will be in the middle in the cleft especially in this Feast, the Feast of
of the rock like the doves, they go Lights, the Feast of the Revelation,
into the crevices in the mountain� Epiphany, reveals to us the Holy
Moreover, Moses hid in that place, Trinity� Since we couldn’t see Him,
Tobe-Meshir 1735
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Son, and the Holy Spirit� The Father
because we are no longer the
children of God, bearing his name�
The Son in the same way as the
children of God we were separated
from our father� The image of the
Lord Jesus Christ was affected, and
the Holy Spirit was now removed
The Holy Spirit in the Old Testament from us�
was passing above the waters�
However, after Adam and Eve In Jordan and after the Lord’s
sinned, the Holy Spirit couldn’t stay Resurrection, He restores all of this�
inside them, because humanity had Now He says “this is my beloved Son
to be removed from its sin, it had to in whom I am well pleased�” Then,
every child, every one of us who
be purified�
comes out of the water of baptism,
However, when the Lord was “is my beloved Son,” now he is the
baptized in this flesh, and He child of God�
purifies Humanity, now the Holy
Spirit could come inside and dwell Now we are adopted children of
in us� That is why the Holy Spirit God, He is Son by nature, but we are
didn’t leave; “it remained on Him“ sons and daughters by adoption,
until it was carried and He got out through the work of the baptism�
of the waters� A sign for us that if
we receive this baptism, we are Before He said the image of God is
baptized in the name of the Father affected as if someone has a coin
and the Son and the Holy Spirit, the with the image and the face is not
clear, you can’t see it anymore�
Holy Spirit will not return to us�
Some will say we don’t know the
St� Cyril of Alexandria said, “this value of it�
is what humanity was waiting for
from the beginning�” After Adam In the baptism, when Christ
and Eve lost the Holy Spirit; they renewed our nature, now we are
lost their relationship with God able to see� Yes� This is the Lord
the Father, and now the image of Jesus Christ� Yes� This is the image
the only begotten Son was now of the Son�
affected� What was ruined was our Also, the Holy Spirit that we could
relationship with the Father, the not receive any more inside us;
we could only hear His voice; we
didn’t have the Holy Spirit� The
Holy Spirit would visit, but He can’t
remain on us� If you look in the
Jordan, there is an important word
that says in the Gospel of St� John “it
remained on him�”

January-February 2019
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after the baptism, the priest blows
and says: “receive the Holy Spirit�”
Now, you can receive the Holy Spirit
which was lost before�
After Christ rose from the dead, He
breathed in the face of the Apostles
and said: “receive the Holy Spirit,
the sin you forgive are forgiven, the
sins you retain are retained�”
All the work of the Holy Trinity, in
Christianity, all of this is restored�
No other religion promises to give
the Holy Spirit� When St� John,
the Baptist, began to speak to the
Israelites, they said: “how could this
be, how could you call yourself the
Son of God, no one can be the Son
of God, no one can see God and
live?”
No other religion has this restoration
of the Father, the image of the Son,
and the work of the Holy Spirit�
Thus, when anyone is baptized, we
do a procession with light in great
joy, to say that now the Lord has
granted us salvation�
May the Lord renew us with this
joy of the baptism and Salvation so
that we may always be preaching
the work of salvation for us for all
the years�

Nathalie Hemaya
Mar tena Gorge
K i r o l o s Ta d r o s
Bishoy Gebraeil
Matthew Samweil
Luke Samweil
Stephanos George
Mina Hanna
Beshoy Soliman
Mariam Hanna
Demiana Saaid
R u f i n a Ta w f e e k
Paul Bou shra
Phelopatir Hanna
Matthew Shaker
Marly Shenouda
Danial Matta
To n y Aw a d
Peter Bou shra
Branden Matta
Mark Matta
Ramy Iskander
Mar y Atti a
Marem Gad

Jan-01
Jan-01
Jan-03
Jan-03
Jan-06
Jan-10
Jan-11
Jan-12
Jan-16
Jan-17
Jan-18
Jan-25
Jan-25
Jan-26
Jan-29
Feb-02
Feb-02
Feb-03
Feb-04
Feb-10
Feb-17
Feb-20
Feb-25
Feb-26

عيد ميالد سعيد

Glory be now and never to the ages
of all ages Amen�

Tobe-Meshir 1735
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YOUTH

CORNER

Are You Born Blind? Jesus
HeAls tHe MAn Born Blind.
Fr. Michael Ibrahim
In the Name of the Father, the Son, Epiphany� Epiphany or Theophany
and the Holy Spirit, one God Amen� means the Divine Apparition�
We knew the importance of this
mystery when our Lord Jesus Christ
insisted on conforming to the
baptism of Saint John� Moreover,
when Jesus said to Nicodemus,
“Most assuredly, I say to you, unless
The passage speaks of one of the one is born of water and the Spirit, he
most important miracles that our cannot enter the kingdom of God.”
Lord Jesus Christ performed� In (John 3: 5)
this Miracle, Jesus confirmed His
divinity in the healing of the man Therefore, the Church arranged
who was blind from birth, the man for this miracle to be read after the
Feast of Epiphany to show us the
born blind�
importance of the sacrament of
The church arranged this passage baptism� Through the Divinity of
to be read in the month of Tubah to Our Lord Jesus Christ, the eyes of
demonstrate the importance of the the man born blind were opened,
Sacrament of Baptism�
and he was enlightened to see and
Saint John the Baptist baptized know that the Man standing in
our Lord Jesus Christ, in the Jordan front of him is Jesus Christ the Son
river� Our Church celebrates the day of God!
of Jesus’ baptism, as the Feast of This man, after he received his
On the Fourth Sunday of the
Blessed Coptic Month of Tuba, the
Divine Liturgy Gospel reading is
from the Gosple according to to
Saint John Chapter 9�

January-February 2019
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sight, He witnessed to Christ!
He witnessed with full faith
after he received the new birth!
Furthermore, he bowed down to
Christ, saying, “Lord, I believe!” and
he worshiped Him�

The Second Meaning is:

