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 القس ميخائيل ابراهيم 

وشعب ولجنة وشمامسة وخدام الكنيسة يهنؤن 

ابيون   ابينا الحبيب المطران االنبا س�ي
بالعيد االول لسيامة نيافته مطرانا للوس انجيلوس و شامل امريكا

 الرب يعيد عليه هذه األعياد املباركة بالخري والصحة

 ويدميه لنا سنني عديدة وأزمنة هادئة ساملة مديدة.

The 1st Anniversary of the Elevation of
Our Beloved Metropolitan Serapion

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

M i n a  H a n n a   M a r - 0 3
C h r i s  Ta t a r i a n   M a r - 0 4
To n y  M o r g a n   M a r - 0 6
M e r n a  A r i a n   M a r - 1 3
A n a s i m o n e  S a w i r e s  M a r - 1 4
N a t h a n  S a y e d   M a r - 1 7
M a r y  G e r g e s   M a r - 2 1
R i z k  G h o r a b   M a r - 2 1
K a r a s  K a l e n y   M a r - 2 7
E v a  M u s h a r b a s h   M a r - 2 8
R i t a  M u s h a r b a s h  M a r - 2 8

عيد ميالد سعيد

األحد  يوم  املقدس  الصليب  لعيد  اإللهي  القداس 
املوافق ١٩ مارس ٢٠١٧ يف الساعة ٨،٠٠ صباحا.

االنبا  املطران  ابينا  نيافة  الكنيسة  يبارك  سوف 
سريابيون بصالة القداس اإللهي يوم الجمعة املوافق 

٢٤ مارس ٢٠١٧ يف الساعة ٩،٣٠ صباحا

السبت  يوم  املجيد  القيامة  لعيد  اإللهي  القداس 
املوافق ١٥ ابريل ٢٠١٧ يف الساعة ٨،٠٠ مساء.

القيامة  عيد  مبناسبة  السنوى  الكنيسة  مهرجان 
يف   ٢٠١٧ ابريل   ١٦ املوافق  األحد  يوم  املجيد 
الساعة الواحدة ظهرا بالكنيسة. الجميع مدعوون 

للمشاركة ىف هذا اليوم الجميل.

The Divine Liturgy of The Feast of the 
Cross is celebrated on Sunday, March 
19, 2017 at 8:00 AM

H. E. Metropolitan Serapion will cel-
ebrate the Divine Liturgy on Friday, 
March 24, 2017 at 9:30 AM 

The Divine Liturgy of The Feast of the 
Resurrection of Our Lord Jesus Chist is 
celebrated on Saturday, April 15, 2017 
at 8:00 PM.

The Easter Festival is celebrated at 
church on Sunday, April 16, 2017 at 
1:00 PM. Come and Celebrate with us.
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This offering is assigned for those 

who have sinned unintentionally or 

out of ignorance... 

5. Grain offering: offered with 

grain or wheat.

This article will be concerned with 

the Burnt Offering and its sym-

bolic relevance to the Cross of our 

Lord Jesus Christ.

Nature of the Burnt Offering: 

When God gave Moses the rites that 

go with the Burnt Offering, He took 

into consideration the economic situ-

ation of the people. Thus, a cow was 

offered only by those who could af-

ford it. Otherwise, a goat, a sheep or 

a bird could do. As a matter of fact, 

the Blessed Virgin Mary was among 

those who had birds for their offer-

ings because that was all the Mother 

of God could afford (Luke 2:24). 

In all of this, what God was con-

cerned with the most, was the amount 

of love people were ready to put into 

their offerings to Him... The Lord 

Jesus Christ praised the widow who 

had offered the two mites over those 

who had offered a lot of money. That 

is because in her two mites she in-

vested much more love than the oth-

er rich people who had given much 

more. Therefore, it behooves us to 

understand God’s mind which is ob-

viously set not on the offering as a 

Introduction

One of the most interesting and in-

triguing topics in the Old Testament 

is the sacrifices or offerings that God 
had ordered the Israelites to present 

to Him; and their direct relation to 

the grand offering of our Lord Jesus 

Christ on the Cross. The Holy Book 

of Leviticus deals extensively with 

this issue. In it we come across the 

terms: offering, sacrifice, and obla-

tion (Korban). 

Offering: is a general term that re-

fers to anything offered to God 

whether in worship or only in fulfill-
ment of His command. For example, 

anise and cumin were to be offered 

according to God’s command and 

not for the sake of worship. 

Sacrifice: is the term given to the of-

fering when it involves shedding of 

blood.

Oblation: is the term given to the 

offering when no blood shed is in-

volved but the oblation here is meant 

for worship only. Korban which is 

derived from the verb “kureb” is also 

used and it means “bring to God in 

worship”. 

The Holy Book of Leviticus distin-

guishes five types of sacrificial of-
ferings. Each of which typifies an 
aspect of the Cross... These five of-
ferings are: 

1. Burnt Offering: offered with 

an animal, a male without blemish. 

This offering symbolizes the divine 

aspect of the Cross Offering.

2. Peace Offering: offered with an 

animal also, either male or female. 

This offering symbolizes the human 

aspect of the Cross - the Cross ac-

complished peace between God and 

humanity. That is why the offering 

could be either male or female.

3. Sin Offering: offered with an an-

imal, either male of female.

4. Trespass Offering: offered with 

an animal either male or female. 

4

means in itself, but on the amount of 

love that the offering carries. St. Paul 

saw this mind of God best manifest 

in the behavior of the Galatians, “For 

I bear you witness that, if possible, 

you would have plucked out your 

own eyes and given them to me” 

(Gal 4:15). Love will not offer just 

the minimum requirement, but over 

and above. 

Characteristics of the Burnt Of-

fering: 

• Male (Lev 1:2,3): the Burnt Offer-

ing has to be chosen from male ani-

mals only because the burnt sacrifice 
represent the Divine aspect of the 

Cross. “For God so loved the world 

that He gave His only begotten Son” 

(John 3:16) and “the Son was obe-

dient to the point of death, death on 

the cross” (Phil 2:8). The ultimate 

obedience and love of the Son to the 

point of shedding His blood on the 

wood of the Cross smelled a sweet 

aroma which appeased the heart of 

God. Our Lord Jesus Christ is the 

bridegroom of the Church. As the 

Apostle Paul said, “For I have be-

trothed you to one husband, that I 

may present you as a chaste virgin 

to Christ” (2 Cor 11:2)... Our Lord 

was quite serious in His pursuit of 

our salvation to the point of death, 

death on the Cross “for this purpose I 

came to this hour” (John 12:27). The 

5

The Cross Revealed in 

the Old Testament Offerings

H. G. Bishop Youssef 
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Cross was His clear goal, and He 

went to it in manliness. That is why 

He rebuked Peter harshly when he 

tried to stand between Him and the 

cross (Mat 16:23). A male sacrifice, 
therefore, represents our Lord Jesus 

Christ, the bridegroom of the church, 

and the seriousness of spiritual life.

• Without blemish (Lev1:2-3): the 

Burnt Offering represents the Lord 

Jesus Christ, the Holy One who is 

without sin. That is why it has to 

be without blemish. He testified for 
Himself by saying, “Which of you 

convicts Me of sin?” (John 8:46). 

St. Peter says, “knowing that you 

were not redeemed with corrupt-

ible things, like silver or gold, from 

your aimless conduct received by 

tradition from your fathers, but with 

the precious blood of Christ, as of a 

lamb without blemish and without 

spot” (1 Peter 1:18,19). He is a Lamb 

without blemish and without spot as 

St. Paul said “For such a High Priest 

was fitting for us, who is holy, harm-

less, undefiled, separate from sin-

ners, and has become higher than the 

heavens; who does not need daily, as 

those high priests, to offer up sacri-

fices, first for His own sins and then 
for the people›s, for this He did once 

for all when He offered up Himself” 

(Heb 7:26,27). So the lamb without 

blemish symbolized the Lord Jesus 

Christ who too was without blemish. 

When one of the servants of the High 

Priest struck the Lord Jesus Christ; 

our Lord replied, “If I have spoken 

evil, bear witness of the evil; but if 

well, why do you strike Me?” (John 

18: 23). This might be misinterpret-

ed by some as being contradictory 

to the Lord’s teaching of turning the 

other cheek, “whoever slaps you on 

your right cheek, turn the other to 

him also” (Matt 5:39). However, un-

der the circumstances in which these 

words of our Lord were said, we 

find him defending His deity as be-

ing without blemish. Thus our Lord 

proves that He is innocent, without 

blemish — an acceptable sacrifice 
(on the Cross)... On the other hand, 

when Pontius Pilate sent him to the 

soldiers, where he was struck and 

mocked against, with the words 

“prophesy! Who struck you?” He 

did not reply back at all (Matt 26:68; 

Luk 22:64). The difference between 

the two situations is that, in the first 
case (before the high priest); He was 

being blamed of wrong; but in the 

second case (before Pontius Pilate); 

it was only a matter of shame and 

mockery. 

• To be offered at the door of the 

tabernacle of meeting of the Lord 

(Lev 1:3):.. The person would offer 

his lamb (or animal) at the door of 

the tabernacle, so that the priests 

could examine it. If it is acceptable, 

they would enter the tabernacle and 

offer it on the altar. But if not ap-

proved of, the offering would not en-

ter the tabernacle... 

... Do we offer God our best time? 

