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وٌس أَنَا ” ِّي قُدُّ فَتَْحِسبُهُ ُمقَدًَّسا ألَنَّهُ يُقَرُِّب ُخْبَز إِلهَِك. ُمقَدَّسًا يَُكوُن ِعْنَدَك ألَن
ُسُكمْ    (8: 12)الوين“ .الرَّبُّ ُمقَدِّ

 يهنئ أبينا الحبيب شعب الكنيسة 

 القس ميخائيل إبراهيم 

 لرسامته بمناسبة  العيد الحادى عشر

 الرب يديم علينا كهنوته

“Therefore you shall conse-
crate him, for he offers the 

bread of your God. He shall 
be holy to you for I the Lord 
which sanctify you, am ho-

ly.” )Leviticus 21:8) 

The Church congregation congratulates 

Fr. Michael Ibrahim 

For the eleventh anniversary of his 
ordination as a priest, wishing 
him a year filled with abundant 

blessings. 

 القس/ ميخائيل إبراهيم 

 وشعب الكنيسة يهنئون   

االستاذ/ رومانى جرجس وزوجته/ 
بعماد ابنتهما. الرب يبارك حياتها نريمين 

 وتنموا فى االيمان. 
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األنبببا يبارك الكنيسة نيافة الحبرر الرير رير  
هرم ير   سرابيون  درداا اهلر بصالةالر

فبرايرر بركرنريرسرة  12السبت الم افق 
بارست . ويبرارك نرنريرسرة الرعر را  
بفيكت ر في  بصالة عشية ي   السبت 

 11فبراير وقرداا ير   اه رد  12
 فبراير.

H. G. Bishop Serapion will 
bless our church with the 

prayer of vespers on Satur-
day February 21 and the Di-

vine Liturgy on Sunday, February 
22, 2015. H. G. will also pray the Divine 
Liturgy at Barstow on Saturday, February 21, 

Jonah’s Fast 
 صوم يونان 

Mon—Wed 

Feb 2—Feb 4  
 األربعاء—االثنين

 فبراير 4—1

10 :00  AM – 1:00 PM 

 م 2،11 –ص  21،11 

Jonah’s Feast 
 فصح يونان

 Thru, Feb 5  
 فبراير 5الخميس 

8:00 AM – 10:30 AM 

 صباحا 21،01– 8،11 

Entry into the 
Temple 

 دخول المسيح الهيكل

Sunday, Feb 15  
 فبراير 25الجمعه 

8:00 AM – 10:30 AM 

 صباحا 22،01– 8،11 

Great lent starts on Monday, February 16, 2015 

 فراير الحالى 21يبدا الصوم الكبير يوم األثنين الموافق 
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 ص            فى هذا العدد

 2صور احتفاالت الكنيسة .............

 1جدول الخدمات األسبوعية ........  

 0................ المسيح مثال الرعاه 

   7................. ( 7هذا هو ايمانى )

    9..... ................تعازى القلبيه ..

 21... شرح القداس لعاشق القداس 

 21شخصيات الكتاب المقدس  ...... 

بمناسبه مرور عبام عبلبى تباسبيبس 
   25.... ...الكنيسة فى مدينه بارستو .

   10أعياد ميالد الشهر .................

3أية الشهر ............................ 

1 اخبار الكنيسة ....................... 
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“But when the fullness 
of the time had come, 

God sent forth His Son, 
born of a woman, born 

under the law, to redeem 
those who were under 
the law, that we might 
receive the adoption as 
sons.” )Galatians 4:4-5) 

ولكن لما جاء ملء ”
أرسل هللا  الزمان،

ابنه مولودا من امرأة 
 تحت الناموس،

ليفدى الذين تحت 
لننال  الناموس،
“التبنى  

(5-4: 4)غل   
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The tie that binds both happi-
ness and spiritual service is a 
fundamentally simple one, “It is 
more blessed to give than to 
receive” (Acts 20:35). The Lord 
Jesus Christ not only taught 
giving; but His very life demon-
strated emphatically that serv-
ing others is an essential com-
ponent of spiritual happiness. A 
person may have unprecedented 
gifts and talents; but if they 
choose not to share them with 
others, those gifts and talents 
will not bring about the ex-
pected fulfillment. 

“There are diversities of gifts 
but the same Spirit. There are 
differences of ministries but the 
same Lord. And there are diver-
sities of activities but it is the 
same God Who works in all. 
But the manifestation of the 
Spirit is given to each one for 
the profit of all” (I Cor 12:4-7). 

The first step towards an en-
riched, fulfilling service to God 
is to recognize that gifts and 

talents are ultimately God's and 
His alone. They should not be 
considered yours neither by you 
nor by others.  

No two servants possess exactly 
the same identical gifts. It was 
only the perfect Lord Jesus 
Christ Who had possessed all 
the gifts and talents during His 
life on earth. God's plan is to 
assimilate all the infinite num-
ber of gifts and talents He has 
distributed to us all, and make 
them function together as one. 
It is a biblically documented 
mandate that everyone combine 
their talents and gifts laboring 
together in love towards one 
unified goal without any under-
lying human dissension. We 
should embrace this as an ex-
pected behavior from us spring-
ing from an internal conviction 
rather than a waited-for effort; 
if we truly believe our gifts and 
talents are from God to be uti-
lized for the advancement of 

H. G. Bishop Youssef 
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His kingdom. 

The second step towards a hap-
py blessed service is resolved in 
making a commitment to share 
our gifts and talents with others. 
Having the desire to serve is 
certainly essential; but without 
determination desire is like a 
candle without a flame. Wishful 
thinking alone does not make 
service burn brightly with 
productivity and success. Ra-
ther, commitment extends de-
sire into unconditional, faithful, 
seven day a week service. Hard 
working, progressively moving, 
validated service turns into a 
labor of love with committed 
dedicated servants.  

Origen (c.248) spoke of the 
commitment of the church 
teachers at its inception:  

“At the present day, indeed 
there is a multitude of Christian 
believers. Not only rich men 
receive the teachers of Christi-
anity, but also persons of rank, 
as well as refined and high-born 
ladies. Some will perhaps dare 
to say that it is for the sake of a 
little glory that certain individu-
als assume the office of Chris-

tian instructors. However it is 
impossible to reasonably enter-
tain such a notion about Christi-
anity in its beginnings. For back 
then, the danger incurred was 
great especially by its teachers.” 

Servants cannot serve two mas-
ters. They have to choose either 
the earthly or the heavenly; but 
they cannot be attached to both 
and claim they can serve. “No 
one can serve two masters; for 
either he will hate the one and 
love the other, or else he will be 
loyal to the one and despise the 
other. You cannot serve God 
and mammon” (Matthew 6:18). 
Trying to maintain an attach-
ment to both leads to procrasti-
nation in completing service 
works to the best of one's abil-
ity; some readily volunteering 
their talents and gifts, in addi-
tion to sporadic time spent in 
prayer and preparation for vital 
services such as deacons' 
hymns and Sunday School les-
sons.  

The third step following full 
commitment to His service is 
having the right attitude in re-
flecting our gifts and talents. 
We “choose and wear” our atti-
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tude exactly as we do our 
clothes each and every day. The 
essential question concerning 
attitude is, “Does my attitude, 
supported by my actions, spirit-
ually encourage others to desire 
to share their gifts and talents, 
furthering and ensuring the 
growth of the Church?”  

The Lord Jesus Christ prolifi-
cally gave a heartfelt example 
of how the right attitude, the 
true inner faith we reflect to 
others should be, “I was hungry 
and you gave Me food; I was 
thirsty and you gave Me drink; I 
was a stranger and you took Me 
in; I was naked and you clothed 
Me; I was sick and you visited 
Me; I was in prison and you 
came to Me” (Matt 25:35,36). 
Here, the Lord not only gave an 
example but also identified 
Himself with the poor, the 
homeless, the suffering, and the 
needy.  

With a spiritual attitude one 
comes to realize that spiritual 
rather than physical nourish-
ment leads a person to never 
hunger or thirst again. Offering 
the garment of righteousness 
through teaching, exhorting, 

encouraging, seeking out the 
sick, visiting the debilitated, 
immobile elderly, is doing that 
unto the Lord Himself. There is 
physical as well as spiritual Im-
prisonment; and among us there 
are people walking seemingly 
free; but who are spiritually im-
prisoned to sin and compliance 
to a worldly sinful life. Such are 
the ones our Lord asked us to 
visit and liberate.  

Our commitment and non-

condescending attitude towards 
living a righteous life will even-
tually lead others to follow our 
example in desiring the Lord 
Jesus Christ as Master of their 
life away from sin and its bitter-
ness. Further, it will demon-
strate to those who are ever 
mindful and watching our ex-
ample as servants how we are 
called upon to use our talents 
and gifts. We must be ever 
watchful and introspective as 
servants “...for who is greater, 
he who sits at the table or he 
who serves? Is it not he who sits 
at the table? Yet I am among 
you as the One who 
serves” (Luke 22:27). 

The spiritual attitude of a serv-
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ant should also not be overtaken 
by often seeking the easy, most 
familiar, less difficult path. St. 
Paul said, “...serving the Lord 
with all humility, with many 
tears and trials which happened 
to me…” (Acts 20:19). A servant 
should also be faithfully seeking 
positive ways by which to ex-
pand and share gifts and talents, 
persevering for the betterment of 
the service. The number of years 
in service, a servant's age or re-
lations should not place them in 
higher esteem than other serv-
ants.  