In the mind of the disciples, the
concept was that sin is the cause
of all afflictions! Death and disease
did not enter into the world except
through sin; God said to Adam after
It is the same idea, when one of he sinned: “you shall surely die.”
us is baptised, he is enlightened
through the sacrament of baptism, The Third Meaning is:
That person believes in God, the The sins of the parents are passed
Word and worships him, Meaning onto their children, therefore, by
confessing that Christ is Lord�
the fall of Adam and Eve into sin,
At the beginning of chapter 9 of human nature was corrupted, and
the Gospel according to Saint John, this corrupt nature was passed on
when the disciples saw the man to us! Consequently, we were in
born blind, they asked our Lord need of renewal�
Jesus Christ: “Rabbi, who sinned, this Saint Paul, the Apostle, explained
man or his parents, that he was born in his first epistle to the Corinthians
blind?”.” (John 9: 2)
saying: “For as in Adam all die, even
The Disciples’ question carries so in Christ all shall be made alive.” (1
Cor 15:22)
many meanings:
The First Meaning:
Jesus is the examiner of souls� He
knows their sins! Moreover, when
we hear how Jesus answered his
disciples: “Neither this man nor his
parents sinned, but that the works of
God should be revealed in him.” His
answer assures us that He is God,
the Creator, who knows the story
of the fall of Adam and Eve into
temptation and that the cause of
this disease, or any ailment, is sin!
Tobe-Meshir 1735

Also, in the Epistle to the Romans,
“Therefore, just as through one
man sin entered the world, and
death through sin, and thus death
spread to all men because all
sinned” (Romans 5:12)
The Fourth Meaning is: Sin causes
blindness! It causes us to lose sight
and insight, and makes us blind�
This is how Jesus described the
Jews: “They have eyes, but they can
not see.”
12
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(meaning Sin), in the same way, He
created Adam!

For each of these points, Jesus
answered, “Neither this man nor his
parents sinned, but that the works of
God should be revealed in him” (John
9: 3)

The second step: Jesus said to him,
“Go, wash in the pool of Siloam”
(which is translated, Sent)” (Jn 9: 7)

What work was revealed here?

This must have been difficult for
the blind man! He had to go to the
pool of Siloam while he was blind!
The blind man could not see� But
he did not object! And he went and
washed in the pool of Siloam�

Wasn’t it Jesus who performed the
miracle?! Wasn’t Jesus the one who
created the eyes of the Blind Man,
This shows the Divinity of Our Lord
Jesus Christ as the creator!

Pope Tawadros II Visit 2015

Grand Opening 2010

The Third Step: It is the most crucial
step and the goal of a miracle, a
new creation through baptism St�
John says, “So he went and washed,
and came back seeing�” (John 9: 7)

But the real question here is, Why
didn’t Jesus create his eyes through
words only? Jesus Could have
ordered his eyes to be created, and
it would have been so! Why did He
have to go through all that work to
create the blind’s eyes?!

This shows the result of washing
in the pool of Siloam, The Pool of
Siloam means the sender or sent�
Which means that Christ was sent to
give us water to be washed through
the baptism of the Holy Spirit,
to receive sight and to enjoy the
salvation through enlightenment
that is gifted to us to be his children,
and He is our father, and to inherit
the kingdom of Heaven, so we can
say with born blind: “One thing I
know: that though I was blind, now
I see�” (John 9:25)

Let us examine the steps that Jesus
took to perform this miracle:
The first step: “He spat on the
ground and made clay with the
saliva, and He anointed the eyes of
the blind man with the clay.” (Jn 9: 6)
Imagine putting clay on someone’s
eyes! What would happen?!

Corner Stone 2007

Divine Liturgy 2005

Happy 15th Anniversary

Feast of Resurrection 2010

This shows how much faith this
blind man had in Christ; he didn’t
even object to what Jesus did!
However, God wanted to make it And Glory be to God and always
clear that he will heal his illness, Amen�
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١٧٣٥ �امش-طوبه
ي

١٥

٢٠١٩ ف�اير-يناير
ب

عذراء الصحراء
فتص� رعية مصلية
تائبه كقدوة للشعب
ي
وتائبة .الكهنوت ليس منصب أو زي أو شكل
أو لقب .لذلك الكاهن الذي ل يقدم التوبة
يحمل صورة التقوى لكنه منكر قوتها.
ثالثا  :الكهنوت وزنة عمل
ن
النجيل «يبذل نفسه» وكقول
يع� عنها ي� إ
ب
بولس الرسول من أجلك نمات كل النهار
ذه� الفم (الشهيد
وكقول القديس يوحنا ب ي
يموت مرة واحدة أما الراعي يموت كل يوم)
ول نتخيل أن يوجد كاهن كسالن .فالعمل
يحتاج أمانة ن ي� العالقات والكالم والحياة
الظاهرة والخفية فالراعي يهتم بخرافة
ويقودها ن� طرق آمنة حيث أ
الماكن المشبعة
ي
المظللة ويريحهم ن ي� الطريق . .والعمل
الذي يعمله بهدف واحد هو مجد إسم هللا
فهو ل يخدم نفسه او يبحث عن ذاته يعمل
لحساب الخالص الذي قدمه السيد المسيح
لذلك
نصل ن ي� القداس ونقول «أعطي بهاءا
ي
أ
كل�وس « وبهاءا حقيقيا وليس غاشا .ت
ح�
لال ي
من خالل عمله يشعر الرعية أ
بالبوة الحقيقية
الكب�
فتفوح منه رائحة المسيح .من الخطأ ي
أ
المل
أن نظن أن الكهنوت هو يوم الرسامة
بمظاهر الحتفال  ..المهم أ
الستمرار ومن
يضع يديه عل المحراث ل ينظر للوراء
رابعا  :الكهنوت هو وزنة حب.
ت
قو�»
الن� «أحبك يا رب يا ي
محبة هلل كداود ب ي
فليس قوة للكاهن سوى من خالل محبته
هلل .وللناس تظهر من خالل أ
البوة .ول يهم
يناير-ف�اير ٢٠١٩
ب

عذراء الصحراء

السن ،فكلمة أبونا تطلق عل الكاهن .ويجب
لك يسكبها هللا عليه.
أن يطلب هذه النعمة ي
أ
الب الذي يرشد ،ت
ويص� ،ويعلم...
ويس�،
ب
وزنة حب كل يوم هلل ومن يخدمهم ،وهو
ليس حبا إجتماعيا بل روحيا ،أحبه من خالل
محبة المسيح.
ت
تأ� خدمة الكاهن الناجح:
ومن هنا ي
فيص� حكيما
 وزنة الوقت يفيص� قدوة
 وزنة صالة ي وزنة عمل فتفوح منه رائحة المسيحفيص� أبا
 وزنة حب ي ...إتساع الخدمة بهذه الصورة يجعلنا نقف
أمام هللا ونشكره عل عمله العجيب ن ي� كل
مكان.
آ
ونسند الباء بالصالة .وخالل طقوس الرسامة
أطلب معونة لهم ن ي� خدمتهم ليجدوا القوة
ن ي� شخص هللا هو وأرسته .فأرسته هي سنده
أ
الول ن ي� خدمته ،ويكون بيت صالة يسند
الكاهن ويساعده ن ي� حمل الصليب.
ومن ضمن إجراءات أ
الختيار نتقابل معه بعد
تزكية الخدام والشعب هو وزوجته وأولده.
وأراء الجميع هامة لسالمة الختيار ،ليبارك هللا
ن� الجميع و يل�فعوا قلوبهم ت
ح� يستخدموا
ي
الوزنة استخداما صحيحا ...فتسمع ذاك
الصوت المفرح «كنت أمينا ن ي� القليل فأقيمك
الكث�  ...أدخل إىل فرح سيدك»
عل ي
أ
أ
وللهنا المجد الدائم إىل البد ي ن
آم�

١٣
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ي

CONGRATULATIONS

Mr. Emad and Georgette Iskander
for the baptism of their Son Axios

Mr. Shenouda and Christine Saleh for
the baptism of their Son Emmanuel

طوبه-امش� ١٧٣٥
ي

١٦

يناير-ف�اير ٢٠١٩
ب

عذراء الصحراء

عذراء الصحراء
ال� ي ن
ين
ب� ش
كاف لبداية حركة التكيف
يك�ٍ ،
شخصا بعينه؟
 -1لماذا نختار
ً
ت
تدريجيا،
المش�ك ونمو التوافق الزوجي
ً
أ
ل بد وأن تكون هناك بم�رات كافية لختيار
وبالتاىل نمو الشعور بالسعادة والبهجة ،المر
ي
شرسيك العمر ،وأسباب واضحة تجعله َّ
مفضال الذي يُ ِنجح الحياة الزوجية.
ن ن
عي� من يختار ،وصفات وخصائص ي ن
وم�ات
ي� ي
تعب�
العجاب ..وهذا -من الناحية عل نفس القياس يمكننا أن نستبدل ي
فيه واضحة تحوز إ
أ
بتعب� “عدم التناسب”،
الخرى -ل يلغي وجود صفات أخرى لم يكن “سوء الختيار”
ي
بمع� عدم وجود درجة كافية من ت
ن
التال� ي ن
الفرد ن
ب�
يتم� وجودها ن ي� شرسيك العمر ،لكنه
ي
ال� ي ن
بم�اته وعيوبه عل ش
كليا ،ي ن
يك� ،أو وجود تنافر شديد ن ي� الطباع،
يقبل شرسيكه قبول ّ
ومن ثم يصعب عل كل منهما أن يس� �ن
حد سواء ،وينظر إليه برؤية شمولية وواقعية
ي ي
آ
نفس الطريق الذي يسلكه الخر ..يغ� أن
دركًا أن الكمال لله وحده.
ٍ
بآن واحدُ ،م ِ
عس�ا
مثل تلك الحالت قليلة ،إذ إنه ليس
ًي
ين
طبيعي� أن يكتشفا مناطق
الشخص الذي نختاره للزواج إذن ،ليس مجرد عل شاب وشابة
مجموعة من الصفات كنا نبحث عنها ،إنما هو التقاء واتجاهات ت
مش�كة فيما بينهما ومن
ن
ت
وجدا�
عقل
كل متكامل ،كيان
ي
شخص ي
كيان ي
ي
من
مزيد
إىل
ينطلقان
ثم
التال� بحركة نمو
ي
ت
ن
ت
مه
ونح�
نقبله
واحد،
بآن
روحي
إنسا�
وأخال�
ت
ي
ي
مش�ك.
ونقدره وننجذب إليه ،ونحبه ،ونشتاق إليه،
ِّ
بمص�ه،
ومص�نا
ونربط مستقبلنا بمستقبله،
ي
ي
نتعايش معه ن ي� أحسن حالته وأصعبها.
ونتحمله
ويتحملنا ن ي� أبهى أيامنا وأحلكها.
ّ
ّ
ف
يع� “حسن الختيار”؟
 -2ماذا ي
“حسن الختيار” ن ي�
إن شئنا أن نستعمل عبارة ُ
ت
ن
حتما سيق�ب
مجال الزواج الناجح،
فالمع� ً
ن
ن
يك� اختار كل
من “حسن
التناسب” يب� شرس ي
ُ
منهما آ
الخر ليكون رفيقًا له مدى العمر ،حيث
“الختيار” ينطوي أ
بال شك� عل حركة تفضيل من
جانب واحد بينما “التناسب” يشمل التفضيل
المتبادل ،ومن هنا نجد أن حسن الختيار
يع� ن
ن
كاف من التناسب
بال�ورة وجود قدر ٍ
ي
يناير-ف�اير ٢٠١٩
ب
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« وزنة الكهنوت »
لقداسة البابا ف
توا�وس ف
الثا�

النجيل يتكلم عن الراعي الصالح الذي يبذل
إ
ن
نفسه عن الخراف وهو مشهد مألوف ي� الحياة
ن
ن
و� زمن السيد
الجتماعية ي� العهد القديم ي
المسيح .كان مشهدا يوميا وعندما أعلن السيد
المسيح عن خدمته أستخدم هذا المثل .وهنا
يقارن ي ن
ب� الراعي الصالح والسارق وشتان
ب� أ
ال ي ن
الفرق ي ن
ثن� .
الراعي الصالح صفاته موجودة ف ي� الكتاب
المقدس وأشهرها يوحنا .1٠
أريد أن أتكلم عن الكهنوت وسأختار صفة
واحدة وهي أن الكهنوت وزنة يمنحها هللا
كث�ة ن ي� حياتنا
لبعض الناس .وهناك وزنات ي
الكث� من
لكن الكهنوت وزنة خاصة فاهلل يدبر ي
اجل ان يختار ويزىك الكاهن وهذا ال� يتم
خالل رس آخر هو أ
الفخارستيا.
طوبه-امش� ١٧٣٥
ي

أول  :الكهنوت هو وزنه وقت:
فوقتك كله يصبح مكرس وقتا مقدسا صباحا
ومساءا يقول عنها القديس بولس ن ي� رسالته
ألهل أفسس (انظروا يىك تسلكون بالتدقيق ل
كجهالء بل كحكماء مفتدين الوقت ألن أ
اليام
شرسيرة) فكل دقيقة ن ي� حياة الكاهن مهمه ...
تمتل أ
أ
بالشارات الزمنية .وكأن هللا يرسل
آية
لك رسالة أن يكون وقتك كله مقدسا حكيما
كمثل العذارى الجاهالت والحكيمات برغم
تشابه امورهم لكن الفرق أنهم أخذوا بالهم
من الوقت ن
فأح�وا الزيت .
ثانيا :ان الكهنوت وزنة صالة
ن
»مصل « وكأن دعوة الكهنوت
تع�
ي
وكلمة قس ي
دعوة صالة تقدم من قلب نقي وتائب.
نصل بقلوب
فالصالة ليست تكرار للكالم
ي
١٢

يناير-ف�اير ٢٠١٩
ب

عذراء الصحراء

عذراء الصحراء
أمميا ل يعرف الله .وكانوا ن ي� حالة
شعبا ً
كانوا ً
من الجهل ل يعرفون يمينهم من شمالهم
يون .١١:٤

هذا كالمي وكيف برر هروبه قائال :لذلك بادرت
بالهرب ....لم يقل ذلك ن ي� شعور بالندم أو
ن
ر�
النسحاق ،بل شعور من له حق ،وقد ي
بالتعب صابرا!