Our strength; do we offer the best of 

it? When we give someone a gift, we 

endeavor to give him the best. But 

when you offer to the Lord’s broth-

ers (the needy), what do we give? Do 

we give old things! We tend to give 

our old things to the church; e.g. an 

old desk, old clothes, old furniture…

etc... If you have a good offering, but 

give God what is blemished, He is 

grieved because he takes it as con-

tempt to His name. 

Let us tie this Burnt Offering with 

the sacrifice of the Cross. St. Paul 
says in the Holy Book of Hebrews 

13:12, He suffered outside the gate. 

In the same manner as the burnt Sac-

rifice was examined before the gate 
so was He examined before Herod 

and Pilate. Then He was offered up 

upon the altar — the Cross. As the 

Holy Gospel of St. Luke 23:13-15 

says, “…having examined Him in 

your presence…I have found no 

fault in this Man…” This was a ful-

fillment of the Old Testament ex-

amination of the sacrifice to see if it 
was without blemish, to be offered 

on the altar (Luke 16-24). In yelling, 

“Crucify Him, crucify Him…” none 

of the Jews knew that they were ap-

plying the law. In other words, the 

people were confirming His right to 
be offered as an acceptable sacrifice. 
Just as in the Old Testament, after 

the priests found the sacrifice with-

out blemish, they entered it onto the 

altar; so was He examined, found 

without blemish and then taken to 

the Cross.

During the Divine Liturgy, which is 

the sacrifice of the Cross, just as the 
lamb was brought before the door of 

the tabernacle, the oblations (offer-

ings) are presented to the priest to 

be examined before the door of the 

altar. So the priest along with the 

deacons examines the loaf of bread 

(lamb) and wine. The deacons then 

declare them “good and precious 

(without blemish)”. Then and only 

then and once approved, are they to 

be brought inside the altar. That is 

why it is wrong to bring in the obla-

tion inside the sanctuary before ex-

amining it. It is also wrong to store 

the wine inside the sanctuary. The 

oblations should not enter the altar 

except after the examination process. 

During the examination process, 

the people say, “Lord have mercy” 

forty-one times, representing the 

scourging of our Lord. This is be-

cause just as our Lord was examined 

with whips, so the church examines 
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God used this skin for their covering. 

This is why God was disappointed 

with Cain—who offered a bloodless 

sacrifice; for “without shedding of 
blood there is no remission” (Heb 

9:22) so God refused his sacrifice. 
The skin was given to the priests—

symbolically, in the New Testament, 

the skin stands for the work of priest-

hood in the forgiveness and covering 

of sins, that is, through the mystery 

of Confession.

• Division of the sacrifice into 
four parts (Lev 1:7): The sacrifice 
was divided into 4 parts: The parts 

of the body with the Heart being 

the most important organ. Blood — 

representing the soul (sprinkled all 

around) Head — representing the 

mind, thoughts. Fat — representing 

energy or strength. When you do 

physical exertion, you burn fat.  God 

is saying that your sacrifice should 
be offered “with all your heart, soul, 

mind, strength” (Mark 12:30).

• Sprinkling of the water (Lev 

1:9): The water symbolizes clean-

liness. When a person offers God a 

sacrifice, he must offer it with a pure 
heart just as the Lord was pure from 

without and within. God is not just 

concerned with the outward puri-

ty. This is why all the inner organs 

were cleansed with water before 

being placed upon the altar. It also 

symbolizes Baptism, which cleanses 

us from our sins. The priest, during 

the Divine Liturgy, wipes the Lamb 

with water during the offertory, rep-

resenting the cleansing of the sacri-

fice (OT), as well as the baptism of 
our Lord in the River Jordan (NT)...

The sacrifice of the Divine Liturgy 
is the same sacrifice of the Cross; as 
in the Confession at the end of the 

Divine Liturgy, the priest prays “It is 

one sacrifice”.

• Burning the sacrifice complete-

ly: God commanded that the sacri-

fice be burnt completely. This is so 
in order to show, first, that the Son 
accepted in full the fire of the divine 
wrath against sin, drinking the cup of 

sufferings to its full. In Gethsemane, 

He said, “My soul is grieved even 

unto death” (Matt 26:38). And on the 

Cross, He experienced sufferings in 

its fullness ..... our Lord Jesus Christ 

Who has offered himself willingly 

and obediently as a “sweet aroma to 

the Lord” out of sheer love for man-

kind, “Christ also has loved us and 

given Himself for us, an offering and 

a sacrifice to God for a sweet-smell-
ing aroma” (Eph 5:2).

May God smell in us the sweet aro-

ma of obedience and submission to 

His will, to love Him, and serve Him 

all the days of our life on earth.

Glory be to His Name.

9

the oblations by proclaiming, “Lord 

have mercy.” 

• The putting of the hand (Lev 1:4): 

1. It is identification with the sacri-
fice, attesting to the fact that, just as 

this lamb is about to die, so does the 

person offering it deserve this sen-

tence of death. 

2. It is a transferring of the sins 

from the person to the sacrifice; 
... So when its blood is shed, it is a 

proof that the redemptive work has 

been done on my behalf.

3. It confirms the punishment of 
sin being death. “And the Lord has 

laid on Him the iniquity of us all” 

(Isiah 53:6) and “For He made Him 

who knew no sin to be sin for us, that 

we might become the righteousness 

of God in Him” (2 Cor 5:21). In the 

same way, just as the person became 

one with the sacrifice by placing his 
hand upon its head; so did the Lord 

Jesus become one with us through 

His incarnation. And in His Body 

we were all represented... for we all 

were in the body of our Lord Jesus 

Christ on the Cross.

In the Divine Liturgy this is clearly 

represented. When the priest choos-

es the bread, he places his hand on 

it, praying on behalf of all believers, 

“Remember, O Lord, all the Ortho-

dox Christians, from North to South 

and from East to West, everyone ac-

cording to his name and her name.” 

Then he prays for his family, those 

who wish to be prayed for. So those 

wanting to put “prayer requests” on 

the altar ought to offer them before 

the examination of the Lamb—so 

that the Lamb (sacrifice) will be 
offered for them. After the priest 

remembers everyone, he finally re-

members himself—in so doing, the 

church teaches him humility—that 

he should come last.

• The Sprinkling of the blood (Le-

viticus 1:5): “He sprinkles the blood 

all around the altar.” This is a sym-

bol that this sacrifice is killed for the 
whole world. It is sprinkled in a cir-

cle, so as to show that there is no limit 

to its redemptive work. Likewise the 

sacrifice of our Lord Jesus Christ has 
no limit—it is offered for all sins, all 

people, at all ages. In the Divine Lit-

urgy, after the examination process, 

the priest takes the Lamb and goes 

around the altar in a circle. 

• The giving of the skin to the 

priests (Lev 1:6): This shows us 

that the first sacrifice offered was 
that of Adam and Eve because we 

read in the Holy Book of Genesis 

3:21 that God clothed them in skins. 

How? And from where did God get 

the skin? It is obvious that they had 

offered a sacrifice of animals and 
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The Gospel reading of the Fifth Sun-
day of the Great Holy Fast, known as 
the Sunday of the Paralytic, begins 
with this simple statement: “After 
this there was a feast of the Jews, and 
Jesus went up to Jerusalem” (Jn 5:1).

It is, prima facie, a simple statement 
that one can easily pass over, but it 
deserves our attention, for we learn 
from it more than the obvious fact 
that our Lord went to Jerusalem for 
one of the Jewish feasts.

In fact, this statement teaches us 
about the length of our Lord’s pub-
lic ministry. Many of us undoubted-
ly have heard the assertion that our 
Lord began His ministry at around 
the age of 30 and offered Himself 
as a life-giving sacrifice at around 
the age of 33 for a total period of 
approximately three years. Where 
does this assertion come from? It’s 
not written plainly in the Gospel. 
The answer is that it comes from the 
exegesis of the Early Church Fathers 
and writers who studied the Gospel 
according to John. They interpreted 
these references to our Lord attend-
ing “a feast of the Jews” as referring 
specifically to the Feast of Passover. 
The patristic consensus is largely in 
supportive of this interpretation, but 
it is worth noting that the Holy John 

Chrysostomos thought the feast here 
in John 5:1 was the Feast of Pen-
tecost. In any event, assuming one 
accepts the larger patristic consen-
sus, the Gospel according to John 
reveals that our Lord attended four 
Passovers after He began His public 
ministry:

“Now the Passover of the Jews was 
at hand, and Jesus went up to Jerusa-
lem.” (Jn 2:13).

“After this there was a feast of the 
Jews, and Jesus went up to Jerusa-
lem.” (Jn 5:1).

“Now the Passover, a feast of the 
Jews, was near.” (Jn 6:4).

“Now before the Feast of the Pass-
over, when Jesus knew that His hour 
had come that He should depart from 
this world to the Father, having loved 
His own who were in the world, He 
loved them to the end.” (Jn 13:1).

The last reference from John 13, of 
course, refers to that fateful Pass-
over in which our Savior would offer 
Himself as “the Lamb of God Who 
takes away the sin of the world” (Jn 
1:29). As the Holy Apostle declared, 
“For indeed Christ, our Passover, 

was sacrificed for us” (1 Co 5:7).