St. James and St. John, the sons 
of Zebedee unthinkingly, unset-
tled the other ten listening disci-
ples by saying, “Teacher we 
want You to do for us whatever 
we ask. And He said to them, 
'What do you want Me to do for 
you?' They said to Him, 'Grant 
us that we may sit, one on Your 
right hand and the other on Your 
left, in Your Glory” (Mark 10:35
-37). The Lord called them pri-
vately aside and quietly taught 
them the self-denial in disciple-
ship, “You know that those who 
are considered rulers over the 
Gentiles lord it over them and 
their great ones exercise it over 

them. Yet it shall not be so 
among you; but whoever desires 
to become great among you 
shall be your servant and who-
ever of you desires to be first 
shall be slave of all. For even 
the Son of Man did not come to 
be served but to serve” (Mark 
10:42-44). 

The fourth step is finding spir-
itual satisfaction in service. 
Servants should have service as 
the utmost important source of 
their happiness. Giving unto oth-
ers what God has given unto 
you, becomes to your soul its 
breath, purpose, and joy. Salty 
lakes are self contained, with 
water pouring only internally. 
Fresh lakes, on the other hand, 
receive and give fresh water, 
causing their waters to be really 
fresh and refreshing. So is the 
case with service. If it is not 
contained; but reaching out to 
others then it becomes refresh-
ing; bringing forth happiness to 
the giver as well as the receiver. 

It is humbling to constantly keep 
before our eyes the fact that per-
fection is a quality possessed by 
only One earthly person, our 
Lord Jesus Christ. The Lord Je-
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 My boss is a Jewish Carpenter 

      Be fisher of men, you catch them, He'll clean them. 

            GOD loves you, no restrictions apply.  

                Do not worry about tomorrow, you did that yesterday. 

sus Christ earthly life and His 
death reflect the Perfect Servant 
in the Perfect Man. The perfect 
Man did not ask to be paid for 
His services. There was no royal 
fanfare for His miracles; nor was 
His service motivated by fear. 
No pretensions or vices over-
shadowed His service; a donkey 
was his choice to ride as a king. 
There were even very few who 
had said “thank-you”. He served 
until he went on the cross. 

The Lord Jesus Christ reached 
out to others with His heart not 
only with His all knowing, all 
powerful encompassing 
knowledge. He motivated others 
not only by who He was; but 
also by how He was; humble, 
ready, patient and loving. His 
service was truly a labor of love, 

bringing spiritual happiness to 
all those who chose to faithfully 
follow His teachings and His 
Holy Example. His epitome of 
service would fill voluminous 
Holy Gospels known by those 
whose watchful observant eyes 
could not help but commit His 
examples to memory. 

Let us all be thankful to God for 
bestowing upon us precious gifts 
and talents and may He make us 
worthy to commit them to His 
Service. May we increase in ser-
vice and righteous endeavors, 
fulfilling spiritual happiness and 
become more upright in good 
deeds. 

Have mercy on us, O God. 
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Chapter (1) shows Jonah the run
-away 

Are you running away from 
God and His commandments? 
How far can you go? Ask 
yourself WHY? 

Chapter (2) shows Jonah praying 
and repenting 

How often do you pray? 
And do you confess and cor-
rect yourself ? 

Chapter (3) shows Jonah the 
worker and threatening 

When you work for God, or 
with God, just report to duty 
and don't give Him instruc-
tions, or threaten its your way 
or the hwy! 

Chapter (4) shows Jonah is ego-

centric and was not too happy 
when his enemies got saved 

Do not cluster around your-
self, for you are not the only 
one living in your community 
or among your people, pull 
yourself away from your-

self, and start seeing others 

and their needs and be a small 
picture of Jesus who asked us 
to care for each other 

GOD loves us all, He is very 
compassionate,  He cares for 
each and everyone of us. 

Share your love with God who 
wants you to be with Him eter-
nally.  

In our daily study-for the last 
few days-in the Book of Jonah, I 
would like to ask you, 'do you 
know why God wanted to pun-
ish Nineveh?'    

-You will find the answer in 
the  Book of Nahum 3:1-3 

-Their sins were a “burden 
against themselves”, which 
made God say: “Behold, I am 
against you.” (Nahum 2:13) 

Here is a list of Nineveh's sins: 

bloody city - full of lies and rob-
bery - its victim never departs - 
city of war (noise of a whip, rat-
tling wheels, galloping horses, 

Fr. Markos Hanna 
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clattering chariots, horsemen 
charge with bright sword and 
glittering spear), multitude of 
slain, great number of bodies 
countless corpses, seductive har-
lots, mistress of sorceries. 

The merciful and compassionate 
God forgave Nineveh after Jo-
nah's word to them, as they re-
pented. 

Here is their recipe: They be-
lieved God, proclaim a fast-did 
not eat or drink anything, put 
sackcloth, sat in ashes, cried 
mightly to God, turned from 

their evil way and from the vio-
lence that were in their hands. 

But they behaved only 100 
years, and returned back to their 
sins, that's when God send Na-
hum to them to warn them of 
their punishment as they were 
not willing to repent this time. 
And Nineveh was finished. 

May we listen and act by the 
word of God which rebukes, edi-
fies and puts us on the right 
track, so we may bring forth 
fruits-as His Divine will. Amen.  

Marly Shenouda Feb-02 

Tony Awad Feb-03 

Peter Boushra Feb-04 

Joseph Wanis Feb-05 

Branden Matta Feb-10 

Mark Matta Feb-17 

Ramy Iskander Feb-20 

Mary Attia Feb-25 

Marem Gad Feb-26  
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First: The Weekly fast:  

Just as the church practices 
worship weekly, it also practic-
es general fasting weekly. This 
has its origin in the Jewish 
Church. Jews were accustomed 
to fast on Mondays and Thurs-
days, as on these two days Mo-
ses went up to receive the com-
mandments and descended the 
mountain carrying the two stone 
tablets. That is why when Christ 
spoke about the Pharisee, He 
said he boasted about fasting 
every week (Luke 18:12). Since 
the apostolic age, the Church 
has been aware of the value of 
fasting and designated Wednes-
days and Fridays as days for 
fasting. This is done in memory 
of Christ's betrayal and cruci-
fixion. 

Second: The Great Lent or 
“Tessaracoste (for ty days 
fasting).” This is set to achieve 
a dual purpose: first, to be pre-

pared to experience the joyful 
resurrection of the crucified 
Lord. Secondly, to prepare cate-
chumens through teaching and 
guidance to practice worship 
together with practical repent-
ance, so that they might receive 
the sacrament of baptism on 
Easter eve. 

It is necessary to stop and re-
flect upon these two objectives. 
Although we celebrate the res-
urrection weekly on every Sun-
day, and practice the 
“resurrected life” every day 
through continuous renewal and 
unceasing repentance, yet we 
are in need of the fasting period 
of forty days (Great Lent) be-
sides the Holy Week in order to 
become ready for the joy of the 
resurrection and the power it 
gives. Within this period we 
practice “mortification” in the 
Lord, that His resurrection may 
be transfigured in us, and to be 
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able to say with the Apostle 
Paul: “If so be that we suffer 
with Him, that we may be also 
glorified together” (Rom. 8:17). 

With regards to the preparation 
of the catechumens within this 
period, fasting is necessary for 
the performance of this task, and 
gives an increasingly deep sig-
nificance. It implies an open lov-
ing heart towards human race. 
The whole church fasts, so that 
God may attract new children to 
Him, and prepare them for the 
blessings of His Fatherhood... 
Thus fasting is a sign of our 
faith in God's power manifested 
in our ministry and preaching. 
On the other hand, fasting par-
ticularly the Great Lent should 
have the aim of witnessing to 
Jesus Christ and of unceasing 
prayer for the sanctification of 
mankind. 

At every Lent, a believer used to 
remember how the Church fast-
ed on his behalf and strived to 
gain him as a holy vessel and as 
an altar to the Lord. Similarly, it  
is his turn now to repay this love 
by working for the salvation of 
others. 

Actually the observance of 

“Great Lent” dates back to the 
age of the apostles: 

a. In the writings of St. Irenaeus 
in the second century - mention 
is made of believers who fasted 
for a day, besides others who 
fasted for two days before East-
er, as well as others who fasted 
for longer periods. There is ref-
erence to some who counted for-
ty hours in a day. This does not 
mean that St. Irenaeus negates 
fasting during Lent or the Holy 
Week, but he indicates the com-
plete abstention from food 
which precedes the Easter Litur-
gy of Eucharist. For while some 
are satisfied to fast on Holy Sat-
urday (and that is the only time 
when the Coptic Church fasts on 
a Saturday in the form of com-
plete abstention), others abstain 
for two successive days: Good 
Friday and Holy Saturday. Con-
cerning the calculation of forty 
hours in a day, this probably re-
fers to a custom practiced in the 
second century, and which some 
Copts follow, wherein fasting 
starts on Good Friday and con-
tinues until sunrise on Easter 
Sunday i.e., until the celebration 
of the Easter Liturgy. This is 
equivalent to forty hours. 
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b. In the middle of the third cen-
tury, there is strong evidence 
that fasting extended for six 
days (from Holy Monday to Ho-
ly Sunday). Some scholars com-
ment on this as a clear indication 
of the distinction made between 
fasting during the six paschal 
(Holy) days as a whole and fast-
ing on Good Friday and Holy 
Saturday which has specific sig-
nificance 10. Actually, what oc-
curred in the third century may 
be considered as complementary 
to what is mentioned by St. Ire-
naeus. This saint mentions com-
plete long abstention preceding 
the Easter Liturgy, whereas what 
is mentioned regarding the mid-
dle of the third century refers to 
fasting during the Holy Week as 
a whole and which also has spe-
cific significance, especially that 
it is still observed by our Church 
with greater asceticism than the 
rest of Lent period. 

c. In AD 325, the Council of Ni-
cene mentioned Lent as a settled 
matter recognized by the Uni-
versal Church, and not as an in-
novation in the church or in 
some churches. 

d. In the middle of the fourth 

century, St. Athanasius was 
greatly concerned with writing 
the "Paschal Letters," even in his 
exile. The Popes of Alexandria 
have followed this custom at 
least ever since Pope Dionysius 
of Alexandria. These were writ-
ten on the occasion of the Epiph-
any, not only to designate Easter 
time but also to designate the 
beginning of Lent immediately 
followed by the Holy Week and 
by Easter day. 