أيضا خطاة تلزمهم التوبة...
وكانوا ً

عل
عجيب هو إ
النسان حينما يجامل نفسه ي
ت
حساب الحق! ويرفض الع�اف بالخطأ مهما
كانت أخطاؤه واضحة!!
عل أن الله استخدم ن ي� عالجه أربعة أمثلة
ي
ت
ال� كلفت بمهام
من مخلوقاته يغ� العاقلة ي
عل أكمل وجه ،دون نقاش:
صعبة ,وأدتها ي
أ
المواج.
ال� لطمت السفينة ت
ت
ح� كادت تغرق ،الحوت
ي
ت
ال� ن�بت رأسه
الذي بلع يونان ،الشمس ي
ت
ال� أكلت اليقطينة...
فذبل ،الدودة ي
ت
كث�ون سجل التاريخ أسماءهم بسبب أعمال
أما يونان فجلس شرس ي� المدينة يل�ي ماذا ي
يحدث فيها .كما لو كان ينتظر أن يعود الله عظيمة قاموا بها ,أو بسبب نبوغ أو ذكاء
ن
فيهلك الشعب كله إرضاء لكرامة يونان؟!!
عل
خاص ،أو ارتفاع ي� حياة الروح ،أو قدرة ي
إتيان المعجزات ،أو ما منحهم الله إياه من
وأعطاه الله درسا من كل تلك الكائنات غ�
ي مواهب...
ت
ال� كانت ش
أك� تنفيذً ا لمشيئته من هذا
العاقلة ي
الن� العظيم ،الذي لم تي�كه الرب بل هداه أما نينوى فنالت شهرتها بالتوبة...
بي
يإىل طريقه ،بركة صلواته فلتكن مع جميعنا.
لك ما
وكلما نذكر نينوى ،نذكر هذه التوبة ،ي
الن� وتوبة أهل نينوى ،إنما نقتدي بها ن ي� حياتنا...
إن قصة يونان ب ي
كث�ة...
تقدم لنا تأمالت ي
هناك نوعيات من التوبة ل يستطيع التاريخ أن
لقد دخل شعب نينوى ن ي� التاريخ ،ولم يتجاهلها ،بخاصة إذا كانت تلك التوبة نقطة
عل تحول ن ي� الحياة ،ول رجعة فيها .وما بعدها
تكن لهم مظاهر عظمة تدعو يإىل ذلك ي
أ
الطالق...
وىل.
إ
يختلف ً
تماما عن حياةالخطية ال ي

ولكن الذي سجل اسمهم ،وخلد قصتهم ن ي�
الكتاب المقدس ،هو إنهم تابوا...
وقال عنهم السيد المسيح إنهم سيقومون ن ي�
يوم الدين ويدينون هذا الجيل ،ألنهم تابوا
بمناداة يونان تم�  ...١٤:١٢ومما أعطي لتوبة
أهل نينوى أهمة ن ي� التاريخ ،إنها كانت توبة
جادة ورسيعة وقوية .كما أنها شملت الشعب
كله من الملك يإىل عامة الناس .واستطاعت
هذه التوبة أن تكسب رضا الله ،بل ودفاعه
ين
التائب�...
عن هؤلء

يناير-ف�اير ٢٠١٩
ب

٩
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سوء اختيار
أم
ضعف اكتشاف؟!
د .عادل حليم

كث�ا ما يُ َظن أن فشل الحياة الزوجية يرجع  -3الختيار ف ي� مرحلة لم يكتمل فيها نضج
ي
ن ي� أسبابه الرئيسية إىل “سوء الختيار” ،يغ� أن الشخصية بعد.
أ
المر يحتاج إىل مزيد من التحديد والتعريف
ف
 -4الختيار
المب� عىل عاطفة يغ� ناضجة
ي
من خالل رؤية موضوعية شاملة.
دون تعقُل.
استبيان زوجي!...
 -5تأجيل التعرف الحقيقي عىل ش�يك
سئل بعض أ
الزواج والزوجات الذين يُ ِرجعون الحياة إىل ما بعد الزواج ،وهذا دليل عل
ُِ
سبب الفشل الزوجي إىل سوء الختيار ،وكان ضعف الوعي بأبعاد الزواج.
ن
الرس ي ف
السؤال“ :ما مع� سوء الختيار الزوجي من  -6غياب ال ُبعد الروحي ف� حياة ش
يك� .
ي
خ�تك؟”..
واقع ب
أ
ن
إن السباب السابقة تجعلنا ي� مواجهة عدة
وكانت أسباب سوء اختيار شرسيك الحياة (كما
تساؤلت تساهم ن ي� فهم أبعاد ما يطلق عليه
رآه هؤلء أ
يل:
الزواج والزوجات) كما
ي
ش
الكث�ون “سوء اختيار رسيك العمر” ،وتفتح
ي
ن
الترسع ف ي� الختيار.
أذهاننا عل �ورة الهتمام بالستعداد
-1
ُ
ت
الحيا� المهم ،قرار
الشخص لذلك القرار
ي
ي
 -2استعمال أسلوب الخداع ت ف
وال�ييف مع
الرتباط...
ش�يك الحياة.
طوبه-امش� ١٧٣٥
ي

١٠
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عذراء الصحراء
ف
الك�ى هذه؟ يجيب الرب
ي� عمليات إ
النقاذ ب
عمليا:
ً

عذراء الصحراء

الك�ياء ،فتحولت يإىل عناد...
دفعته إليها ب
قالوا له :ماذا نصنع بك ليسكن البحر عنا؟.
ن
ن
خذو�
فأجابهم:
واطرحو� ن ي� البحر وهنا
ي
ي
أقف متعجبا!!
النذارات ن
وال�بات
عل الرغم من كل هذه إ
ي
اللهية ،لم يرجع يونان .لم يقل أخطأت يا
إ
ن
هرو� ,سأطيع وأذهب يإىل نينوى...
رب ي� ب ي
ن
فضل أن يلقي ي� البحر ،ول يقول أخطأت!..