In his work Against Heresies, the 
Holy Irenaeus of Lyons discusses 
this timeline in more depth:

It is very surprising how they claim 
to have found the depths of God and 
have not searched the Gospels to see 
how often after his baptism the Lord 
went up to Jerusalem at the time of 
the Passover according to the cus-
tom of the Jews from every country 
to assemble every year at this time 
in Jerusalem and there celebrate the 
feast of the Passover. The first time 
he went up to the feast of the Pass-
over was after he had made wine 
out of water in Cana of Galilee. Of 
that occasion this was written: For 
many believed in him, when they 
saw his signs which he did. That is 
what John, the disciple of the Lord, 
recorded. After withdrawing him-
self, he is found in Samaria, where, 
too, he disputed with the Samaritan 
woman and healed the centurion’s 
son, who was absent, by just a word. 
Go, he said: Your son will live. After 
that he went up to Jerusalem for the 
feast of Passover the second time At 
that time he healed the paralytic who 
had been lying beside the pool for 
thirty-eight years. He commanded 
him to rise and take up his bed and 
go home. Again he departed to the 
other side of Lake Tiberias, where, 
when a large crowd had followed 
him, he satisfied that entire multitude 

with five loaves of bread; and twelve 
baskets of fragments were left over. 
Next, when he had raised Lazarus 
from the dead, and the Pharisees 
were in ambush plotting against him, 
he withdrew to the city of Ephraim. 
Then it is written that six days before 
the day of the Passover he came to 
Bethany. From Bethany he went up 
to Jerusalem and ate the pasch and 
suffered on the following day. 1

Thus, we see that the Early Church 
was guided by the chronology of 
the Gospel according to John in de-
termining the length of our Lord’s 
public ministry. From the time He 
was baptized in the Jordan River 
(which the Holy Church commem-
orates every January) until the time 
He attended the first Feast of the 
Passover (typically around March/
April), there was a gap of almost six 
months. Afterwards, one year passed 
until the second Feast of the Pass-
over in John 5, followed by another 
year until the third Feast of the Pass-
over in John 6. Finally, another year 
passed before our Lord attended the 
fourth Feast of the Passover at which 
He offered Himself as a life-giving 
sacrifice.

Our Lord’s presence at these four 
Passover feasts supports the com-
mon understanding of His public 
ministry lasting about three-and-a-
half years.

THE LENGTH OF OUR LORD’S 
PUBLIC MINISTRY

LACopts
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The Coptic Orthodox Church labeles 

the Fifth Sunday of Great Lent, the 

Sunday of the Paralytic. This name 

reveals to us the condition the man 

was in, completely paralyzed and 

unable to move.

As we all know, the Paralytic was 

laying down next to a pool for 38 

years waiting for anyone to have 

compassion on him and throw him 

in the pool. He wanted to receive 

the great miracle that shakes the soul 

and moves the emotions. He wanted 

to walk, move and live his life

Let us first reflect on the Condition 
of the Man before he was healed:

This patient was suffering and was 

ill for a long time which should make 

people pity him. Unfortunately, no 

one had compassion on him when he 

was laying on his bed for those many 

years.

Can anyone imagine that a man lays 

on a bed for 38 years? Who can have 

that much patience to bear all this 

suffering?!

How did he go about his daily needs?! 

Many things to wonder about! If we 

think about them, we will need about 

38 years to describe this man’s situ-

ation. 

The Paralytic suffered from four 

problems:

1. Laying on a bed for a many years

2. Unable to get down to the pool 

when the angel stirs the water, to be 

healed

3. He could not make it in the pool in 

time to be healed

4. There was no one to help him

Therefore, we say that “Jesus Christ 

is the hope of those who have no 

hope, and the helper those who have 

no help.”

This man was living an unbeliev-

able tragedy, the same tragedy that 

man lived before the salvation on the 

cross.

Now, let us talk about the Work of 
Christ and the Power of His Com-
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passion:

Christ is the compassionate one who 

searches for the soul that needs Him, 

the one who is in need of His help.

He comes to us even on the fourth 

watch.

If we meditate on the paralytic 

man, we can realize that it was pos-

sible, during the 38 years, that he 

would wonder, where is God!? He 

could have asked, isn’t God capable 

of sending someone to help me in the 

pool in time!

Did this Paralytic man think for a 

moment that God Himself will come, 

through His only begotten Son, to 

save him??

This is Christ’s way! He came to 

earth to announce that the Son of 

Man came to ask and save what has 

perished.

Furthermore, this miracle shows Je-

sus’s grace in:

His respect of the will of the para-

lytic. Jesus asked him “Do you want 

to be made well?” (Luke 5: 7)

It is a question, though it may seem 

like a strange question! but it is how 

Christ operates. He doesn’t impose 

anything on us for our salvation. He 

respects our will and our wishes. He 

stands at the door knocking and say-

ing: “Behold, I stand at the door and 

knock. If anyone hears My voice and 

opens the door, I will come in to him 

and dine with him, and he with Me” 

(Rev 3: 20)

His Compassion is also apparent in:

He Gave the Man strength to car-

ry the bed: Here is the power of Je-

sus Christ. He did not help him into 

the pool when the angel moved the 

water, but instead, He gave him the 

power to manage without it.

Here we find an important ideolog-

ical meaning: That salvation from 

sin is in Christ and with the blood of 

Christ (the blood of the Lamb)

Also, Christ healed the Paralytic 

with love and self-denial:

The Holy Gospel testifies that “the 
one who was healed did not know 

who it was, for Jesus had withdrawn” 

(John 5:13)

Christ teaches us when we do good, 

we must do it with self-denial and 

without boasting. We should not 

make the one who we are doing good 

with, feel that he indebted to us.

Finally, let us talk about: Jesus the 

servant, let us follow his example:

In His incarnation, Christ painted 
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an example for us to learn from in 

all stages of life. And in all differ-

ent situations. He draw for servants 

and disciples a path to be followed 

in their service. If we follow the role 

of Christ as a servant in this miracle, 

we learn:

- The faith of the servant that the sin-

ner is broken and paralyzed

- The sinner should be brought to 

Christ because He is the source of 

forgiveness.

- The need of follow up, just as Jesus 

went to him by the pool.

- Believe in the necessity of the work 

of God, which is displayed by the an-

gel who moves the water in the pool.

- The need to respect the will of 

whom we serve (do you want to be 

made well?)

- The need to advise the ones we 

serve after repenting from sin.

- The importance of helping those 

who have no one to serve them.

Our Lord is able to give us the will-

power to hear His voice and win the 

forgiveness of our sins and return to 

Him, so that He returns to us during 

this holy fast.

and glory be to God forever, Amen. 

My Sacred Object
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Jesus is God himself, He is not dif-

ferent from God, He is not less than 

God, He is the creator…. He is the 

beginning of everything.

Let us go to the court of life for a 

while … have you ever sinned? Do 

you know anyone who made no mis-

takes ever?...

...Have you ever thought that ev-

erything has a price, even sin has a 

price?

If you have sinned, you should pay 

for your sin because everything has 

a price …. Where can you get this 

price in order to pay for your sins? 

Have you ever though that No one 

owns anything because we are just 

some dust and to dust we return!

But let us say, you think you have the 

price, so you could say: “I made mis-

takes, but I can pay for my mistakes 

and their consequences.” 

But, what if you have sinned against 

God? 

Will you be able to pay Him also? 

The Holy Bible says: “Nothing is 

pure in the eyes of God!” So even 

this price that you think you own is 

not pure either! 

How can the Holy Pure God accept 

impure thing to justify us? Do you 

have an answer to this big Fix?

The Price, and yes, I did not make 

a mistake! I did not write the capital 

letter “P” in “Price” by mistake.

Here is the reason, because this is the  

only solution to our big problem... 

I mean, for this price to be pure, it 

should be God Himself, because 

nothing is pure but God... 

God is the Price 

He is the Lamb who put Himself as a 

price for our sins … No one else can 

pay the price because no one else is 

pure, and you cannot give an impure 

price to pay for our impure sins!!  

because, you will need to pay for the 

impure price also!

To be continued ….

Dr. Mariem Tadrus
David Ibrahim

The sacred treasure, 
the precious book. 

When I need comfort 
this is where I look. 

The place I go 
when I feel shook. 

I guess I could call it my guidebook. 

It has lots of good advice 
And even some ways 

on getting into paradise. 
Some of the ways are being nice 
And always thinking twice 

before rolling the dice. 

It’s where I look for God’s command
In the book of Exodus 

is where they stand.
It solves life’s problems 

And meets its demand. 

Heaven is my goal 
To give God my heart and soul. 

And to do this
I must have self-control. 

These words are gold, 
That I must hold. 

They might be old, 
but millions are still being sold.

 
As he says in Mathew 24:35:
«Heaven and Earth shall pass away,
But my words will never go astray.»
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من شدة اتساخه ومنظره. فقال للولد، انا إريدك 
من  مبلغ  واعطاه  املرسم،  ًىف  غدا  ىل  تحرض  أن 
آخر.  مبلغ  أعطيك  سوف  غداً  له  قال  و  املال، 
ومعدوم،  فقري  كان  ألنه  املبلغ  بهذا  فرح  الولد 
وأخذ يفكر كيف سأذهب لهذا الرجل مبنظرى 
هذا، فقام ونظف نفسه واشرتى مالبس جديده. 

الذى  للرجل  الولد  هذا  ذهب  التاىل  اليوم  ىف 
عن  مختلف  الولد  منظر  رأى  عندما  دهش 
األمس، وسأله ماذا حدث؟ فقال الولد أنا منظرى 
كان صعب. فقال الرجل منظر إيه ياأبنى؟ أنت 

ضيعت كل األيقونه. 