It is noteworthy that in the let-
ters that have come down to us, 
St. Athanasius integrated Lent 
with the Holy Week, although 
he stressed the clear distinction 
between them. 

The Coptic Church fasts for fifty 
five days (forty day [Lent]; eight 
days [Holy Week] and seven 
days instead of the seven Satur-
days which are not observed 
with complete abstention. 

Third: Other Periods of Fast-
ing: Besides the weekly fasting 
and Lent followed by the Holy 
Week, Copts observe the follow-
ing periods of fasting: 

I- Fasting before Christmas: 
Its win is spiritual preparation to 

13  

THE VIRGIN OF THE HI -DESERT  

 February 2015 Amshir 1731 14 

receive the birth of Christ. It 
lasts for forty days plus three 
days in memory of the general 
fast observed in the reign of Al 
Moiz when EI-Muqattarn Moun-
tain was moved. 

2- The Fast of the Apostles: 
This begins on the day following 
Pentecost and continues until the 
feast of the martyrs, SS. Peter 
and Paul, on Abib the fifth 
(twelfth of July). The aim of this 
fasting period is to fill the soul 
with fervor and zeal to preach 
the Word with an apostolic 
thought. 

3- The Fast of Nineveh: This 
lasts for three days. It starts on 
the Monday preceding the one 
before Lent. It probably refers to 
Jonah's fast, while he was inside 
the whale's belly. 

4- The Fast of the Holy Virgin: 
This takes place fifteen days be-
fore the celebration of the Holy 
Virgin Mary feast. (It lasts from 
the seventh to the twenty second 
of August (16th of Misra)). 

5- Fasting on the eve 
(Paramoun) of Christmas and on 
the eve of the Epiphany... this 
fast is observed immediately be-

fore these feasts, it is taken with 
great asceticism. If this occurs 
on a Saturday or Sunday, then 
fasting starts on Friday to allow 
complete abstention until sunset. 

Notes on Periods of Fasting ob-
served by the Copts: 

1- Fasting is not observed on 
Wednesdays and Fridays occur-
ring in the “Pentecostal Period,” 
i.e., the fifty days starts from 
Easter to Pentecost. 

2- The sick and travelers may 
reduce the periods set for fasting 
by absolution during confession. 
As for those who observe asceti-
cism, they may fast all their 
lives and follow no restrictions. 
Upon consecration, a bishop 
fasts for a complete year. 
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1125فبراير     15  21 2702امشير  

ون ف قدا أب نا ميخائير  أ رد أفرراد 
الشعب بالبحر  عرك نرنريرسرة هقرامرة 

 الصاله بها.

وفم أ د اهيا  تداب  الشخص المك رف 
بالبح  عك ننيسه مع شخص ال يعرفه 
وتياذبا الحدي  مع بعضهم وفم أثرنرا  
الحدي  سأل الشخص المك ف بالبرحر  
عك الكنيسم ه ا الشخرص عرك مرهرنرتره 
فدال له أنا راعم ننيسه انريرير ريره فرم 
بارست . فأخبره الشخص برأ  شرعرب 
بارست  مك المرصرريريرك اهرثر ذنر  
يحتاج الم مكا  يؤدوا فيه صالة الدداا 

 ف افق ع م الف ر.

وأخبر الشخص قدا أب نا ميخائي  أنره 
وجد ننيسة وأخر  مر عرد مرك راعرم 
الكنيسه، وتداب  قدا أب نا ميخائي  مع 
راعم الكنيسة واتفرق عر رم نر  شرئ 
وفعالً ص ينا أول قداا فرم نرنريرسرة 

 .1122يناير  22بارست  ي   

لدد شم تنا رعاية ومحبة ربرنرا يسر   
المسيح ب ج د ه ه الكنيرسرة الصرةريررة 
التم تسببت فم ارتفا  رو انية الشعب 
وانتظامهم فم  ضر ر صرالة الردرداا 

 والتناول مك اهسرار المددسة.

ومك محبة ورعاية قدا أب نا ميخائير  
أشار ع ينا بعم  اجتما  لدراسة الكتاب 
المددا مرة ن  أسب عيك، وأيضاً ساهم 
ه ا االجتما  فم اثرا  مع  مات الشعب 

 ورفع رو انيتهم.

وبالرغم مك مسئر لريرات قردا أبر نرا 

ميخائي  الكثيرة تياه نرنريرسرة وشرعرب 
فيكت رفي  اال أنه دائماً يب ل أقصم جهد 
فم خدمتنا و   مشان نا ورعايتنا ع رم 
أنم  وجه. هللا قادر أ  يرعر ت ترعرب 
محبته ويديم نهنر تره أنمرنره عرديرده. 

َوأُنصب َع َْيهَا َراِعياً َواِ داً فَيَرْرَعراهَرا ” 
َعْبدِي دَاُودُ. هَُ  يَْرَعاهَا َوهَُ  يَكُ ُ  لَهَا 

 ً  ).14: 42) ز “ َراِعيا

 21وقد بارننا هللا واصبحنا بنعمته اآل  
َونَانَْت تُْبنَم َوتَِسيرُر فِرخ َخرْ ِ  ”أسر. 

و ِ اْلردُردُاِ نَرانَرْت  بِّ َوبِتَْعزِيَرةِ الررح الرَّ
 ).42: 9)أ  “ تَتَكَاثَرُ 

وفم النهاية ندد  شكرنا الم ربنا يس   
المسيح ع م عظم محبته واهتمامره برنرا 
بالرغم مك ق ة عددنا وأيضا نشكر سيدنا 
الحبر الي ي  اهنبا سيرابرير   لرمرحربرتره 
ورعايته لنا وأيضاً نشكرر قردا أبر نرا 
ميخائي  فيما قدمه مرك  رب واهرترمرا  
ً اهخر ة  نثير جداً نح نا. ونشكر أيضا
الشمامسه وأفراد الشعب مرك نرنريرسرة 
فيكت رفي  ال يك يحرص   دائماً عر رم 
اهشتراك معنا فم ص ر ات الردرداا. 
وأيضاً نشكر اهخ ة الدائميك ع م عم  

 الدربا  المددا.

سال  ربنا والهنرا ومرخر رصرنرا يسر   
 المسيح مع اليميع.

أَِميٌك هَُ  هللاُ الَّ ِي بِهِ دُِعيتُْم إِلَم شَرِنَةِ ”
 ).9: 2ن 2“ (اْبنِهِ يَسُ  َ اْلَمِسيحِ َربِّنَا
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بسم اآلب واالبك والرو  الردردا الره 
 وا د آميك

فم البدايه، نحب نحك شعرب برارسرتر ، 
ن د أ  ندد  الشكر لربنا والهنا يسر   
المسيح ع م عظم محبته واهتمامره برنرا 
ونشكر محبة ورعاية سيدنا نيافة الحبرر 
الي ي  اهنبا سيرابرير   ونشركرر أبر نرا 
الحبيب الد  ميخائي  لمحبته وتعبه مك 

 أج نا.

بدأت الدصه عندما نرا  قردا أبر نرا  
ميخائي  يرس  لنا ميكروبرا  نرنريرسرة 
السريردة الرعر را  مرريررم أ  الرنرر ر 
بفيكت رفي  ن  ي   أ د لحض ر الدداا 

أسر  2فم الكنيسة وذلك بالرغم مك أننا 
فدط ون  أسره لديها سياره ولكك قدا 
أب نا مك محبته نا  يسه  ع ينا ال هاب 
إلم الكنيسه، ونا  يفرتردردنرا ويرزورنرا 

 بانتظا .

وفم أ د اهيا  ذهبت أسره مك شرعرب 
بارست  لن ال برنة دير الددي  العظيم 
اهنبا أنط ني ا ولم تكك ترعر رم هر ه 
اهسره ب ج د سيدنا اهنبا سيرابي   فم 
الدير وأثنا  الزياره تحدث أ د أفرراد 
ه ه اهسره مع أ د الرهبا  وقرال لره 
شعب بارست  يتمنرم ويرحر رم بر جر د 
ننيسه ضةيره فم بارست ، فردرال لره 
الراهب يمكنك أ  تأخ  مشر رة سريردنرا 
اهنبا سيرابي  . فدرال هر ا الشرخرص 

عندما يحضر سيدنا س   أتحدث معره 
فم ه ا اهمر، فدال له الراهب سريردنرا 
م ج د اآل  وأشار بيده إلم سيدنا ولرم 
يكك يع م ه ا الشخص ب ج د سريردنرا. 
فتدد  الشخص وتحدث مع سيدنا وأخبره 
أ  شعب بارست  يتمنم ويح م بر جر د 
ننيسة صةيره لديهم، ومك فرط محبرة 
واهتما  سيدنا اهنبا سيرابي   قال لهر ا 

اْسأَلُ ا ”الشخص أنه س   يهتم باهمر. 
تُْعطَْ ا. اْط ُبُ ا تَِيردُوا. اْقرَرُعر ا يُرْفرتَرْح 

 ).7:7)متم “ لَكُمْ 

ومك العييب أننا نشعب صةير مك   
( أسر فدط نا  ذلك ميرد   رم 2مك )

نح مه، وتحدق الح م واتص  برنرا قردا 
أب نا ميخائي  وأخبرنا أ  سيردنرا يرريرد 
مداب ة شعب بارست  فم ننيرسرة السريردة 
الع را  مريم بفيكت رفي  ونا  ذلك فم 

 أيا  نهضة السيدة الع را .