عندي الموج ،والرياح ،والبحر ،والحوت،
والشمس ،والدودة ،واليقظة ...إن كانت
ن
ت
تطع� ،فسابكتها
خليق� العاقلة لم
ي
ي
بالجمادات والحيوانات.

وهكذا أمر الله الرياح ،فهاج البحر ،وهاجت
أمواجه ،وصدمت السفينة ت
ح� كادت تنقلب.
وازداد هيجان البحر ،ألن أمر الرب كان لبد لم يستعطف الله .لم يعتذر عن هروبه .لم
أن ينفذ وبكل رسعة ،وبكل دقة.
يعد بالذهاب .لم يسكب نفسه ن ي� الصالة
أمام الله .إنما يبدو أنه فضل أن يموت
وت�ف ركاب السفينة بحكمة وحرص
بكرامته دون أن تسقط كلمته!! وهكذا القوة
ن
الف� ،وصلوا
شديدين ...وبذلوا كل جهدهم ي
ن ي� البحر...
كل واحد يإىل إلهه وألقوا قرعا ليعرفوا بسبب
من كانت تلك البلية ،فأصابت القرعة يونان .أما مشيئة الله فكانت لبد أن تنقذ .هل تظن
ت يا يونان أنك ستعاند الله وتنجح؟! هيهات،
الوحيد الذي لم يذكر الكتاب أنه صل كبا�
ي ي لبد أن تذهب مهما هربت ،ومهما غضبت .أن
البحارة ،كان يونان .ت
وح� بعد أن نبهه أو
الله سينفذ مشيئته سواء أطعت أم عصيت،
وبخه رئيس النوتية ،لم يلجأ يإىل الصالة .كأن
ذهبت أم هربت...
أك� من الخطر المحيط به...
عناده ب
ف
ألقي يونان ي� البحر ،وأعد الرب حوتا عظيما
حاول البحارة إنقاذ يونان بكافة الطرق فلم
فابتلع يونان.
يستطعوا ،ت
واع�ف يونان أنه خائف من الله
وال�!! إن كنت خائفا منه يا يونان ،صعب عليك أن ترفس مناخس .إن
الذي صنع البحر ب
ن
مع� أن تخافه وتبقي شئت فبقدميك تصل يإىل نينوى .وإن لم تنشأ
حقا ,نفذ مشيئته .ما ي
أ
مخالفا؟ ولكن بك�ياء يونان كانت ما تزال فستصل بالبحر والموج والحوت .بالمر ,،إن
النسان إذا تعلق بذاته لم يكن بالقلب.
تسيطر عليه .إن إ
ن
وكرامته ،يمكن أن يضحي ي� سبيل ذلك بكل ن
و� جوف الحوت وجد يونان خلوة روحية
ش�ء ...كان يونان يدرك الحق ،ومع ذلك ي
ي
ت هادئة ،ففكر ن ي� حاله .إنه ن ي� وضع ل هو حياة،
ال�
امة
ر
الك
أجل
من
بالمخالفة،
تمسك
ي
يناير-ف�اير ٢٠١٩
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ول هو موت .وعليه أن يتفاهم مع الله ،فبدأ
يصل  .إنه ل يريد أن ت
يع�ف بخطيئته ويعتذر
ي
ن
ن
و� نفس الوقت ل يريد أن يبقي ي� هذا
عنها ،ي
الوضع .فاتخذ موقف العتاب ،وقال :دعوت
ن
ن
طرحت� ن ي�
فاستجاب� ...ألنك
من ضيقي الرب,
ي
ي
العمق ...طردت من أمام عينيك.
من الواضح أن الله لم يضع يونان ن ي� الضيق،
ولم يطرحه ن ي� العمق ،ولم يطرده ولكن
خطيئة يونان هي السبب.
هو الذي أوقع نفسه ن ي� الضيقة ،ثم شكا منها،
ونسب تعبه يإىل الله ...ولكن النقطة البيضاء،
هي أنه رجع يإىل إيمانه ن ي� بطن الحوت .فآمن
أن صالته س ُتس َتجاب ،وقال للرب :أعود أنظر
هيكل قدسك .آمن أنه ت
ح� لو كان ن ي� جوف
الحوت ،فالبد سيخرج منه ويري هيكل الرب.

روحيا ...وتاب أهل نينوى وتذللوا أمام
ً
الرب ،وصاموا ،وصلوا .وقبل الرب توبتهم،
الن� أن كلمته قد
ولم يهلك المدينة .ورأي ب ي
سقطت ،ولم تهلك المدينة فاغتاظ.
ت
وكان غيظ يونان ً
ال� لم
دليال ي
عىل الذاتية ي
يتخلص منها.
الن� لخالص
ما كان يجوز إطالقا إن يغتاظ ب ي
ش
أك� من  ١٢٠,٠٠٠نسمة ،قد رجعوا يإىل الله
بالتوبة وقلب منسحق ،ألن الكتاب يقول:
يكون هناك فرحا ن ي� السماء بخاطئ واحد
فرحا
يتوب .ل شك إذن أنه قد كان هناك ً
جدا ن ي� السماء بخالص أهل نينوى.
عظيما ً
ً
ن
ولكن يونان لم يشارك ي� هذا الفرح من أجل
ذاتيته .كما أن البن أ
ال بك� لم يشارك ن ي� الفرح
ن
برجوع أخيه
و� الحفل الذي أقيم له
ي
الصغ� ي
ألجل ذاتيته أيضا لو .١٥
ن ي� كل هذا لم تكن مشيئة يونان موافقة
لمشيئة الله .ولم يكتف يونان بهذا ،بل عاتب
الله ،وبرر ذاته ،وظن أن الحق ن ي� جانبه.
فصل يإىل الله وقال :آه يا رب ،أليس هذا
ي
كالمي إذا كنت بعد ن� ن
أر� .لذلك بادرت
أي
ي
بالهرب يإىل ترشيش ،ل ن ي� علمت أنك إله رؤوف
ورحيم .٢:٤
صىل ،وهو ف ي� تلك الحالة القلبية
كيف ي
الخاطئة المغتاظة؟

الك�ى بمفعولها .ونجح
أتت هذه القضية ب
الحوت ن ي� مهمته .والظاهر أن يونان نذر نذرا
بأنه إن خرج من جوف الحوت ،سيذهب
نينوى ألنه قال للرب وهو ن ي� جوف الحوت أما
ن
وأو� بما نظرته
أنا فبصوت الحمد أذبح لك ,ي
 .٩:٢أي نذر تراه يغ� هذا؟! ثم إنه لما قذفه
ال� ،وصدر إليه زمر الرب ثانية،
الحوت يإىل ب
نفذ نذره ،وذهب يإىل نينوى...
مضطرا ،وليس
ولكن الظاهر أنه ذهب بقدميه
ً
اضيا .ذهب من أجل الطاعة ،وليس عن
بقلبه ر ً
اقتناع.