يقول الرب أنا مش عايز أبرار، ألنه يجئ للمرىض، 
لألشكال الصعبة هذه. أنا وإنت نحكم عىل أى 
شخص وندينه، ليه ده حرض، هو له عني؟ لكن 
ربنا أل، ربنا يستقبلك ويقول لك أنا عايزك كام 
انت. تقول له أنا أخطيت، يقول لك أنا عايزك. 
يقول الكتاب »وقع عىل عنقه« وأعطاه األشياء 

التاليه: 

أول شئ: قال لهم البسوه الحله األوىل، اغسلوه. 
لن  ألنك  أغسلك  الىل  أنا  لكن  باتشاخك،  إنت 
هى  األوىل  الحله  نفسك.  تغسل  أن  تستطيع 
املعمودية، كام يقال ىف القداس اإللهى »رد آدم 
الذى نظفه، ألن آدم لن  إىل رتبته األوىل«، هو 

يستطيع. 

ختم  يقصد  أصبعه  ىف  خاتم  وضع  شئ:  تاىن 
الذى  القدس  الروح  أخرى  مره  له  ورد  عليه، 

فقده، أى ختم اآلب. 

ذبيحة،  أى  املسمن،  العجل  نأكل  شئ:  ثالث 
كان  هذا  املسمن  العجل  أجلك.  من  ابنه  ذبح 

إبنه  علشان  يكربوه  يوم،  كل  يسمنوه  العبيد 
عندما يحرض. يبدو أن العبيد كانوا عارفني، ألنه 
مليان  الذى  املسمن«  العجل  »إذبحوا  لهم  قال 
بركات، وهو رمز لجسد ودم املسيح. بعد الحله 
الذى  لإلبن  مخصوص  فقط  واحد  ألنه  األوىل، 
عاد، العجل الذى يقدم عىل املذبح كل يوم رس 
يتجدد  يرجع  القس،  والروح  والخدمه  اإلعرتاف 

فيك. 

رابع شئ: نفرح: قال لهم إحرضوا أالت الطرب 
كلنا  يفرح؟  الذى  من  نفرح،  أن  ينبغى  ألنه 
الفرح،  إىل  دخل  بنفسه  اآلب  أفرح،  أنا  نفرح. 
اآلب بنفسه اليوم معانا، ألنه فرحان ِبَنا وحزين 
وكان  فعاش  ميتاً  إبنى  »كان  بعيد.  الذين  عىل 
ضاالً فوجد«. كل يوم تحرض للكنيسة تجد أبوك 
السامىئ منتظرك، ويأخذك ىف حضنه ويعانقك ىف 
رقبتك التى كان مفروض أن تقطع، لكن ال، أنا 
أبوك الساموى. أنت حبيبى، ال استطيع أن أفعل 
فأن  الصغري  القطيع  أيها  فيك، »ال تخف  هكذا 
يوجد  وال  امللكوت«  يعطيكم  أن  قد رس  أباكم 
أعظم من هذا لنفهم مدى حب اآلب الساموى 
لنا، التخف من خطيه عملتها، إنساها ألن ربنا 
نفسه نساها ولَم يعد يذكرها. ملاذا تتذكرها أنت؟ 
إلنك مازلت فيها؟ قدم توبه عن هذه الخطية، 
أرجع بفكرك، ارجع بقلبك. أرجع، سوف تالقى 
أبوك منتظرك، ويقول لك أنا منتظرك لىك نفرح 
واألرضيني  السامئني  كل  أى  كلنا،  نفرح  ونرس، 

والكنيسة والقديسني وكل الناس.

الله قادر أن يعطينا نعمته وبركته لىك ما نفهم 
اإللهى.  القداس  ىف  بإبنه  الساموى  اآلب  عمل 

واللهنا امللك إىل األبد آمني.

The Schdule of Holy Pascha Week
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وإلهنا ليس هكذا،  والفكر هذا فكر مغلوط. كل 
ما هنالك أن الخطية تجعل قلب اآلب مكسور، 
انت تكرس قلبه، لكن برجوعك اليه تحوله لفرح. 
أمام  فرح  يكون  »هكذا  تقول  الجميلة  اآليه 
وشايفيني  واقفني  املالئكه  هؤالء  الله«  مالئكة 
وجه الله »أنت الًذى تقف أمامك ألوف ألوف« 
شايفه  ألنها  ليه؟  املالئكة،  تفرح  نتوب،  عندما 
فتفرح،  يفرح  الله  أن  شايفه  فرحان،  الله  وجه 
كل املالئكة، كل السامء تفرح ملا إنسان يتوب. 
ده قلب ربنا بتاعنا، ده قلب الهنا السيد املسيح 

له كل مجد. 

نرجع للقصة مرة ثانية، نجد أن هذا األب عمل 
عملني:

يهمنا  اللذى  وهذا  خفى،  عمل  االول  العمل 
جدا،ً ونالحظ فيه خطة ربنا مع الخطأة. 

العمل الثاىن: عمل ظاهرى. 

لن  فلوس،  الولد  مع  ظل  إذا  الخفى،  العمل 
يرجع. فرتكه أبوه حتى أنفق كل ما معه يقول 
كان  جوع«.  حدث  شئ  كل  أنفق  »ملا  الكتاب 
ممكن أن يحدث الجوع قبل أن ينفق كل شئ، 
له وقت،  ذلك، ألن كل شئ  بعد  ولكنه حدث 
اإلنسانية  مع  تعامله  عند  خصوصا،ً  ربنا  عند 
بطريقة معينه، لىك يرجعك، لكن نحن ال نفهم 
ذلك. ىف القصة اآلب هو الذى عمل الجوع، ده 
وكان  لو حدث جوع  ألنه  السامىئ.  اآلب  تدبري 
معاه فلوس فلن يرجع. »ملا أنفق كل شئ حدث 
»والكل  الكتاب  يقول  ثم  يحتاج!  بدأ  جوع« 

تركه« حدثت ٣ أشياء ىف آيه واحدة:

١. فلوسه خلصت واألب كان مستنى،

٢. حدث جوع، 

٣. ذهب ألصحابه فلم يجبه أحد. 

كل هذا وربنا كان يحوطه، ألننا ساعات ال نفهم 
تشتغل،  معينه  بتجربه  ربنا  يسمح  عندما  ده. 
ده  ايه  نقول  ورآها،  والثالثة  ورآها،  الثانية  ثم 
ايه ده؟ هى مالها ملطشة معانا من كل حته؟ 
ربنا  ده  يرتكك،  ربنا مل  بالعكس  ليه؟  تركنا  ربنا 
يونان  الفكرة،  ليه. نفس  عايزك، وشوف عايزك 
ورا  إزاى،  معاه  اتخلبطت  الدنيا  شوف  النبى، 
بعضه ايه ده؟ ايه الحكايه؟ الحكاية إن ده تدبري 
ألهى، تدبري سامىئ. فكر بطريقة سامئيه،  فكر 
املسيح وشوف  بطريقة  فكر  بطريقة مسيحية، 
بيفكر إزاى. ربنا بيفكر إزاى؟ اإلمور دى مل تأىت 
من فراغ، أل، ربنا عايزك إنت! فكر ىف هذا كل 
ربنا  شوف  لربنا  إرجع  معاك،  تلطش  الدنيا  ما 
عايزك ليه؟ قل له أنا خاطى، أنا جئت مثل اإلبن 
الضال. ال تفكر إن ربنا سوف يقول لك أنا مش 
عايزك، إنت جاى ىل بعد إيه؟! أل ده مش ربنا. 

أل  أىب«،  اىل  وأرجع  »أقوم  قال،  الشاطر  اإلبن 
الحكاية دى فيها حاجة، وأنا حأفضل كده لحد 

إمتى؟ أقوم وأرجع اآلن إىل أىب. 

اإلبن  ذهب  ملا  عمىل،  درس  حياتك  ىف  خذها 
يقابل أبوه، تجد لقاء ال يوصف، يُبني لنا محبة 
اإلبن  قاله  الكالم  هذا  لينا.  الساموى  اآلب 
حضن  ىف  الذى  »اإلبن  مجد  كل  له  »املسيح« 
أبيه هو خرب« وهو الذى تجسد. ماهى عالقتنا 

باآلب، واآلب يحبنا كل هذا الحب. 

أول  توصف،  ال  مشاعر  الظاهرى:  العمل  يأىت 
شئ يقوله الكتاب، ملا »مل يزل بعيداً رأه أبوه«. 

هل  ينتظره  الطريق  عىل  يوم  كل  واقف  األب 
أصىل  حيحرضبكره،  يحرض!  مل  ولكنه  سيحرض؟ 
أنا عارف إبنى، ده تربيتى وأنا عارفه، وما عملته 

فيه البد أن يُحنن قلبه ويرجع ىل تاىن. 

يجرى  الذى  من  »أرسع«  أرسع،  بعيداً  يزل  مل 
اليه؟ أل،  الكبري؟ الخاطئ أم املخطئ  الصغري أم 
إلهنا هو كده، هو الكبري، لكن هو الذى يجرى 
لك. إنت الخاطى ىف حقه، لكن هو الذى يجرى 
ربنا جرى  أن  يأخذك. مل نسمع مطلقاً  لك لىك 
يقول  أخطأ.  عندما  آدم  يعاقب  أن  أراد  عندما 
ماشياً« ألنه  الله  املقدس »سمع صوت  الكتاب 
ذاهب ليعاقب، ألن ربنا يبطئ جداً ىف العقاب، 
ليعاقب،  والتوبه. ميىش  املغفره  ىف  ورسيع جداً 

يجرى، يركض لريحم ويعطيك هدايا. 