َغْيُر اْلُمْستَطَا ِ ِعْندَ النَّااِ ُمْسرتَرطَرا ٌ ” 
 ).17: 21)ل قا “ ِعْندَ هللاِ 

وتداب نا مع سيدنا ولمسنرا مردردار  ربره 
ورعايته لنا بالرغم مرك قر رة عرددنرا، 
وأثنا  المداب ة أقتر  بعض اهفرراد أ  
تك   الصاله فم منزل أ د ه ه اهسر 
ولكك سيدنا فض  أ  نرؤجرر نرنريرسره 
ل صاله واقامة الدداا بهرا مررة نر  

 أسب عيك.

  االستاذ/ ايهاب جاد
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أقميص أبنك أ  ال. فتحردرق وقرال: هر  
قميص أبنخ. و ر  ردي  قرد قرتر ره. 

( افرترراسًرا. ي سفافترا  : 47ترك .“ 
42- 44 .( 

إن كثيرون إذا وقعوا إلي التبور  فبي 
 أخ ة ي سفوهك ا وقع خطايا أخري. 

فخ الك ب وخديعة أبيهم. وبه ا بعردمرا 
تخ ص ا مك قميص  ي سفتخ ص ا مك 

الم    ال ي نا  يرثريرر  سردهرم. ولرم 
الر ي  هبيهم يرعردر بتنكشف خديعتهم 

،  ينرمرا أباه إسحقسبق مك قب  وخد  
ألبسته أمه رفده شبه قميرص مرك جر رد 

 ). 21: 17تك (الماعز 

ثريرابره،  يرعردر بمزق ” مشاعر اهب: 
ووضع مسًحا ع خ  د يه. ونا  عر رخ 
ابنه أيراًمرا نرثريررة. فردرا  جرمريرع برنريره 

( فأبخ أ  يتعزى.. ليةزوه، : 47ترك .“ 
42 ،41 .( 

فكر فخ ق به أنره  أبانا يعد بالشك أ  
. . ير سرفنا  السبب فرخ مر ت ابرنره 

ونيف أنه أرس ه فخ البرية و ده ليفتدد 
، وه  فتخ صةير فرخ السرابرعرة أخ ته

عشر مك عمره ولي  فخ السرك الر ي 
يحم  ه ه المسئ لية الركربريررة، بريرنرمرا 

الكبار قد تأخروا فخ الرمريرخ ،  أخ ته
فإ  نا  الكبار فخ خط رة، فكم باهولخ 

ل لك نا  ع رخ .  أخ هم اهصةر منهم.
 يرعردر بنسرخ .  أبنه وأبخ أ  يرترعرزي.

 أخر ترهالتخ فيها سيسيرد  ي سفأ ال  
قد مات  ي سفله. وفخ نسيانه صدق أ  

وافترسه و   ردي ، فبركرخ ومرزق 

قد نسخ  أب ه إسحقثيابه. ومك قب  نا  
وعد هللا لرفده أبنها الكبيرر سريرسرترعربرد 

ف عد بمبرارنرة .  )يعد بأي (ل صةير 
. ولما ت نر قال: يعد ببداًل مك  عيس 

 ). 44، 2: 17تك ( “نعم، وليكك مبارنًا

جا وا ليعزوه،  يعد بالعييب آ  أبنا  
وهم ال يك تسبب ا فخ ن   زنه وبكائه، 
وهم ال يك دبروا الخديعرة، ويرعررفر   

 خ فخ عبر ديرتره ولرم  ي سفتماًما أ  
يمت  تم يعزوا أبراه فريره. الشرك أ  

يدت  الدترير  ” ينطبق ع يهم المث  الدائ  
أي أنهم تسربربر ا ..  “ويمشخ فخ جنانته

فخ  ز  ابيهرم وجرا وا يرعرزونره فرخ 
 زنه!وهك ا أضرافر ا إلرخ خرطرايراهرم 

 .الكثيرة السابدة خطيئة الريا .

وفيما نان ا يفع    ه ا التدبير اإللهخ: 
الشر نر ره، نرا  الررب يردبرر الرخريرر 

ه ه الدصرة  ي سف. وقد لخص لي سف
فيما بعد أنتم قصدتم لخ  هخ تهفخ ق له 

ليحخ شعبًا . شًرا. أما هللا فدصد به خيًرا.
أ  هللا نا  يرريرد ). 11: 11تك (نثيًرا 

أرت متس طًا ع خ ن   ي سفأ  ييع  
يدبر أمر رهرا أثرنرا  الرمريراعرة  مصر

إل يا  أه ها والشع ب المحيطة. ولكك 
نا  فتخ صةيًرا مدلاًل محربر بًرا  ي سف

فبرراد .  أخر ترهمك أبيه، محسر دًا مرك 
الرب أ  يدربه بالتيارب  تم يصر رح 

وهركر ا .  لت ك المسئ لية التخ أعدها له.
به نط   أخ ة ي سفسمح هللا أ  يفع  

ما فع  ه، إذ أصربرح ذلرك جرزً ا مرك 
الخطة اإللهيرة الرترخ أعردهرا لرتردريرب 

 . ي سف
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 يوسف في التجربة

فكا  صامتًا خالل ن  ذلك.  ي سفأما 
السريرد ولم يداو  الشرر  سرب وصريرة 

 ) 49: 1 مت:(بعد ذلك  المسيح

خ ع ا عنه قميصه وألدر ه فرخ الربرئرر. 
وترك نفسه فريسة فخ أيديهم. لم يدراو  

نشاه تساق إلخ ال بح، ”ولم يناق . نا  
ننعية صامتة أما  جانيهرا. لرم يرفرترح 

ولما باع ه أيًضرا، ). 7: 14أش ( “ فاه
ظ  صامتًا ولم يداو . وع خ رأي أ رد 

مك ”،  ينما سأل بعض اهخ ة الدديسيك
نال. بر  براعره ”فأجاب “. ؟ي سفبا  

ت اضعه هنه ل  قال أنا أخ هم ما نرا  
 .“ قد بيع.

يمثل الشخص الذي ال يبدافب   يوسف
سره أمرا  عن نفسه.  فر لم يدافع عك ن

، لما نزع ا قميصه، ولما ألردر ه اخ ته
فخ البئر، ولما باع ه نعبد.؟ ولم يدافع 
عك نفسه أما  ف طيفار لرمرا ألردراه فرخ 

، وقد اتهمته المرأة ظ ًما. ب  فخ السيك
ن  ذلك ترك هللا لكخ يدافع عنه. نرمرا 

الرب يدات  عنكم ”فيما بعد  م سمقال 
وفعاًل ). 22: 22خر ( “وانتم تصمت  
 .دافع الرب عنه.

عراد  ير سرفوبعد بيرع :  نتائج الخطية
فرخ الربرئرر،  ير سرفرأوبيك، ولم ييد 

أنررا إلررخ أيررك ” فرمررزق ثرريررابرره وقررال 

 ).41، 19: 47تك “ (أذهب؟

أستيدظ أخيًرا ضميره الضعيف. ورأي 
البشري لم ينفعه فخ إنداذ أخيره. فربرأي 
وجه سيداب  أباه، وه  البكر المرسرئر ل 

فخ غيبة أبيهم. إلخ أيك  أخ تهعك قيادة 
ي هب إذ ؟ نيف سرير اجره أبراه. مراذا 
يد ل له؟ خطيتهم نح  أخيهم نح  أخيهم 
قد تمت. وها ه  ي اجه   نتييترهرا أو 

 ا دي نتائيها. 

تمزيق رأوبيك لثيابره، ير نررنرا برةرسر  
بيالط  ليديه! وذلك  ينما غس  يرديره 

أنا برئ مك د  ” السيد المسيحوقال عك 
لم يكرك برريرئًرا. وترمرزيرق .. “ه ا البار

الثياب نا  يتم فخ اهم ر الخطيرة جدًا. 
مث ما مزق عزار ثيابه لما رأي شرعرب 
هللا قد خا  خيانة وترزوج براهجرنربريرات 

. 4: 9عز (الالئخ يددنه بعيدًا عك هللا  (
ومزق رئي  الكهنة ثيابه. لمرا اعرتربرر 
نال  المسيح تيديفًا  ينما اعرترر  أنره 

ولركرك مراذا ).  11 -11:14مت (  هللا"
ينتفع رأوبيك بتمزيق ثيابره ؟ البرد مرك 

    عم خ. 