مجنيا عليه وقال :آه
وكيف تكلم كما لو كان ً
بلغ الرسالة يإىل الناس .ونجحت الرسالة يا رب؟ وكيف ظن الحق ن ي� جانبه ً
قائال :أليس
طوبه-امش� ١٧٣٥
ي
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يونان النبى

مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث
كب�ة فيها ش
أك�
أود أن أحدثكم اليوم عن شخصية يونان بهالكها ...وكانت نينوى عاصمة ي
من١٢٠,٠٠٠نسمة.
ومشكلته.
الن� هي قصة �اع ي ن
ب� ولكنها كانت أممية وجاهلة وخاطئة جدا،
إن قصة يونان ب ي
الن� كان إنسانا وتستحق الهالك فعال .ولكن يونان أخذ يفكر
الذات إ
النسانية والله .ويونان ب ي
آ
ن
ن
عل المدينة بالهالك،
تحت اللم مثلنا .وكانت ذاته تتعبه .ونود ي� ي� الموضوع :سأنادي ي
ثم تتوب ,ت
هذا المقال أن نتأمل �اع ذاته مع الله...
وي�اءف الله عليها فال تهلك.
ن
ت
ت
ام�
الذي يريد أن ي
كلم� ،ويكون الله أقد ضيع كر ي
يس� ي� طريق الله ،ينبغي أن ثم تسقط ي
عل مذبح رحمته ومغفرته .فالفضل أن أبعد
ينكر ذاته ،يجحدها وينساها ،ول يضع أمامه ي
الن� أن ذاته عن طريقه المضيع للكرامة!!
سوي الله وحده .نومشكلة يونان ب ي
كانت بارزة ومهمة ي� طريق كرازته .وكانت تقف وهكذا وجد سفينة ذاهبة إىل ترشيش ،ن ن
ف�ل
ي
حائال بينه ي ن
كث�ا ما كان
وب� وصية الله ،ولعله ي
فيها وهرب .لم يكن يونان من النوع الذي
يفكر ن ي� نفسه هكذا:
يطيع تلقائيا .إنما كان يناقش أوامر الله
ت
ت
ام�،
وكلم� ،وفكرة الصادرة إليه ،ويري هل توافق شخصيته
ي
كن� ،وكر ي
ما موقفي ب ي
ن
ع�؟؟ وماذا أفعل إذا اصطدمت وذاته أم ل.
الناس ي
ن
كر ت
ام� بطريقة الله ي� العمل؟
ي
بغ�
يطيعون
إنهم
المالئكة.
كذلك
ليس
ي

كل الحكمة،
مناقشة ،ي
وبغ� تردد .إن الله ي
ش
وهم مجرد منفذين لمشيئته ،وليسوا رسكاء له

عىل ذاته...
ولم يستطع يونان أن ينترص ي

كلفه الله بالذهاب يإىل نينوى ،والمناداة
يناير-ف�اير ٢٠١٩
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ح� يناقشوا أو ت
التدب� ت
ن ي�
يع�ضوا...
مهما هربت من الوصية ستجدها تطاردك
ي
حيثما كنت .ترن ن ي� أذنيك وتدور ن ي� عقلك،
سواء كان أ
المر رحمة أو قصاصا ,يطيع
ضم�ك...
المالئكة بال نقاش :يأمر الله أحدهم أن وتزعج ي
يذهب ليسد أفواه أ
السود منقذا دانيال ،إن كلمة الرب قوية وفعالة ،ومثل سيف ذي
فيطيع .وبنفس الطاعة يذهب المالك الذي حدين ،وتستطيع أن ت
تخ�ق القلب والعقل،
ف
النسان.
يأمره الرب بقتل جميع أبكار م� .مالئكة وتدوي ي� أرجاء إ
يأمرهم الله بإنقاذ بطرس من السجن ،أو
ونس أن الله موجود
بإنقاذ بولس ،أو بإنقاذ لوط ,أو بافتقاد هاجر ،نهرب يونان يإىل ترشيش ،ي
ي� ترشيش أيضا .وركب السفينة وهو يعلم
فيطيعون .وبنفس الطاعة ينفذ أمره المالئكة
أيضا.
ال� ً
الذين يبوقون أ
فت�ل أن الله هو إله البحر ،كما أنه إله ب
بالبواق ن� سفر الرؤيا ن ن
ي
ولم يشأ الله أن يصل يونان يإىل ترشيش،
الويالت عل أ
الرض تحطمها تحطيما .ل
أ
ن
ي
وإنما أمسكه ي� البحر ,وهيج المواج عليه
يقولون عفوا يا رب ،أشفق وأرحم ،وأبعدنا
وعل السفينة كلها ...والعجيب أن يونان كان
ي
عن هذه المهمة .وظيفتهم هي التنفيذ،
قد نام ن ي� جوف السفينة نوما عميقا .ل أيقظه
التدب� أو
وليس
ي
ي
التفك� .إنهم متواضعون ،الموج ،ول صوت أ
المتعة وهي تلقي ن ي� الماء،
عل الناس من الله
ل ب
يعت�ون أنفسهم أحن ي
ضم�ه!!
ول صوت ي
خالقهم.
نام يونان ،لم يهتم بمشيئة الله وأمره ،ولم
بقوان� أ
ين
الحوال الشخصية ،ومنع
يذكرنا هذا
ت يهتم بنينوى وهالكها أو خالصها ،ولم يهتم
الطالق إل لعلة الزنا ،وعبارات الحنو ال�
ي بأهل السفينة وما تجره عليهم خطيئته ...لكنه
يدافع البعض عن زواج المطلقات ،كأنهم
عل كرامته
حافظ
أنه
وشعر
ذاته،
حول
تمركز
ي
ش
أك� حبا وعطفا وحنانا من المسيح الذي وضع
فنام نوما ثقيال...
الوصية...
هذا النوم الثقيل كان يحتاج يإىل إجراء حاسم
أما نحن فوظيفتنا هي التنفيذ وليس المناقشة.
أ من الله :به ينقذ ركاب السفينة جسديا وروحيا،
ل نريد أن نعمل مثل يونان ،الذي تلقي المر
وينقذ مشيئته من جهة نينوى وخالصها،
من الله ,فناقشه ثم رأي الحكمة ن ي� مخالفته...
الن� الهارب ،ويعلمه الطاعة
مسك� وينقذ نفس هذا ب ي
وهكذا استقل سفينة ليهرب من الرب! ي ن
ن
والحكمة .مستبقيا إياه ي� خدمته بطول أناة
عل الهروب
هذا إ
النسان الذي يظن أنه يقدر ي
عل الرغم من كل أخطائه ومخالفته...
عجيبة ،ي
من الله! تري يإىل أين يهرب؟!
ومن هم جنودك يا رب الذين ستستخدمهم
طوبه-امش� ١٧٣٥
ي
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لك يشبعه من الحب  ،الحب الذي احتاجه
ي
لك يعود اىل انسانيته.
إ
النسان ي
لذلك ن ي� عيد الميالد المجيد ،يرسل الله حبه
لك واىل كل انسان .فيقول لك :ان الله ليس
بعيدا عنك ،هو ل ينساك ابدا .ويؤكد لكل
واحد منا ان الله ل يكره انسانا .هو يكره خطية
النسان ذاته .هو يبحث
النسان ولكنه يحب إ
إ
أ
لك يمالك رجاءا و فرحا
عن كل واحد .هو جاء ي
وتهليال .الله بالحب يعيد لالنسان انسانيته.
ولذلك أيها الحبيب ن� كل مكان ت
اح�س ان
ي
ت
يجف قلبك من الحب .واح�س دائما ان يكون