هناك قصة بنفس الفكره. كان فيه ولد زعل أبوه 
وساب البيت، وبعد فرته إفتكر أبوه، وحدث له 
نفس ما حدث لإلبن الضال. فأرسل ألبوه جواب 
قال فيه، أنا عاوز أحرض ولكن ال أعرف إذا كنت 
عايش وإال مت. سوف تسامحنى وإال أل؟ لىك ال 
يكون شكىل صعب، أنا سأحرض بالقطار وسوف 
أنزل ىف محطة بيتنا، إذا لقيت ماليه بيضاء عىل 
الشجره التى أمام البيت، سأعرف إنك سامحتنى 

وسوف تستقبلنى. 

وصوله  عند  القطار  شباك  من  نظر  اإلبن  هذا 
للمحطه، فوجد أن الشجر ىف املحطه وىف البلد 
كلها عليه مالءات بيضاء. األب عمل كل هذا لىك 
الشجره،  ترى  ال  رمبا  اذ  مستنيك!  أنا  له،  يقول 
فرتى أن كل البلد بيضاء، ألىن عايزك ىف حضنى 

مرة ثانيه. هذه يأخوىت محبة اآلب. 

»فوقع  ركض  أن  بعد  املقدس  الكتاب  يقول 

عىل عنقه وقبله«، بدل من أن ميوته. القبله ىف 
العنق. ومل نرى من قبل ان قٌبل احد شخص ىف 
عنقه.هذا رمز ألن هذا األب مفروض أن مٌيوت 
هذا اإلبن ألنه أخطأ ىف حقه. لكن بدال من أن 
الخلف، والتى هى  العنق من  ميوته ىف منطقة 
مكان الذبح، بدل ما أذبحك، فأنا أحبك. ىف مكان 

الذبح أحبك، ووقع عىل عنقه وقبله. 

نفسك،  نظف  ألبوك  تذهب  أن  قبل  املفروض 
ولكن األب سوف يقبله وهو برائحته ومبنظره.
هذا هو الذى كان عايش مع الخنازير ومنظره 
صعب ومالبسه شكلها إيه وكم مر من الوقت، 
شوف املنظر، شوف الريحه يقول األب أل. أصل 
اإلبن كان زيك، يقول، لو أستنيت ملا أنظف نفىس 
يبقى مش رايح. ربنا عايزك بشكلك الصعب ده، 
قاله  املثل ده املسيح  هو يريدك  زى ما إنت. 
والزناه،  العشارين  مع  قبلها  جالس  كان  عندما 
هذا  »من  يقولون،  واملراءون  الفريسيون  فبدأ 
يقول  فبدأ  والزناة«  العشارين  الذى جالس مع 
خروف  الضال،  الخروف  مثل  وهى  أمثله  لهم 
الذى  املفقود  الدرهم  قيمه،  له  ليس  مائه  من 
ومنظره  ريحته  الضال،  اإلبن  قيمه،  له  ليس 
وقبله.  عنقه  عىل  وقع  أنه  رأينا  ولكن  صعبني. 
له:  التى أعطاها  الكثريه  العطايا  بعد ذلك نرى 
رّسام  قصة  تذكرت  وقد  األوىل،  الحله  ألبسوه 
ان  اراد  وعندما  الضال،  اإلبن  قصة  يرسم  كان 
الصعب  مبنظره  عاد  عندما  الضال  اإلبن  يرسم 
فكان يريد أن يستوحى املنظر من طفل يكون 
بنفس املظهر الذى ال يُطاق لىك يعطيه اإليحاء 
احد،  يجد  فلم  املدينة  ىف  يجول  فبدأ  للرسم. 
واملناطق  الفقرية  واملناطق  للحوارى  ذهب  ثم 
الصعبه فوجد ولد منظره صعب جداً ال يُطاق 

١٥
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أبونا ميخائيل ابراهيم
باِْسم األب واإلبن والروح القدس إله واحد آمني

»نأكل ونفرح ألن إبنى هذا كان ميتاً فعاش وكان 
املقدس  الصوم  من  الثالث  األحد  فوجد«.  ضاالً 
ىف  لكم  قلت  وكام  التوبة،  أحد  الكنيسة  تسميه 
والتوبة  التوبة،  الصوم هو  غاية  أن  الصوم  بداية 
لها  ليس  التوبة  األبدية.  إىل  اإلنسان  رحلة  هى 
أباء  وضع  لذلك  حياة،  هى  التوبة  معني.  وقت 
الكنيسة ىف األحد الثالث أروع ما علم عنه السيد 
اإلبن  مثل  وهو  التوبة  عن  مجد  كل  له  املسيح 
الضال. كان ممكن املسيح، علشان يخوف الناس 
التوبة، ان يختار مثل يجسم  من الخطية ويعلم 
العقاب املنتظر  فيه بشاعة الخطية ويجسم فيه 
للخاطئ. لكن السيد املسيح سلك مسلك أروع. ما 
يفيد اإلنسان ويجعله يحب ربنا أكرث وهو كشف 

لنا أبوة اآلب الساموى.

يحب  الساموى  اآلب  أن  لنا  يُبني  املثل  هذا  ىف 
إنسان  كل  طريق  ويدبر  بل  ويشتهى  الخطأة 

خاطئ لكن يحّوله من خاطئ آىل إنسان تائب. 

أروع ما ىف املسيحية أنها كشفت مدى حب الله 

الذى  الضال  اإلبن  مثل  ىف  وخصوصاً  لإلنسان 
نعرفه عن ظهر قلب. 

ىف أحاد الصوم املقدس، ىف األسبوع األول علمنا 
الصالة  الخفاء، وأن  الصوم يكون ىف  ان  الكتاب 
ىف  يرى  الذى  »أبوك  ايضا  والصدقة  الخفاء،  ىف 

الخفاء يجازيك عالنية«. 

تقول  الجبل،  عىل  التجربة  الثاين،  األحد  وىف 
الكنيسة أن هناك متشكك يشككنا ىف محبة ربنا 

لنا. 

األب  قلب  لنا  ليكشف  التالث  األحد  فيأيت 
الساموى. ماهذا اآلب الذى أنت كنت متشكك 
واخدين  احنا  اآلب  الثاين! هذا  األسبوع  فيه ىف 
جبار،  إله  صعب،  إله  أنه  خاطئة،  فكرة  عنده 
فاإلنسان يخاف.  لو عملنا خطية  الذى يقطعنا 
األبن  مثل  ويعطينا  اليوم  ربنا  ييجى  ملا  لكن 
الضال ويرينا أن األب كان مشتاق لرجوع إبنه، 
نعرف أن هذا اآلب إله حنني جداً. يأىت ىف هذا 

األسبوع ويكشف لنا مدى حب الله لإلنسان. 

العهد  ىف  قصتني  هناك  شوية،  املثل  نفهم  لىك 
القديم توضحا تقريباً نفس هذه الفكرة، مقدار 
كيف كان يشتهى اآلب ان ينظر البنه وأن يراه 
مره ثانيه. ميكن القصتني باهيتتني قوى بالنسبه 

لآلب الساموى. 

القصه األوىل كانت ىف سفر التكوين عندما عرف 
يعقوب ان إبنه يوسف مات بطريقه او باخرى. 
إبنه  أن  يعتقد  يعقوب  جعلوا  يوسف  اخوة 
مات. يعقوب ىف هذا الوقت عاش سنني صعبة 
التكوين  سفر  آخر  وىف  ميت،  كان  لو  كام  جداً 
يكتشف يعقوب أن إبنه عايش ومل ميت. يقول 
لو  كام  فيه«  نفسه  »إنتعشت  املقدس  الكتاب 
كان ميت فعاش، هذه صورة باهتة جداً إلنتظار 
ميتاً  يعقوب  كان  إلبنه.  ومحبته  إلبنه  اآلب 
فعاش يعنى بالرغم من أن يوسف هو الذى كان 

ميت وعاش.

لنا  يصور  الذى  صموئيل  سفر  ىف  الثاين  املثل 
حنان  ىف  أو  لقاء  ىف  القصص  أجمل  من  قصة 
االب إلبنه. قصة داود مع إبنه أبشالوم. ىف سفر 
التكوين يكشف لنا قلب يعقوب، لكن ىف سفر 
أبوه،  أبشالوم ىف  ما عمله  لنا  صموئيل يكشف 
وشفقة  أبوه  ىف  الضال  اإلبن  عمله   الذى  مثل 
أبوه. بالرغم من أن أبشالوم قطع قلب أبوه من 
وقلبه  للنهاية  داود ظل  ولكن  فيه،  فعله  الذى 
مشفق عىل أبشالوم. لكن أبشالوم يثأر عىل أبيه 
ويريد ان يقوم بثوره، وكان معه عدد من الناس 
يحارب  أن  يحاول  أن  وبدأ  الجيش.  من  وعدد 
أبشالوم بعمل  قام  أبوه وليس هذا فقط، فقد 
وضيع جداً يقول الكتاب »أن أبشالوم إضطجع 
مع زوجات )رسارى( داود أبيه« ولك أن تتخيل 
عندما واحد يعمل مثل هذا مع أبوه فيكون أيه 

جيش  فيضطر  ستضيع،  اململكه  طبعاً  املوقف؟ 
داود ان يحارب جيش أبشالوم. ويقف داود عىل 
باب الخيمه ويقول لكل جندى، »ترفقوا بالفتى 
أبشالوم«. ما مدى محبة هذا اآلب ألبنه! ويقتل 
أبشالوم ىف الحرب، ويقول أحد الجنود أن سوف 
ليفرح  أبشالوم،  أبنه  مبقتل  داود  ليخرب  يذهب 
وقت  هذا  ليس  الجيش،  قائد  له  فيقول  قلبه. 
مناسب، وهذا لن يفرح قلبه. فيقول له الجندى 
ويعتقد  أبشالوم.  أبنه  قتلنا  العدو،  قتلنا  بأننا 
بهذا  الجندى أن القائد يريد أن يبلغ داود أوالً 
قلبه  ليخربه ويفرح  لداود  الحلو، فذهب  الخرب 

لعله يعطيه شئ مقابل هذا الخرب. 