وهنا اشترك معهم فرخ خرطريرة أخرري 
. ير سرفيةط   بها خطيتهم فرخ بريرع 

فع م ا ع خ أ  أباهرم: أخر وا قرمريرص 
الم   . وذبح ا تيسًا مك الماعز،  ي سف

وغمس ا الدميص فخ الد . وأ ضرروه 
وجدنا ه ا  ردرق ” إلخ أبيهم. وقال ا له 
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ثم يُص م اهب الكاهك التحرالرير  الرترخ 
يُص يها ع م رأا الرمرعرترر  لريرنرال 

ومك الك رمرات . الةفرا  مك عند الرب
الُمددَّسة التخ تُدال فخ هر ه الرترحرالرير : 

نسأل ونط ب مك صال رك يرا مرحرب ” 
الربرشرر عرك عربرريردك آبرائررخ وأخر تررخ 
وضعفخ هؤال  المنحنيك برؤوسهم أما  
ميدك الُمددَّا أرنقنا ر متك واقرطرع 
ن  رباطات خطايانا وإ  ننَّا قد أخطأنا 
إليك فخ شخ  بع م أو برةريرر عر رم أو 

الدر رب أو برالرفرعر  أو )  خ  (  بيز 
بالد ل أو بصةر النفر  أنرت يرا سريرد 
العار  بضعف البشر نصالح ومحب 

 ...).البشر ال هم أنعم لنا بةفرا  خطايانا

إنها ص  ة عميدة م يئة بررو  الرتر برة 
ت نرنا بص  ات الدديسيك التائبيك والتخ 
وردت فخ الكتاب الُمددَّا مث : صالة 

أخطأنرا وأثِرمرنرا وَعرِمر رنرا ”دانيال النبخ 
دنرا وِ ردنرا عرك وصرايراَك  ، وتَمرَّ الشَّرَّ
وَعْك أ كاِمَك. وما سِمعنا ِمْك َعربريردَِك 
اهنبياِ  ال يَك باسِمرَك نر َّرمر ا ُمر ر نَرنرا 
ورَؤساَ نا وآباَ نا ونُ َّ شَعبِ اهرتِ. 
، أّما لنا فِخزُي الُ جر هِ،  لَك يا سيّدُ البِرح
نما ه  الي َ  لررِجراِل يَرهر ذا ولسُركّراِ  
أوُرشَ يَم، ولركُرّ  إسررائريرَ  الردرريربريرَك 
والربَرعريرديرَك فرخ نُرّ  اهراضرخ الرترخ 
طََردتَهُْم إليها، ِمْك أجِ  خيانَتِرهِرِم الرترخ 
خان َك إيّاها. يا سيّدُ، لنا ِخزُي الُ ج هِ، 
لُم  نِنا، لرَؤسائنا وآلبائنا هنَّنا أخرطرأنرا 
ّب إلّهِنا الَمراِ ُم والرَمرةرفِرَرةُ،  إلَيَك. ل رَّ
دنا ع َيهِ... واآلَ  أيحرهرا السَّريردُ  هنَّنا تَمرَّ
ا. يا سيّدُ،  إلهنا... قد أخطأنا، َعِم نا شَّرً
َ سََب نُّ  َر رَمرتِرَك اصررِْ  سرَخرطَرَك 

وَغَضبََك عك َمديرنَرتِرَك أوُرشَر ريرَم َجربَرِ  
قُدِسَك، إذ لخطايانا وآلثاِ  آبائنا صاَرْت 
أوُرشَ يُم وشَعبَُك عاًرا ِعندَ جميعِ ال يرَك 
  لَّنا. فاسَمعِ اآلَ  يا إلّهَنا َصالةَ َعبدَِك 
وتَضررحعراتِرهِ، وأِضرْئ برَ جرهِرَك عر َررم 
َمددِِسَك الَخرِبِ ِمْك أجِ  السَّيّدِ. أِمْ  أُذُنََك 
يا إلهخ واسَمْع. اِفتَرْح َعريرنَريرَك وانرظُرْر 
ِخَربَنا والمدينةَ التخ دُعَخ اسُمَك ع َيها، 
هنَّهُ ال هجِ  بّرنا نَطَرُ  تَضرحعاتِنا أماَ  
وجهَِك، ب  هجِ  َمراِ ِمَك العظيَمةِ. يا 
سيّدُ اسَمْع. يا سيّدُ اغفِْر. يا سريّردُ أصر ِ 
واصنَْع. ال تَؤّخْر ِمرْك أجرِ  نَرفرِسرَك يرا 
إلّهخ، ه َّ اسَمَك دُعَخ عر َرم َمرديرنَرتِرَك 

 ).29-1: 9دانيال “ (وع َم شَعبِكَ 

ونمث  صالة س يما  الحكيم ي   دشرك 
إذا انكَسَرَر شَرعربُرَك ” الهيك  وقال فيها: 

إسرائيُ  أماَ  الَعدو هنَّهُْم أخطأوا إلَيَك، 
ثُمَّ َرَجع ا إلَيَك واعتََرف ا باسِمَك وَص َّْ ا 
وتَضرَّع ا إلَيَك نَحَ  ه ا البَيتِ، فاسَمْع 
أنَت ِمَك السماِ  واغفِْر َخرطريَّرةَ شَرعربِرَك 
إسرائيَ ، وأرِجعهُْم إلَم اهرتِ الرترخ 

إذا أُغ ِدَتِ السماُ  ولم ”أعطَيتَها آلبائهِْم. 
يَكُْك َمطٌَر، هنَّهُْم أخطأوا إلَيَك، ثُمَّ َص َّْ ا 
فخ ه ا الَمْ ِضعِ واعرتَرَرفر ا براسرِمرَك، 
وَرَجع ا عك َخطيَّتِهِْم هنََّك ضايَردرتَرهُرْم، 
فاسَمْع أنَت ِمَك السماِ  واغرفِرْر َخرطريَّرةَ 
َعبيدَِك وشَعربِرَك إسررائريرَ ، فرتُرَعر ّرَمرهُرُم 
الطريَق الّصالَِح الر ي يَسر ُركر َ  فريرهِ، 
وأعِط َمطًَرا ع َم أرِضَك التخ أعطَيتَها 

إ  ). 41-44: 1م  2“ (لشَعبَِك ميراثًا
الحياة الرو ية وعالقتنا باهلل ال تصر رح 

 أ  تك   إالَّ بالت بة المتكررة.
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  (4التوبة في القداس )

تك َّمنا فخ اهعداد السابدة عك مرفرهر   
الت بة الدائمة والمتركرررة فرخ  ريراترنرا 
الرو ية، ورأينا نريرف أ  لريرتر رجريرة 
الكنيسة تثبرت وترؤنِّرد هر ا الرمرفرهر  . 
فالكاهك وه  اهب والراعخ والدائد ال 
يكُف ط ال الدداا وغيره مك الص  ات 
الطدسية.. ال يكُف عك تدديم ت بة ق بيرة 

ففخ سر . عميدة عك نفسه وعك الشعب
اقربر  ” بخ ر بانر يد ل اهب الكاهك: 

إليك ه ا البخ ر مك أيدينا نحك الخطراة 
رائحة بخ ر غفرانًا لخطايانا مرع بردريرة 

 ...“.شعبك

بعد ع دة الكاهك مك (وفخ سر الرجعة 
تبخير الكنيسة فخ عشية وبانر والب ل  

يد ل ه ه الصالة نيابة ).. واالبرنسي 
عك نفسه وعك شعبه التائب المرنرسركرب 
يا ”أما  هللا فخ انسحاق وخش   عميق: 

هللا ال ي قَبِ  إليه اعترا  ال ص عر رم 
الص يب المكّر  اقربر  إلريرك اعرتررا  
شعبك واغفر لهم جميع خطرايراهرم مرك 
. أج  اسمك الددوا ال ي دُعخ عر ريرنرا

 “.نر متك يارب وال نخطايانا...

وفخ لحك خش عخ برديرع ومرؤثرر جردًّا 
يبته  اهب الكاهك نرحر  هللا فرخ رفرع 
بخ ر عشية وبانر وفخ مناسبات أخرى 

ال هم ار منا..  قّرر لنا ر مة.. ”قائالً: 
ترأ  ع ينا.. اسمعنا.. بارننا.. وا فظنا 

وأعنَّا وارفرع غضربرك عرنَّرا.. افرتردردنرا 
 “.بخالصك.. واغفر لنا خطايانا...

عشريرة ( وفخ آخر ن  صرالة طردرسريرة 
وبانر والدداا ون لك فخ المعمر ديرة 
والدندي  واإلن ي  وفخ ال دا  والسيردة 

أبانا ”يُص خ الشعب: ).. والتينيز... الخ
.  الر ي فرخ السرمر ات... ثرم يرهرتررف “

. ا رنر ا رؤوسركرم لر ررب” الشماا:  “
واالنحنا  يختر رف عرك السرير د وعرك 
انحنا  الرنب.. فانحنا  الرأا يدل ع م 
خض   الت بة.. فيصير ندا  الشرمراا 

 ل شعب بمثابة دع ة لت بة جماعية.

ت ب ا، هنَّرهُ قرد ” نمث ما نادى اإلنيي : 
(. 1: 4مت“ (اقتََرَب م ك ُت السماواتِ 

أق ُل لكُْم: ” وند ل ربنا يس   المسيح: 
ب  إْ  لرم ترتر بر ا فريرمريرُعركُرْم نر لرَك 

ونندا  ُمعر ِّرمرنرا ).  1: 24)ل “ ته ِك  َ 
بطرا الرس ل ل  يك آمن ا بالمسيح ي   

ت ب ا وليَعرتَرِمرْد نُر ح واِ رد  ” العنصرة: 
ِمنكُْم ع َم اسِم يَس  َ الَمسيحِ لرُةرفرراِ  

ت بر ا ”ون لك: ). 41: 1أ  ( “ الخطايا
وارِجع ا لتُمَحم خطايانُْم، لركَرْخ ترأترَخ 

: 4أ  “ ( أوقاُت الفََرجِ ِمْك وجهِ الرَّب
فاهللُ اآلَ  يأُمُر جميعَ النااِ فخ ). ” 29

نُ  َمكا   أْ  يت ب ا، ُمتَةاضيًا عك أنِمنَةِ 
 ).41: 27أ  “ (الَيه ِ 

ويستييب الشعب لندا  الشماا فيحن   
 “.أمامك يارب...”رؤوسهم قائ يك: 
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 وبى لمن اخترته وقبلته يارب ليسكن فى ”
 ( 4615)مز“ ديارك الى األبد

 

وجمي  أفراد شبعبب كبنبيبسبة القس ميخائيل إبراهيم 
د بية خالص  العذراء بفيكتور فيل يقدمون   التعانى ال

الدكتور/ إلنتدال نوجها للسيده الفاضله/ لوريس مقار 
 . ودوود مقار

الرب المحب ينيح نفسه فم أ ضا  الدديسيك، ويعطم عزا  وسالما لك  
 أفراد اهسره.