إذن ما هو العالج؟
ت
يأ� من يقدم له
كان العالج هو الحب .أن ي
ت
يأ� حبا فيه .فجاء السيد المسيح
الحب وان ي
كما يقول النجيل المقدس“ :هكذا احب الله
ت
لك ليهلك كل
العالم ح� بذل ابنه الوحيد ي
من يؤمن به بل تكون له الحياة أ
البدية” (يوحنا
 )١٦ :٣وجاء السيد المسيح يقدم لطفا وحنانا
وحبا .وكان قصده من كل هذا أن يرجع
النسان إىل إنسانيته .ولم يكن هناك سبيال
إ
ال ان يتواجد الله معنا .فصار عمانوئيل “الله
معنا” والكلمة صار جسدا وحل ن ي� وسطنا .لم
يرسل الله مالكا ول رئيس مالئكة ول نبيا ول
سف�ا ولكنه جاء بنفسه ألنه
رجل سياسة ول ي
يحب النسان بالحقيقة وليس بالكالم فقط.
ولذلك نحن نحتفل بعيد ميالده ن ي� كل سنة.
وتتجدد هذه المناسبة ألننا نجدد العهد بالله
الذي تا� حبا فينا ليقدم الحب لكل انسان.
الصغ�ة
ن ي� الميالد المجيد نراه يحب القرية
ي
الكب�ة أورشليم.
بيت لحم ،ويحب المدينة ي
ين
المنسي� وسط زحام
نراه يحب الرعاة
ش ن
و� نفس الوقت نراه يحب المجوس
الب� ي
الذين عاشوا ن ي� بالد بعيدة عن اليهودية
الفق�ة
وعن اورشليم .يحب العذراء الفتاة
ي
ت
واليتيمة ويحب ن ي� نفس الوقت المرأة الم�ملة
حنة النبية .يحب يوسف النجار الشيخ الوقور
حارس رس التجسد اللهى ويحب ايضا الشيخ
الوقور القديس سمعان الذي انتظر مجيء
النسان وجاء
السيد المسيح  .لقد أحب الله إ
يناير-ف�اير ٢٠١٩
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قلبك دافئا بالحب الذي يقدمه المسيح لك.
أ
ت
ال� نتعامل معها
مع أن المور الع�ية ي
ووسائل التواصل الواسعة الموجودة حاليا
صغ�ة ،لكن من شك�ة
جعلت العالم قرية
ي
آ
النسان مع اللت ،جف قلبه من
تعامل إ
كث�ة امام النسان.
الحب وازدادت ضعفات ي
آ
ازداد ضعفه ن ي� عالقاته وحبه لالخرين وحبه
للحياة .وهناك ازدياد ن ي� العنف والجريمة
أ
ن
ن
و� النحرافات
إ
والرهاب ،ي
و� التفكك الرسي ،ي
أ
المتعددة .كل هذا يحدث لن قلب النسان
جف من الحب.
إن مناسبة عيد الميالد هي فرصة ورسالة لكل
ت
يأ� ويشبع من هذا الحب،
واحد فينا لن ي
كما يقول السيد المسيح ن ي� عظته عل الجبل:
ال� (اىل المسيح
“طو� للجياع والعطاش إىل ب
ب
ت
واىل الحب) فإنهم يشبعون” (م� )٦ :٥
٣
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ت
ت
امنيا� لجميعكم ،راجيا لكم
تحيا� وكل
ي
ي
أياما مقدسة ن ي� هذا العالم الجديد .وفرحة
أ
لك تستطيعون
الميالد تمال قلوبكم جميعا ي
ان تنقلوا هذا الفرح وهذا الحب لكل واحد ن ي�
ت
ال� تعيشون فيها .ليبارك الله
كل
المجتمعات ي
ن
ن
و� كل ما تمتد اليه ايديكم.
ي� حياتكم ي

اهنئكم ايها الحباء بهذا العيد وبفرحة الميالد
المجيد ت
وال� نتذكر فيها احبائنا الشهداء
ي
الذين يفرحون ايضا بوجودهم ن ي� السماء.
ين
ونصل من أجل شفائهم.
المصاب�
ونتذكر
ي
نصل من
ونصل من أجل سالم العالم كله .ي
ي
اجل بالدنا م� ومن اجل كل انسان ومن أجل
ونصل أن يرسل
كنيسة ومن اجل كل خدمة.
ي
الله هذا الفرح لكل واحد كما تقول انشودة و إللهنا كل مجد وكرامة من الن واىل البد،
ين
ام�.
الميالد المجيد“ :المجد لله ن ي�
العاىل وعل
ي
الرض السالم وبالناس الم�ة” (لوقا )١٤ :٢