أبنك  أن  له  وقال  لداود  الجندى  هذا  ذهب 
يقول  مناحه.  داود  فصنع  مات،  قد  أبشالوم 
أبشالوم  أبنى  أبشالوم،  »أبنى  املقدس  الكتاب 
ياليتنى مت عوضاً عنك« وجزء حلو ىف الكتاب 
أبشالوم. هذا  أبنه  فيه شعر عن  املقدس كتب 
أب الجسد مهام كان ىف النهاية فيه محدودية ىف 

القصه، فيه محدودية الجسد. 

لكن اآلب الساموى ليس له حدود ىف حبه ألبنه، 
ونحن أوالد ربنا. تلك القصتني الباهتيتني وهذا 
املثل يبني لنا مقدار محبة األب، ولكن هذا أب 
محبته  الذى  الساموى  اآلب  مقابل  جسدى! 
فكرننا  من  نلغى  أن  أريد  لذلك  محدوده،  غري 
موضوع أن الشيطان يحسسك أن اآلب ده أب 
أبداً  لو عملت خطية مش ممكن  فظيع، وانك 
وجهك؟  تريه  وكيف  ستقابله،  وكيف  يرجعك، 
هذا هو هدف الشيطان أن يجعلك بدون أمل 

وبدون رجاء ىف املسيح له كل مجد. 

املسيحيه يا أحباىئ أبعد خالص عن هذا الفكر 
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ضيقات وشدائد... فلقد حبس الرسوالن بطرس 
الهيكل  باب  مقعد  شفاء  معجزة  بعد  ويوحنا 
الجميل ) أع 4 : 3 ( .. وقبض عىل الرسل جميعا 
الرب  مالك  لكن   ... العامة  حبس  ىف  ووضعوا 
أهني   .. وأخرجهم  السجن  أبواب  فتح  الليل  ىف 
الرسل وسجنوا وقتلوا ... ]راجع أعامل الرسل[ .

اآلباء رسل املسيح ومشاعرهم  أما عن موقف   
من جهة الضيقات واآلالم فتعكسها كتاباتهم .. 

ونعرض لبعض منها :

وجهها  التى  رسالته  الرسول  يعقوب  يفتتح 
يا  فرح  كل  »احسبوه  بقولـه  عامة  للمؤمنني 
عاملني  متنوعة.  تجارب  تقعون ىف  أخوىت حينام 
أن امتحان إميانكم ينىشء صربا،« )يع 1 : 2 – 4(.

الله  بقوة  الذين  »أنتم  الرسول:  بطرس  ويقول 
محروسون بإميان لخالص.. الذى به تبتهجون مع 
أنكم اآلن إن كان يجب تحزنون يسريا بتجارب 
متنوعة. لىك تكون تزكية إميانكم، وهى أمثن من 
الذهب الفاىن، مع أنه ميتحن بالنار« )بط 1: 5 – 
7(.. ، ]راجع 1 بط 3 : 13 ، 4 : 1 ، 4 : 13 ، 14[ .

أما يوحنا الحبيب فهو الذى حفظ لنا قول الرب 
يسوع: »الحق الحق أقول لكم إن مل تقع حبة 
وحدها.  تبقى  فهى  ومتت  األرض  ىف  الحنطة 
ولكن إن ماتت تأىت بثمر كثري. من يحب نفسه 
يهلكها، ومن يبغض نفسه ىف هذا العامل، يحفظها 

إىل حياة أبدية« )يوحنا 12 : 24 ، 25(.

بطمس  جزيرة  ىف  منفى  وهو  رؤياه  ويفتتح 
يسوع  شهادة  أجل  ومن  الله،  كلمة  أجل  »من 
املسيح«، بقولـه »أنا يوحنا أخوكم ورشيككم ىف 
الضيقة، وىف ملكوت يسوع املسيح وصربه« )رؤ 

... )9 :1

 ....« له  واعلن  رآه  منظرا  يوحنا  لنا  ويسجل 
الضيقة  من  أتوا  الذين  هم  هؤالء  ىل  قال 
ثيابهم  وبيضوا  ثيابهم  غسلوا  وقد  العظيمة. 
عرش  أمام  هم  ذلك  أجل  من  الخروف.  دم  ىف 
والجالس  نهارا وليال ىف هيكله،  الله ويخدمونه 
ولن  بعد  يجوعوا  لن  فوقهم.  يحل  العرش  عىل 
الشمس وال ىشء  عليهم  تقع  بعد وال  يعطشوا 
العرش  وسط  ىف  الذى  الخروف  ألن  الحر.  من 
ينابيع ماء حية، وميسح  يرعاهم ويقتادهم إىل 

الله كل دمعة من عيونهم« )رؤ 7 : 9 – 17( .

 أما رسائل بولس الرسول فتمتىلء رسائله بالكالم 
املذخرة  والكنوز  وبركاتها  واآلالم  الضيقات  عن 
مع  وتجربته  الشخصية  لخربته  كانعكاس  فيها، 

األمل والضيق..

بعد   – املسيح  مع  بولس  قصة  بداية  ومنذ 
اهتدائه قرب مدينة دمشق – قال عنه لحنانيا: 
»سأريه كم ينبغى أن يتأمل من أجل اسمى« )أع 

... )1٦ ، 15 : 9

لهذا  التوعد  من  نوعا  الكلامت  هذه  تكن  ومل 
لكنها  السابقة،  أخطائه  جزاء  الجديد  الخادم 
اعالن عام تفعله اآلالم بالنفس التى تحب الرب 

من أعامقها.. إن اآلالم تكمل اإلنسان.

وهذا ما اختربه بولس وقاله عن املسيح له املجد 
»ألنه الق بذاك الذى من أجل الكل وبه الكل 
وهو آت بأبناء كثريين إىل املجد، أن يكمل رئيس 
بولس  كان   ..)1٠  :2 )عب  باآلالم«  خالصهم 
الرسول طراز عجيب من البرش، فبعدما استعرض 
عمق محبته لسيده وأن ال ىشء ميكن أن يفصله 
ىف  هتف  املختلفة،  صوره  ىف  املوت  حتى  عنه 
)رومية 8 : 73(: »ولكننا ىف هذه جميعها يعظم 

انتصارنا بالذى أحبنا« 

الضيقات وحمل الصليب ىف تعليم املسيح: إن 
الصليب ىف حياة  الصليب أو مثال  كنا قد رأينا 
رصاحة  عنه  هو  أعلن  فقد  بالجسد،  املسيح 
حينام كان يتكلم عن الضيقات كنصيب مقدس 
يفرطوا  وأال  عليه،  يحرصوا  أن  عليهم  للمؤمنني 

فيه من أجل الربكة ..

بعد لقاء املسيح مع الشاب الغنى، الذى دعاه 
إىل أن يوزع ماله عىل الفقراء ويحمل الصليب، 
حزينا  ومىض  فاغتم  يرقه  مل  الكالم  هذا  لكن 
)مرقس 1٠: 17 – 22(، قال له بطرس »ها نحن 
قد تركنا كل ىشء وتبعناك«. فكان جواب الرب 
أو  بيتا  ترك  أحد  ليس  لكم  أقول  »الحق  عليه 
أخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو إمرأة أو أوالدا 
أو حقوال ألجىل وألجل اإلنجيل، إال ويأخذ مئة 
ضعف اآلن ىف هذا الزمان بيوتا وأخوة وأخوات 
وىف  اضطهادات،  مع  وحقوال  وأوالدا  وأمهات 
الدهر اآلىت الحياة األبدية« )مرقس 1٠: 28-3٠(.

يحىص  املجد  له  املسيح  أن  نالحظ  وهنا 
بها  يعوض  التى  الربكات  ضمن  األضطهادات 

اإلنسان ىف هذا العامل عن محبته له!!

املسيح  قال  املؤمنني  حياة  ىف  عام  كمبدأ 
»اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق« )لو 13: 
الذى  الطريق  الباب ورحب  24(... »ألنه واسع 
يدخلون  الذين  هم  وكثريون  الهالك،  إىل  يؤدى 
منه. ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذى يؤدى 
الذين يجدونه« )متى  الحياة، وقليلون هم  إىل 

.)14 - 13 : 7

قال:  فقد  الضيقات  بخصوص  تعليمه  عن  أما 
»ىف العامل سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد 

غلبت العامل« )يو 1٦ : 33( ..

»ستبكون وتنوحون والعامل يفرح. أنتم ستحزنون 
تلد  املرأة وهى  فرح.  إىل  يتحول  ولكن حزنكم 
تحزن ألن ساعتها قد جاءت. ولكن متى ولدت 
الطفل ال تعود تذكر الشدة لسبب الفرح، ألنه 
قد ولد إنسان ىف العامل« )يوحنا 1٦: 2٠، 21( ...