.   هللا   ابك :  ه    المسيح   بأ    نؤمك   ننا   وإذا  
 الرر  رريررد؟      إنرره      عررنره      نرردرر ل      فرر رمرراذا  

  أنره      أي      بطبيعرتره    هللا   ابك   المسيح    السيد
  ه  .  اآلب   مع   نام ة   و دة   فخ   ذاته   بحد  
  . ل عبارة   الكام    بالمعنخ   هللا   ابك   و ده 

  المرسريرح   بن ة   أ    سبق   فيما   أوضحنا    لدد
،   ترنراسر ريرة    أو   جسدانية   وليست   ج هرية  
  لرهرا      لرير     ن عها   فخ   فريدة   ب لك   وهخ  
  لره    -  ع يره    نط ق   ول ا ،  الك     فخ   نظير  
  . ال  يد   هللا   ابك :  أنه  - الميد 

  ما  ..  هللا   أبناء   ونحن ،  هللا   ابن   المسيح  
 الفرق؟ 

  هنرنرا      هللا    ابك   ه    يس     المسيح   إ     ق نا
  هللا   ابك   وه  ،  منظ ر   الةير   هللا   فيه   رأينا 
،  وج هره   هللا   طبيعة   مك   اله ته   فخ   هنه 
  االبرك      تعبيرر    غير   البشر   لةة   فخ   ولي   

   اآلب   هللا   بيك   التامة   المطابدة   ع خ   ل داللة 
  . المسيح   يس     والرب 

  الرمريرد      لره      المرسريرح    قال   السبب    وله ا
  رأي      فردرد      رآنرخ      مرك  :    ت مير ه    لفي ب   
  ).22:9  ي  نا ... ( اآلب 

  مرك      نرنر        نأبنا     هلل   فننتسب   نحك    أما
  . لنا   محبته   مك   وفيض   لنا   منه   التكريم 

  يردعر        البرشرر    إ    ند ل   أخري    بعبارة
  لرهرم      هللا      محبة    أج    مك   فدط ،  هللا   أبنا   
  الهر ة    تيتان   المحبة   وه ه ،  بهم   وعنايته  
،  تزي ها   ال   ولكنها   والمخ  ق   الخالق   بيك 
  برنر ة      الرمرسريرح      برنر ة   :   والخالصرة أ   
  .   تركرريرمريرة      فبرنر ترنرا    نحك   أ  .  ج هرية  

  فرهرخ      برنر ترنرا      أمرا  .    أنلية   المسيح    بن ة
   . نمنية 
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  فرالهر ت ،  منفص ة   غير   متص ة   بن ة  .2
  . اآلب   اله ت   عينه   ه    المسيح 

  مك   فالمسيح ،  بال ضع   ال   بالطبع    بن ة.1
  . له   شبيها   ولي    هللا   طبيعة 

  عالرم    فخ   ال ،  لها   نظير   ال   فريدة   بن ة  .1
 . المادة   عالم   وال   اإلنسا  

 الرمرفرهر  ؟      ه ا      ل   أ د   يخت ف   وه   

   الميد   له   المسيح   السيد   أ    نؤمك   هننا   نعم
  وهر       هللا     فه    ول لك   تيسد   وقد   هللا   ه   
  عدريردترنرا    ه ه ..  ال قت   نف    فخ   هللا   ابك  
  . بها   سعدا    ونحك 

  آد    من    البشرية   تاريخ   فخ   يحدث   لم    إنه
 . ع را    وهخ   وت د   تحم    فتاة   أ  

  لركر       نا    إذا   ثم !  ي ما؟   ذلك    دث    ه 
  أ     مك   ولد   نإنسا    والمسيح ،  أب   إنسا   
 أبر ه؟      يركر        فرمرك  ،   رج    نر    بةير  

  برأنرهرا      السرؤال      هر ا      ع رخ   البعض    يرد
  غريرر     إجابة   بالطبع   وهخ .  الددرة   طالقة  
  هللا      ه       ونراقصرة    مريحة   وغير   مدنعة  
  والرخر ريردرة      الرعرالرم     يس ا   الددرة   ن خ  
  الت الد   وقان   .  تتخ ف   ال    تمية   بد انيك 
  أ    ال ا دة   المرة   ه ه   غير   فيه   يحدث   لم 
  لره    المسيح   ه  ..  أب   غير   مك   ولد   وليدا  
  . الميد 

  هللا   فيك     الناا   مك   أب   له   يكك   لم   وإذا
  أ    بمعنخ   أباه   ه    ال ج د   أص  =  اآلب  
  بريرك      مرك      أب      لره      لير     يس     المسيح  
  ه    ويك   ،  أباه   اآلب   هللا   فيك   ،  الناا 

  . المعنخ   به ا   هللا   ابك 

   بعيد   اهمر   ه ا   إ   : سبق   ما   إلخ   ونضيف
  والرحرسرخ      الرمرادي      المرفرهر     عك   ن ية  
 . البن ة   م ض     فخ   والينسخ 

  هللا   ابك   تعبير   مك   أفض    تعبير   ي جد   أال 
 الميد؟   له   المسيح   ع خ   نط ده 

  إ    . ع يه   فدلنخ   وإال ..  ي جد   ال    لألسف
  وفرخ      برطربريرعرترهرا      مادية    البشرية   ال ةة  
  ول ا ،  ضيدة   ن نها   عك   فضال ،  أص لها 
  يرفرهرمره      ترعربريرر   أوفق   ه    االبك   فتعبير  
  اآلب    هللا   بيك   الص ة   لبيا    ب ةتهم   الناا  
  صار   وقد   االبك   هللا   وبيك   المنظ ر   غير  
  . اليسد   فخ   ظهر   هللا   المسيح   فخ   منظ را 

  ترعربريرر      الرترعربريرر      هر ا     أ    آخر    بمعنخ
  أنه   إذ .  اإللهية   البن ة :  لمفه     اصطال خ 
  الصر رة      لبريرا     البشر   لةات   فخ   اهنسب  
 . االبك   وهللا   اآلب   هللا   بيك   الطبيعية 

.   اهول      اهقن   :  إنه   اآلب   هللا   عك   ند ل  
   ألي  ..  الثانخ   اهقن   :  إنه   االبك   هللا   وعك 
 نمنيا؟   اختالفهما   ع خ   دلي    ذلك   فخ 

.    الثانخ  ..  اهول :  الترتيب    ه ا   الرثرالر   .
   هللا   يعرف     وهم   هلل   البشر   بمعرفة   يرتبط 
.  االبك   بصفة   يعرف ه   أ    قب    اآلب   بصفة 
  فرخ      مرترأخررا      جرا       التيرسرد   ه    وذلك  
 . الزما  

  اهقرنر        الرمرسريرح    السيد   عك   ند له    وما
  اهقرنر     الددا   الرو    عك   ند له   الثانخ  
 . الثال  
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 المسيح؟  - يسوع  :  كلمتي   معني   ما 

  أو      مخر رص   معناه   عبرانخ   : اسم  يسوع
:   العبررانريرة    ال ةة   فخ   ينطق   وه  ،  فادي  
،   إيسر ا  :    الير نرانريرة    ال ةة   وفخ   يش    
 . عيسخ   ن مة   جا ت   ومنها 

 - المفرن  - الممس     تعنخ   صفة  : المسيح
  التخ   الصفة   وهخ ،  المكرا  - المخصص 
   إذ   المسيح   باسم   المؤمن     بعد   فيما    م ها 
 . مسيحييك   صاروا 

:   يرعرنرخ      االسرم      هر ا  :    المسبيبح     يسوع
  ليدر      اآلب   هللا   مك   الممس      المخ ص

  البشر   خطايا   ليميع   ومخ ص   نفاد   بعم ه 
   المسيح   السيد   جا    ل ا .  اهنما    جميع   فخ 
  ذاك      قبر     ولكك ،  وهاديا   ونارنا   مع ما  
  مرك      لر ربرشرر      ومخ رصرا   فاديا   نا  ,  ن ه  
  . والم ت   الخطية 

  عك   ند ل   واآل    إله   إنه   هللا   عك   سابدا   ق نا  
  رب :  الفرق؟ ن مة   فما   رب   إنه   االبك   هللا 

Lord:   ن مة    مث    تماما   اهل هية   تفيد   :
  غريرر      مترادفرترا     وال فظتا   .God إله   
  السريرد   ع خ   أط دتا   أنهما   بدلي    مخت فتيك  
  : فمثال   تفريق   دو    المسيح 

   اإليرمرا     قان     فخ   ند ل    . .   نرؤمرك  : 
  ...  ق   إله   مك    ق   إله ..  وا د   برب 