تعزيات السماء

اخ�ته وقبلته يارب ليسكن ف� ديارك إىل أ
«طو� لمن ت
البد» (مز )4: 65
ب
ي
ي
القس ميخائيل إبراهيم وشعب كنيسة العذراء مريم بفيكتور فيل يقدمون خالص
التعازي القلبية لكل من الحباء:
البنه /نيكول مورجان زوجة المهندس /مينا مورجان لنتقال والدها بكاليفورنيا.
ام� عوض زوج السيده الفاضلة /نادية عبيد لنتقال شقيقة
والمهندس الشماس /ي
أ
الستاذ الشماس /الفريد عوض .والمنتقل عم كل من الستاذ /شأ�ف عوض زوج
السيدة الفاضلة /بسمة عوض ،والشماس ف
تو� عوض والشماس /يك�لس عوض.
والسيدة الفاضله /عايدة سليمان لنتقال شقيقها.
ولالستاذ /ت
شو� دميان زوج السيدة الفاضلة /نعمات إلنتقال شقيقة بفلوريدا.
القديس� ،ويعطى عزاء وسالما أ
ين
لالرسه.
الرب المحب ينيح أنفسهم ن ي� أحضان
طوبه-امش� ١٧٣٥
ي
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Services
 Weeklyالصحراء
عذراء
األحد:

عذراء الصحراء

Sunday:

القداس اإللهي 8:00 -11:15 AM Divine Liturgy
11:30 -12:30 PM Sunday School

مدارس األحد

12:30 -1:30 PM Servants’ Meeting

اجتماع اخلدمة

Wednesday:

األربعاء:

القداس اإللهي

8:00 - 10:30 AM Divine Liturgy

Under the Auspice of
H� E� Metropolitan Serapion
Diocese of Los Angeles,
Southern California & Hawaii

أحلان متقدمة 6:00 - 7:00 PM Advanced Hymns

Friday:

اجلمعة:
القداس اإللهي
كورال

8:00 - 10:30 AM Divine Liturgy

The Virgin of The Hi-Desert
A bi-monthly newsletter published by
Saint Mary Coptic Orthodox Church

5:00 - 6:00 PM Choir Practice

أحلان وقبطي 6:00 - 7:00 PM Hymns and Coptic

7:00 - 8:00 PM Arabic and English Bible
Clergy
Study
دراسة كتاب مقدس عربي واجنليزى
Fr� Michael Ibrahim
Cell: (760) 486 - 0856
اجتماع األسرة
Frmichaelibrahim@stmarychurchvv�com 7:00 - 8:00 PM Family Meeting
)(The Last Friday of the Month
(أخر جمعة من كل الشهر)

السبت:
درس أحلان

Saint Mary Church Physical Address:
14647 Bonanza Rd
Victorville, CA 92392

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

Saint Mary Church Mailing Address:
P�O� Box 190
Victorville, CA 92393

7:00 - 8:30 PM Vespers and Sermon
العشية والعظة
7:35 - 9:00 PM Servant Prep Class
فصل اعداد خدام

«فَالْ َو ِص َّي ُة الَّ ِتي َس ِم ْع ُت ُموهَا ُم ْن ُذ الْ َبدَ ايَ ِة،
ِه َي أَنْ يُ ِح َّب بَ ْعضُ َنا بَ ْعضاً»
(يوﺣنا ﺍﻻﻭﻝ )11 :3

Phone: (760) 241 - 6279
Email: stmarychurchvv@aol�com
Newsletter Email:
VirginOfHiDesert@aol�com
Visit us at the church official Website
http://www�stmarychurchvv�com

“For this is the message
that you heard from the
beginning, that we should
”love one another.
)(1 John 3: 11

يناير-ف�اير ٢٠١٩
ب

Follow us on Facebook at:
StMary Coptic Church Victorville
YouTube channel:
Saint Mary Coptic Orthodox Church
Victorville
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L�A� Diocese’s Website:
http://www�lacopts�org

طوبه-امش� ١٧٣٥
ي

الرسالة البابوية لعيد امليالد املجيد
قداسة البابا تواضروس الثانى

الكث�ة .ولكن هذا
وزوده بكل المواهب
ي
النسان قبل الخطية وك� وصية الله وعاش
إ
ن
ت
ال� نسميها “الظلمة
ي� الظلمة .وهذه الظلمة ي
النسان بعد أن كان يتمتع
الروحية” عاش فيها إ
بالحرية وبالحب وبالوصية  ،اختار ان يعيش
ن ي� الفراغ واليأس والخطية .ففقد الرجاء وعاش
ن
الحباط وامتدت الخطية ش
وانت�ت اىل كل
ي� إ
العالم .كما هو مكتوب ن ي� الكتاب المقدس:
“اذ الجميع اخطأوا وأعوزهم مجد الله”
(رومية  .)٢٣ :٣وانهارت انسانية النسان وفقد
النسان
اهم ماعنده وهو انسانيته .وصار إ
رويدا رويدا وجيال بعد جيل يفقد انسانيته
ويجف عنه الحب الذي تعطيه هذه النسانية.
النسان جائعا اىل الحب .وهذا الجوع
وأصبح إ
ن
الكب�
اىل الحب جعله يعيش ي� هذا الفراغ ي
رغم تقدم العالم بكل وسائل التواصل
المتعددة ي ن
ب� أطراف المسكونة.

باسم الب والبن والروح القدس الله الواحد.
ين
ام�.
ن ي� بداية العام الجديد  ،٢٠١٩اهنئكم جميعا
خ�
بعيد الميالد المجيد وارجو للجميع كل ي
وكل بركة ن� كل مكان .أرسل ت
تهنئ� القلبية
ي
ي
ن
وتهنئة كل الكنيسة هنا ي� م� اىل جميع
الباء المطارنة والساقفة .وإىل كل أ
الباء
الكهنة والشمامسة وكل الخدام والخادمات و
أ
الراخنة ومجالس الكنائس ،واىل كل الشباب
وأيضا اىل كل الشعب وكل أ
الطفال ،واىل كل
كنائسنا القبطية ن ي� سائر قارات العالم ،ن ي�
أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وأفريقيا
و� كل أ
ن
ت
الماكن ت
ال� يتواجد
وآسيا وأس�اليا ،ي
بها كل الذين يحتفلون بعيد الميالد المجيد
بحسب التقويم ش
ال� ت ي� .
النسان ،اراد له ان يكون
بعد أن خلق الله إ
اساسا كامال يعيش ن ي� انسانية كاملة ،فأعطاه
طوبه-امش� ١٧٣٥
ي
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