»تأىت ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم 
خدمة لله. وسيفعلون هذا بكم ألنهم مل يعرفوا 
بهذا حتى  كلمتكم  قد  لكنى  عرفوىن.  وال  اآلب 
إذا جاءت الساعة تذكرون أىن أنا قلته لكم« )يو 

... )4 – 2 : 1٦

»وسوف تسلمون من الوالدين واألخوة واألقرباء 
مبغضني  وتكونون  منكم.  ويقتلون  واألصدقاء 
من  شعرة  ولكن  اسمى.  أجل  من  الجميع  من 
رؤوسكم ال تهلك. بصربكم اقتنوا أنفسكم« )لو 

...)19 – 1٦ : 12

أما عن حتمية حمل كل مؤمن للصليب فقال: 
»من ال يأخذ صليبه ويتبعنى فال يستحقنى. من 
وجد حياته يضيعها. ومن أضاع حياته من أجىل 

يجدها« )متى 1٠ : 38 ، 39( ..

»إن أراد أحد أن يأىت وراىئ، فلينكر نفسه ويحمل 
صليبه ويتبعنى، فإن من أراد أن يخلص نفسه 
يجدها«  أجىل  من  نفسه  يهلك  ومن  يهلكها، 

)متى 1٦ : 24 - 25 ، لوقا  9 : 23 - 24( ...

أن  يقدر  فال  وراىئ  ويأىت  صليبه  يحمل  ال  »من 
يكون ىل تلميذا« )لو 14 : 27 ( ...

الرسل:  تعليم  ىف  الصليب  وحمل  الضيقات   
عاشت الكنيسة األوىل حياة الرب يسوع مشاركة 
الرسل  أعامل  وسفر  والضيقات...  اآلالم  ىف  إياه 
الذى يسجل أحداث الكنيسة ىف تاريخها املبكر، 
من  وتالميذه  املسيح  رسل  له  تعرض  ما  يذكر 
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لليوم.

قسمت  لقد  الصوم:  قسمى  موضوعاً  خامساً: 
الكنيسة الصوم إىل قسمني:

االستعداد  أسبوع  من  يتألف  األول:  القسم 
هذا  وموضوعات  له،  التالية  الثالثة  واألسابيع 
القسم كلها تدور حول ما هو مطلوب من هذا 
ترك  مثل  الروحى،  الجهاد  مظاهر  من  الشعب 
الرش ومامرسة الصالة والصدقة والتوبة وإطاعة 

اإلنجيل وما إىل ذلك.

الثالثة  األسابيع  تشمل  وهى  الثاىن:  والقسم 
األخرية والقراءات ىف هذا القسم كلها تدور حول 
كإميانهم  له  استجابتهم  مدى  أى  الجهاد  مثرة 
والفوز  املعمودية  بثامر  والتمتع  باإلنجيل 

بالخالص.

إن  واآلحاد:  السبوت  موضوعات  سادساً: 
الكنيسة ميزت موضوعات السبوت واآلحاد عن 
فمن  مبيزتني  الخمسة  اإلنقطاعى  الصوم  أيام 

يدقق النظر ىف نظامهام يرى: 

الخمسة  األيام  موضوعات  أن  األوىل:  امليزة  أ- 
تنصب عىل ما يبذله الشعب من جهاد، ىف حني 
أن موضوعات السبوت واآلحاد تنصب عىل نعم 
لهذا  جزاء  لهم  مينحها  التى  املتعددة  املخلص 
يقبل توبتهم مثل اإلبن  تابوا مثالً  فإذا  الجهاد. 
روى  به  وعملوا  اإلنجيل  سمعوا  وإذا  الضال. 
أمنوا شدد  السامرية. وإذا  ارتوت  نفوسهم كام 
إميانهم كام شدد قوى املخلع. وإذا اعتمدوا أنار 

بصريتهم كام استنار املولود أعمى.

بني  الوثيق  اإلرتباط  هى  الثانية:  امليزة  ب- 

اآلحاد.  وموضوعات  السبوت  موضوعات 
فحلقات املوضوع العام ىف أى أسبوع تبدأ بيوم 
األيام  هذه  ألن  الجمعة،  يوم  وتنتهى  اإلثنني 
الخمسة مرتبطة ببعضها، قامئة بذاتها، مستقلة 
عام عداها. ثم تستأنف الكنيسة نفس املوضوع 
يوم السبت، ولكن بحلقة جديدة من الحلقات. 
الجهاد  من  جديدة  بناحية  الشعب  فتطالب 
حتى إذا قام بها حمل إليه إنجيل األحد ثواب 

املخلص له عىل هذا الجهاد.

تدور  الثالث  األسبوع  قراءات  املثال  عىل سبيل 
حول التوبة،  ففى يوم اإلثنني الحلقة األوىل منه 
تدور حول اإلعرتاف به، يليها تربير املعرتف، ثم 
تعرضه للتجارب وهكذا.. أما ىف يوم السبت فإن 
فإذا  لغريه،  املغفرة  التائب عىل  تحث  الكنيسة 
فعل ذلك قبلت توبته، كام يوضح ذلك إنجيل 
األحد أى أن إنجيل السبت ميثل جهاد الشعب 
وإنجيل األحد ميثل نعمة املخلص له عىل هذا 

الجهاد وهكذا ىف كافة األسابيع.

وضعتها  كام  الصوم  موضوعات  هى  هذه 
الكنيسة، والبد أن نالحظ أن اإلهتداء إىل هذه 
املوضوعات ليس باألمر الهني، فقد يقتىض ذلك 
البولس  ورسالة  القداس  إنجيل  بقراءة  نبدأ  أن 
اإلرتباط  رس  ملعرفة  مرات  عدة  األوىل  والنبوة 
ملعرفة  واحدة  واحدة  النبوات  قراءة  ثم  بينها، 
موضوعها الخاص، وكذلك الحال ىف بقية األناجيل 
قراءات  إرتباط  مدى  البحث ىف  ثم   - والرسائل 
العام  املوضوع  البعض إلستخراج  ببعضها  اليوم 
لقراءات هذا اليوم، ثم املوضوع العام لألسبوع 
املوضوعات  من  انتهينا  فإذا  بينها.  يربط  الذى 
املوضوع  معرفة  إىل  توصلنا  لألسابيع  العامة 

العام للصوم كله.

الصليب فى حياة السيد املسيح
نبا يؤأنس اسقف الغربية

أ
لنيافة ال

أنه  املسيح  عن  تنبأ  قد  النبى  إشعياء  كان  إن 
»رجل أوجاع ومخترب الحزن« ) إش 53 : 3 ( ، 
فإن هذه اآلالم واألحزان مل تبدأ ىف جثسيامىن ، 

بل بدأت منذ والدته بالجسد ...

الصليب،  يحتضن  وهو  يسوع  الطفل  ولد  لقد 
وظل يحتضنه ىف حب ويحمله حتى علق عليه 
عند الجلجثة .. ونحن وإن كنا نجهل معظم حياة 
الرب يسوع بالجسد، حتى بدأ خدمته الكرازية 
مالمح  نتبني  أن  نستطيع  لكننا  الثالثني،  ىف سن 

الصليب ونراها من خالل بعض املواقف ...

مذود  ىف  ولد  حينام  مولده،  ىف  الصليب  نرى 
للبهائم إذ مل يكن ليوسف ومريم موضع ىف قرية 
أطفال  مذبحة  ىف  نراه   ...)7  :2 )لو  لحم  بيت 
إىل  الهرب  : 1٦، 17(... وىف   2 )متى  لحم  بيت 
مات  حتى  ربوعها،  بني  والتغرب  طفال  مرص 
هريودس امللك الطاغية الذى كان يطلب نفس 

الصبى ليقتله )متى 2 : 14، 2٠(.

ويلخص بطرس الرسول مسلك املسيح واحتامله 
املسيح  فإن  دعيتم،  لهذا  »ألنكم  بقولـه  اآلالم 
أيضا تأمل ألجلنا، تاركا لنا مثاال لىك تتبعوا خطواته 
.. الذى مل يفعل خطية وال وجد ىف فمه مكر« 

)بطرس األوىل 2 : 12 ، 22 ( ..

يأىت  أن  أحد  أراد  »إن  يسوع:  املجد  رب  قال   
ويتبعنى«  صليبه  ويحمل  نفسه  فلينكر  وراىئ، 
أن  دعانا  قد  املسيح  كان  وإن   .)24  :1٦ )متى 
ننكر ذواتنا، فلقد أنكر هو نفسه وأخفى الهوته 

ىف بعض املواقف ...

تقدم  حينام  الصليب  حامال  نفسه  أنكر  فلقد 
منه  ليعتمد  الخطاة  كأحد  املعمدان  يوحنا  إىل 
)متى 3: 13، لوقا 3: 12(.. وأنكر نفسه ىف تجربة 
إبليس له )متى 4: 1 – 1٠(... وحينام قدم عظته 
بالروح  املساكني  بتطويب  أفتتحها  الجبل  عىل 

والحزاىن ىف العامل )متى 5: 3، 4 ( ..

ومل  شتم  حينام  الصليب  يحتضن  املسيح  كان 
يكن يشتم عوضا، وال يهدد، بل كان يسلم ملن 
.. وحني أنكر   )23 : يقىض بعدل )بط األوىل 2 
اليهود بنوته ألبيه الساموى... )يو ٦ : 24(. وحني 
وجه اليهود إليه أقذع شتامئهم أنه سامرى وبه 
شيطان )يو 8 : 48( ، وأنه ال يخرج الشياطني إال 
 )24  :12 )متى  الشياطني  رئيس  بعلزبول  بقوة 
وحينام أتهمه الفريسيون والكتبة أنه ليس من 
الله ألنه ال يحفظ السبت )يو 9 : 1٦، 5 : 18( ...