   ربرخ  :    لر رمرسريرح    قال   الرس ل   وت ما  

  ).11:11  ي  نا (  وإلهخ 

 إلرهرنرا     الرب :  الدديم   العهد   فخ    وذنر  
 ).1:2  تثنية (  وا د   رب 

  ابرك   المسيح   إ    ند ل   أ    لنا   يحق   ونيف  
 هللا؟

   وبك    ج ريا   يخت ف   الم ض     ه ا :  أوال
  اإلنسرا       عرنرد      مرعرنراه      عرك      المدايرير   
 . والحي ا  

  ابرك      ه    م ل د   ن    أ    نع م   نحك :   وثانيا
،   ابرك      هر       مريم    الع را    مك   فالم ل د  
  ال      أب ه؟    ه    فمك ..  أب :  له   يك     االبك  
  نرنرسرب      أ       ي رز    ل ا ،  هللا   إال   أب   ي جد  
 . هللا   ابك   ع يه   فنط ق   نفسه   إلخ   هللا   بن ية 

  ترحركرمرهرا      المرسريرح    السيد   بن ة   إ  :   ثالثا
 :التالية   الظ اهر 

  مك    الن ر   ن الدة :  عد ية   رو ية   بن ة  .2
  . العد    مك   والفكر   الن ر 

،   انرترسرابريرة      ولريرسرت  :     دريردريرة    بن ة  .1
  ومرك      اآلب      هللا      طبيعة    مك   فالمسيح  
  . ج هره 

  اآلب      مرع      نائك    فالمسيح :  أنلية   بن ة  .4
 . اهنل   من    افتراق   بةير 

 إيماني   هذا

 ( 7اإليمان )   قانون   في   مسلسل   حوار
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يترك هللا يعم  فيه ومعه ليةيََّره، ويمأل 
ق به  بًا ويرنرمر  فرم  ريراتره وأفركراره 
ومفاهيمه وتعاليمره. وهر ا الرخراد  لرم 

أنتم ”يسمع إلم وصية الرس ل بطرا، 
أيها اه با ، إذ قرد سربردرترم فرعررفرترم، 
ا ترس ا مك أ  تندادوا بضالل اهرديا  
فتسدط ا مك ثباتكم. ولركرك انرمر ا فرم 

(النعمة وفم معرفة يس   المرسريرح  “
 )27:4بط 1

مك ِسمات الخاد  الناجح أنه يعر  أ  
يد هللا معه دائًما، فال تتح ل الخدمة إلم 

ولكك يصير ق به مرمرتر رئر ر ًرا “.  روتيك” 
ِّ ده:  أنت ” ب   ًا ون ماته ن َك َ ِ مات سي  

( ويك    ضر ر 11:9)ي “ ت مي  ذاك
لةتك ”هللا ظاهًرا ج يًا فم العم ، إذ أ  

( وهك ا يركر    74:11)مت“ تظهرك
هللا ه  ن  َ  سمة  ياة الخدمة، وشمسهرا 
الدافئة، و ي يتها المتدفدة. فرإذا غراب 
المسيح غاب ن  شئ، لكك فم  ض ره 
يك   الحصاد وفيًرا. إ  جهاد الرخراد  
ِّ  عة فم  اهساسم فم أ  يك   أداه طي  

إ  لم يبك الرب البيت، ” يد المسيح، هنه
َّر راُؤو . وإ  لرم  فباطالً يتعب الربرنر ر ر ر 
يحرا ال      رب المدينة، فب   ر ر راطرالً 

( وه  ال ى 2:217)مز “ سهر الحراا
بدونرم ال تردردرو  أ  ترفرعر ر ا ” :قال
 )1:21)ي  “ .شيئ ًا

إ  الخدمة الناجحة ال تبدأ مك المنبر، ب  
مك المخد . م سم أوالً، ثرم يشر    
م سم يرفع يديه فينتصر يش  . ل لرك 

قب  أ  ينضم إلرم   –ييب ع م الخاد  
أ  يدخ  الم المخد   –ميم   الخدا  

لط ب المع نة. قب  أ  يربردأ االفرتردراد، 
ييب أ  يدخ  الم الركرنريرسرة. ويرؤنرد 
بطرا الرس ل ع م ضرورة أ  ترعم 
َّ  اًرا، ال عك اضطرار  رعاية هللا نظ    
ب  عك اختيار، صر ر ر ر ر رائرريرك أمرثر رة 

ومتم ظهر رئي  الرعريرة، ”ل رعي   ة 
تررنررالرر   إنرر رريرر  الررمرريررد الرر ى ال 

( ويأمر الكتاب 1:1بط  2“ (ي    َ  ب    َم
ا رتررنوا إذاً ” المردردَّا الررعراة برأ  

هنفسكم وليميع الرعية الرترم أقرامركرم 
الرو  الددا فيها أساقفة لترع ا ننيسة 

 )11:11)أ  “ .هللا التم اقتناها بدمه

والخاد  ال ى اليهتم بنفسه، ينطبق ع يه 
َجرعر َر ر ر ر ر ُر نرم ”ق ل الكتاب المددا: 
َّر را  ناط ُ   رة ) رارا الركررو (، أم ر 
( وه  1:2)ت  “ نرم  ِ م ف    َ م أنطره

اهمر ال ى جع  ب ل   ر ر ر  الررسر ل 
أقِمع جس َ   دى وأستعبر ر ر ِر رده، ” يد ل: 

 تم برعردمرا ن َر ر رَرنُت لر خرريرك ال 
نر  2“ (أص    ير أنا نفسم مرف ض  ًا.

17:9( 

وخالصة اهمرر أ  هللا هر  الرراعرم 
الحديدم. ه  ال ى أس   َّ  الرعاية، وه  
مصدرها. وال نستطيع أ  ندب  أى عم  
رع ى مك دو  هللا. فه  المثال، وهر  
َّ  ند. أما م َ ك ينظر  الراعم، وه  الس   

“ أناديمم” إلم الرعاية ع م أنها عم  
بحت ويفص  بريرنرهرا وبريرك هللا، فرإنره 
ا ولي  را . وهنراك  يتح ل إلم مدرِّ

 .فرق نبير بيك االثنيك
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ِّر ر ر رت الركرتربررة  السريرد الرمرسريرح يربركرر ر 
والفريسريريرك عر رم جرفرا  ترعر ريرمرهرم 
َّ تره، وأرسَرم مربردأ أ  يركر    و رفي  

أعطرانرا  .التع يم بالرو  ولي  بالحر 
السيد المسيح أال نك   عثرة لألخريك، 
وأ  يك   عطاؤنا فم الخرفرا  )فر رسَرم 
اهرم ة(. نا  السيد المسيح مثراالً فرم 
التع يم بشرخرصره وبركرالمره وسر ر نره. 
وعندما نا  يع منا أ  نرحرب أعردا نرا، 
نادَى ع م الص يب مك أج  صرالربريره: 

 .“ياأبتاه اغفر لهم”

 :السيد المسيح مثال فم العم  الرفرردى
فم أثنا  خدمته ع م اهرت، أعرطرم 
ربنا يس   أهميةً خاصة لركر  إنسرا   
فديًرا أو غنيًا، صرحريرًحرا أو مرريًضرا، 
خاطئ ًا أو باًرا، متع ًما أو جاهالً، رجالً 
أو امرأةً، طفالً أو شيًخا. نا  يهتم بأى 
إنسا ، وبك  إنسا ،  وبركر  اإلنسرا . 
اهرترم برالررعرمر  الرفررردى مرع الرمرررأة 
َّ ا.  السامرية، والمرأة الخاطئة، ومع نن  
ف سط اهتماماته بالعم  الرعرا  وعرمر  

 .الفدا ، لم ين  العم  الفردى

 :السيد المسيح مثال فم الصالة

ال يستطيع الراعرم أ  يرخرد  دو  أ  
ِّ م. والمسألة ليست فم َمدى ع  ِ  م  يَص   
الخاد  وال نثرته، ولكنها فم الُرن  َ ب 
ِّر رم براتضرا  أمرا  هللا  .منحنية تصر ر ر 

نا  ربنا يس   يدضم نهاره فم الخدمة 
ولي ه فم الصالة، فه  نا  محتاًجا إلم 
الصالة؟ ب  نا  يعطريرنرا مرثراالً نريرف 
نخد ، ونيف يركر   الرراعرم اهمريرك 

محب ل صاله. إ  الصالة هرم مركر ِّ  
أساسم مك مك نات الخدمة، وبردونرهرا 

 .فالعم  غير متكام 

  :السيد الميسح مثال فم إعداد الخاد 

فم أثنا  خدمته ع م اهرت، لم ينفرد 
برالرعرمر    –ولم يكتفرم   –الرب يس   

و ده. أعدَّ اإلثنم عشر ت مي ًا والسبعيك 
اذهرربر ا ... ” رسر الً، ثررم قررال لرهررم: 

 “.انرنوا ... ع م هم ... عمدوهم

هللا يردعر   :السيد المسيح مثال ل ردعر ة
أوالده دائم  ً ا ل خدمة، ن  وا د  سب 
إمكانياتره وبرحرسرب مرا أعرطراهرم مرك 
م اهب. فالكنيسة الناجحة ليست الكنيسة 
التم يخد  فريرهرا اهسردرف أو الركراهرك 
بمفرده. ولكك هم الكنيسة الترم يرخرد  
فيها الشعب ن ه. ول لك فالعم  الناجح له 
َّ  يك: عم  هللا مع اإلنسا   إذ يعطيه  ِشد 
م اهب وإمكانيرات، وعرمر  اإلنسرا   

 . ي  ييع  نفسه أداه فم يد هللا

 :السيد المسيح يعم  فم الرعاة ومعهم

ال يمكك هى عم  رع ى أ  ينيح دو  
أ  يعم  هللا فيه، ه  هللا هر  الرخراد  
َّ  د  الحديدم. ه  يعم  معنا وبنا ويتمي  
اسمه فم ن  مكا  ونما . ه  راعرم 
نف سنا وأسد ُ   فها. ه  يعم  فم الرعاة 
 .فتصير ق  بهم ند به ممت ئة  ب ً ا وب الً 

أ يانًا نيد خادًما يعم  لعشريك سنة وال 
ر خدمرة  ي جد تددح  فم  ياته  فه  يكرِّ
ة. ه ا الخاد  لم  سنة وا دة عشريك مرَّ
يضع  ياته بيك يدَى المسيرح. وهر  لرم 
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 .سيامة البطارنة واهساقفة

فم اليز  اهول مك سرفرر اإلصرحرا  
الرابع والثالثيك مك سفر  زقيال يعاتب 
فيه الرعاة ال يرك يردرصررو  فرم  رق 
الرعية، مدارنا بيك الراعم الرمرترفرانرم 
الباذل والراعم المتهاو  والمستهتر فم 
عم  الرعاية التم ائتمنه الرب ع يرهرا، 
مؤندًا أ  الرعاية الحديدية هم عم  هللا 

ويؤند مع منا برطررا الررسر ل  .نفسه
هنركرم نرنرترم ” نف  المعنم فم قر لره: 

خراف  ً ا ضالة، لكنكم رجعتم اآل  إلم 
( 11:1بط 2“ (راعم نف سكم وأسدفها

إنم أرى ”ويد ل الددي  أغسطين ا: 
فاهلل “ الكنيسة ندطيع يسير خ ف راعيه.

ه  الراعم الحديدم نستمد منه المع نة 
والمثال ونخد  بد ته، واضعيك أمامرنرا 
شخص المسيح الددوا. والكنيسة تسير 
 .ورا ه ندطيع يسير ورا  راعم الةنم

تط ق ع م رب الميد “  راعم”ون مة 
يسرر   وعرر ررم الرررسرر  اهطررهررار، 
واهسراقررفرة، والرخرردا ، والررخرادمررات، 
واآلبا ، واهمهات. ويسمم الكهنة أيضا 

عرنرردمرا يشرار إلرم الرعررمرر  “  رعراة” 
 .الكهن تم

 :السيد المسيح مثال فم الب ل

قد  لنا السيد المسيح مثاالً فم الب ل بأ  
قد  ذاته ع م خشبة الص يب. وقد أشار 
مع منا يس   إلم ه ا ب ض   عرنردمرا 

أنا ه  الراعم الصالح، والراعم ”قال: 
  “ الص   الح يب ل نفس  ه عك الخ  را 

( إ  الربر ل عرالمرة  رب. 22:21)ي  

والسيد المسيح لم يشفق ع م نفسره فرم 
أم ر نثيرة نا  يتفانم فيهرا مرك أجر  

 .اآلخريك

  :السيد المسيح مثال فم التعب

ابك اإلنس   ا  ما جرا  ”وفم ه ا يد ل: 
لي  ُ خدَ ، ب  لي َ خدِ  ويبر ر ر ر ر ل نرفرسره 

( 11:11)مرت “  فدي  ة ع   ك نثيريك
نا  رب الميد يس   يرطر   الردررى 
والمد  ن ها ع م قدميه يكرن بربرشرارة 
الم ك ت. لم يشفق ع م نرفرسره. مشرم 
نصف ي   ليص  إلم السامرة مك أج  

 .خال  نف  وا دة

 : السيد المسيح مثال فم الحكمة

السيد المسيح ه  نفسه أقن   الرحركرمرة، 
وه  أرانا نيف أنه أخفم أل هيرتره عرك 
الشيطا  بحكمة إلهيه عييبة لكم يترمرم 
َّر ر ررت  خالصنرا. وهر ه الرحركرمرة  رير 

إ  ننرت ”الشيطا ، إذ ج  رَّبه قائ    الً: 
وهك ا  تم وصر  .“  أنت ابك هللا . . 

إلم الص يب وأضرا  عر رم الشريرطرا  
فرصة تعطي  عم  هللا ال ى أتمه ع م 

 .الص يب

 :السيد المسيح مثال فم التع يم

“ يرامرعر رم” نا  التالمي  دائًما ينادونره: 
ِّ  منا”ويسأل نه:  وقي  عرك “.  يارب ع   

َّر ر رمرهرم ” السيد المسيح:  فترح فراه وعر ر 
( وهر ا مربردأ هررا  1:1)مرت “  قرائرالً 

َّ اه قداسة الربرابرا، مرنرادي ر ًرا:  ِّ منا إي  يع   
فدب  أ  ترعراقرب “. إمح ال نب بالتع يم” 

ع م الخطأ، إشر  الص اب أوهً. نا  
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 ينما نتك م عك الرعاية، فإننا نرترحردث 
عك رب الميد يس   نفسه. فه  الراعم 
الحديدم، وهر  الرراعرم اهول، وهر  
راعم الرعاة. واليمكك أ  ت جد رعاية 
 ديدية وصرادقرة خرارج شرخرص رب 

 .الميد يس  

والسيد المسيح لم يك منا عرك مرثرالريرات 
غير قاب ة ل تنفي ، ولكك ن  ما ط به منا 
قا  ه  شخرصريًرا برترنرفرير ه. وهنره هر  

أنا ” :الراعم الحديدم، قفد قال عك نفسه
( 22:21)ير “  هر  الرراعرم الصرالرح
راعم الخرا  ” ودعاه ب ل  الرس ل 

( ون     اداه داود 11:24)عب“ اهعظم
الررب راعررم فرال يرعر ننررم ” الرنربرم 

 ) 2:14)مز “ شئ

  :السيد المسيح مثال فم الرعاية الحديدية

والراعم الحديدم ه  ال ى يترعرب مرك 
أج  الخرا   يترك التسرعرة وتسرعريرك 
ويبح  عك الضال، وعندما ييده يحم ه 
عر رم مرنركربريره فرر راً. لر لرك عرنردمررا 

مرنر    – نستعرت  به العييب وفداؤه
نزوله مك السما  وتيسده مك العر را  
مريم ومشارنتنا فم ن  شرئ مرا خرال 
الخطية و دها، يتحد برنرا ويرأخر  جسرد 
طبيعتنا ويخ صنا مك أسر العدو بالفدا  
ال ى أتمه ع م الص ريرب،  رير  جران 

فإننا نيد أ   –الم ت مك أج  خالصنا 
التيسد ه  افتداد رع ى  ديدم، والفدا  

 .ب ل رع ى  ديدم

نانت هناك في ة بيك هللا واإلنسا   فما 
ه  إلهم نا  إلم ف ق، وما ه  إنسانم 
حر ر ردِه أصر ررح  إلرم أسرفر . وفرم تريرسر 
السمائييك مع اهرضييك وجع  اإلثنيرك 
وا ردًا. ونرمررا يرردررال فررم الرردر رر ررداا 

نرا   صالح سعيت فرم ” الةرية رى: 
ط ب الضال. نأب   ديدم تعبت معم أنا 

ويد ل عك نفرسره فرم ....“  ال ى سدط 
أنرا أرعرم غررنرمررم ” سرفرر  رزقريررال: 

وأربضها، يد ل السيد الرب. وأطر رب 
الضال وأسترد الم     ر رطررود وأجربرر 
الك    سير، وأعصب الريرريرح، وأبريرد 
الس  ر ر رمريرك والردر ر ر ر ى وأرع ر ر راهرا 

 )21 -21: 42) ز “ ب     عدل

وفم اإلصحا  الرابع والثالثيك مك سفر 
 زقيال، نما فم اإلصحا  العاشر مك 
سفر مع منا ي  نا،  دي  تفصي م عك 
الرعاية تدرأه الكنيسرة ضرمرك مرراسرم 

 المــــــــسيح مثـــــــال الرعاة
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Sunday 

 األحد
Wednes-

dayاألربعاء 
Friday 

 الجمعة 
Saturday 

 السبت

Divine Liturgy  
 الِقداس اإللهِى 

8:00 - 11:30 AM  
Divine Liturgy 

إللهى  القداس ا

9:00 – 12:00 PM 

  

Divine Liturgy  
 الِقداس اإللهِى 

9:00 AM – 12:00 PM  

Jr. High and High 
Hymns Classes 

 إجتماع الحان  

6:00 - 7:00 PM  

Sunday School 
 مدارس األحد 

11:30 - 12:30 
PM  

Hymns & Coptic 
Classes  

طى    فصل ألحان وقب

6:00 - 7:00 PM 

Vespers and  
Sermon 

  العشيه والكلمة 

7:00 - 8:30 PM 

Servants’  
Meeting 

 اجتماع خدام 

12:30 - 1:30 PM  

Prayers Meeting 

 إجتماع صالة

Arabic Bible Study  

ربى ب بالع  دراسة كتا

6:00 - 7:15 PM 

College Meeting 

ه  إجتماع جامع

7:30 - 8:30 PM إجتماع الحكماء 

10:30 AM - 12:00 
PM  

 أول اربعاء من كل شهر 
 إجتماع األسرة 

6:00 - 7:15 PM 

 اخر جمعة من كل شهر
 

Midnight Praises 
 تسبحة نصف الليل

 8:30 - 10:00 PM 
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The Church Congregation at Barstow Celebrating 
The First Anniversary of The Church 

The Congregation of Saint Mary Church at the 
annual Sunday School New Year Plays 

شعب كنيسة العذراء يوم اإلحتفال السنوى بتمثيليات  
 اوالد وبنات مدراس األحد