وىف غريها كثري جدا كان املسيح يحتضن الصليب، 
ما رد اتهاما لقائليه، وال عاملهم بنفس روحهم. 
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ىف  العميقة  األرثوذكسية  القبطية  الكنيسة  إن 
رتبت  وقراءاتها  طقوسها  ىف  العميقة  شئ،  كل 
أن يكون هناك هدف يربط بني قراءات الصوم 

املقدس، وهذا يتضح من خالل أن هناك:

1- موضوع عام للصوم املقدس.

2- موضوعات عامة ألسابيع الصوم.

3- موضوعات عامة أليام الصوم.

4- موضوعات خاصة أليام الصوم.

5- وهناك أيضاً موضوعا لقسمى الصوم.

٦- موضوعات للسبوت واآلحاد.

إن  املقدس:  للصوم  العام  املوضوع  أوالً: 
الكنيسة رتبت لنا أن تدور القراءات التى تتىل 
خالل الصوم املقدس حول موضوع واحد وهو 
»الجهاد الروحى«، ألنها تعلم مع بولس الرسول 
ضد  مجاهدين  الدم  حتى  بعد  تقاوموا  »مل 
الخطية« )عب 4: 12( وهى تناشد كل منا أن 
الرسول  بولس  كان  كام  الحسن  الجهاد  يجاهد 
جهاد  »جاهد  قائالً:  تيموثاوس  تلميذه  يناشد 

دينونة   - املعمودية  إعرتاف   - املعمودية  توبة 
املعمودية - حياة املعمودية - قيامة املعمودية 

- خالص املعمودية - إنارة املعمودية.

أيام األسبوع السابع: أن الخالص هو غاية الذين 
وقد  ويعتمدون،  باإلنجيل  ويؤمنون  يتوبون 
الخالص  موضوع  ىف  تبحث  أن  الكنيسة  رتبت 
ممثال ىف شخص الرب يسوع من النواحى اآلتية: 
اإلميان   - باملخلص  اإلعرتاف   - املخلص  شهود 
 - املخلص  دينونة   - املخلص  قيامة   - باملخلص 

بركة املخلص - فداء املخلص.

وعىل ذلك تسري املوضوعات طوال أيام الصوم، 
فصول  من  تتألف  القراءات  هذه  أن  ويالحظ 
هذا  أيام  من  يوم  لكل  والجديد  القديم  العهد 

الصوم.

رابعاً: املوضوعات الخاصة أليام الصوم:

من  يوم  لكل  املوضحة  القراءات  ىف  املتأمل  إن 
ثالث  من  تتألف  أنها  يرى  املقدس  الصوم  أيام 
والرسائل.  واألناجيل  النبوات  هى:  مجموعات 
وكلها  وثيق،  إرتباط  بينها  املجموعات  وهذه 
العام  املوضوع  هو  واحد  موضوع  حول  تدور 

٦

قراءات الصوم الكبير وترابطها
ئيل   فا ا ر نبا  أل ا فة  نيا

التى  األبدية  بالحياة  وأمسك  الحسن  اإلميان 
إليها دعيت أيضاً واعرتفت اإلعرتاف الحسن أمام 

شهود كثريين« )1ىت ٦ : 12(.

ثانياً: املوضوعات العامة ألسابيع الصوم: قسمت 
الكنيسة األربعني املقدسة إىل ستة أسابيع يبدأ 
كل منها يوم اإلثنني وينتهى يوم األحد، وأضافت 
ىف أولها أسبوعاً لالستعداد وهو مقدمة للصوم. 
ثم جعلت جميع القراءات التى تتىل ىف أيام كل 
حول  تدور  السبعة  األسابيع  هذه  من  أسبوع 
من  حلقة  يعترب  واحد  وهدف  واحد  موضوع 

حلقات املوضوع العام للصوم.

األسبوع األول: االستعداد للجهاد... 

األسبوع الثاىن: الجهاد الروحى وطبيعته.

األسبوع الثالث: التوبة أو طهارة الجهاد.

األسبوع الرابع: اإلنجيل أو دستور الجهاد.

األسبوع الخامس: اإلميان أو هدف الجهاد.

األسبوع السادس: املعمودية أو صبغة الجهاد.

األسبوع السابع: الخالص »خالص الجهاد«.

ثالثاً: املوضوعات العامة أليام الصوم:

أيام األسبوع األول: وقراءات هذا األسبوع مبثابة 
االستعداد لرحلة الجهاد، حيث أن قراءات األيام 
اآلىت:  الرتتيب  عىل  تسري  األسبوع  لهذا  السبعة 
اآلخرين  محبة   - بالخري  االلتصاق   - الرش  ترك 
السلوك   - الله  عىل  اإلتكال   - الروحى  النمو   -

بالكامل - الهداية إىل امللكوت.

الكنيسة  أعدت  أن  بعد  الثاىن:  األسبوع  أيام 

النحو  عىل  الروحى  للجهاد  أوالدها  نفوس 
خالل  من  تبني  األسبوع  هذا  ىف  فهى  السابق 
قراءاتها طبيعة الجهاد املطلوب منهم فتتحدث 
عن: صالة الجهاد - صدقة الجهاد - أمانة الجهاد 
- دستور الجهاد - ثبات الجهاد - ضيقات الجهاد 

- نرصة الجهاد.

الثالث  األسبوع  وىف  الثالث:  األسبوع  أيام 
يكون  أن  البد  الجهاد  أن  الكنيسة  لنا  توضح 
متسامً بطهارة القلب والفكر عن طريق التوبة 
الحقيقية من خالل قراءات األيام السبعة وهى 
تجارب   - التوبة  بر   - التوبة  اعرتاف  كالتاىل: 
مغفرة   - التوبة  أمان   - التوبة  دينونة   - التوبة 

التوبة - قبول التوبة.

األسبوع  هذا  قراءات  الرابع:  األسبوع  أيام 
الكتاب  هو  الذى  الجهاد  دستور  عن  تتحدث 
األسبوع  هذا  موضوعات  تشري  وهكذا  املقدس 
الكرازة   - اإلنجيل  روح  إىل:  التاىل  الرتتيب  عىل 
باإلنجيل - سالم اإلنجيل - إنارة اإلنجيل - اإلميان 

باإلنجيل - العمل باإلنجيل - عزة اإلنجيل.

الكرازة  من  الهدف  إن  الخامس:  األسبوع  أيام 
والكنيسة  سامعوه،  به  يؤمن  أن  هو  باإلنجيل 
تعالج موضوع اإلميان من خالل قراءات األسبوع 
الخامس كام يىل: إتكال اإلميان - خدمة اإلميان 
- رجاء اإلميان - تحرير اإلميان - قصاص اإلميان - 

هداية اإلميان - تشديد اإلميان.

كنيسة  ىف  العضوية  إن  السادس:  األسبوع  أيام 
املسيح ال تتم ملن يؤمن إال إذا نال رس املعمودية، 
وقد رتبت الكنيسة أن توزع أبحاثها ىف هذا الرس 
والطقس  عقيدتها  ضوء  ىف  األسبوع  أيام  عىل 
حول  تدور  فالقراءات  لذلك.  إمتامه  ىف  املتبع 
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البد أن تكون مثمره. وإن مل يكن االنسان مثمر 
يكون كإنه إنسان منفصل عن الله، وليس هناك 

عمل باإلميان ىف حياته. 

نراجع  أن  املبارك  الصوم  فرتة  ىف  يعطينا  ربنا 
دامئاً  نكون  لىك  حى،  إميان  يكون  وأن  إمياننا، 

أحياء. 

إلتصاقنا وثباتنا ىف املسيح يجعلنا أحياء، وعالمة 
حياتنا هى عالمة الثمر الذى يضئ للناس. لهذا 
السيد املسيح استخدم تعبري اإلضاءة وقال »أنتم 
نور العامل« ملاذا؟ ألنكم ملتصقني بالنور. من هو 
نور العامل؟ هو املسيح، هو النور الذى نأخذ من 
نوره لىك نعكس عىل الناس. وهو الحياة، ونحن 
الحياة  هذه  نشع  لىك  الحياة  هذه  من  نأخذ 
لألخرين. ألن دامئاً اإلنسان الحى يعطى حيوية 
ملن حوله، ويشجع من حوله. ونحن علينا رسالة 
كثرية  أناس  هناك  ألن  حولنا،  الذى  املجتمع  ىف 
لحياة  وسيلة  تكون  كيف  أموات ىف خطاياهم. 
جميعاً  حياتكم  ىف  يبارك  ربنا  الناس؟  هؤالء 

ويبارك ىف فرتة الصوم املبارك. 

وأللهنا املجد الدائم إىل األبد آمني 

القديس  رشح  مثلام  بشئ،  يفيده  ال  النظرى 
مبعنى  ميت«  أعامل  بدون  »إميان  انه  يعقوب 
أريك  »فأنا  فقال،  بأعامىل.  إمياىن  أترجم  أننى 
مثرة  تأىت  األعامل  أعملها«.  التى  بأعامىل  إمياىن 
عنه. اإلنسان يؤمن بربنا، ولكن  لإلميان وتعبرياً 
يعيش  إليها.  دعى  التى  الدعوة  حسب  يعيش 
أن  املصباح  ملثل  تاىن  رجعنا  وإذا  الحياة،  ىف 
كان  إذا  يضئ.  إنه  هو  بالكهرباء  إتصاله  عالمة 
مثل  مشكله.  هناك  تكون  يضئ،  وال  متصل، 
غري  ولكن  باملسيح،  مؤمن  مسيحي،  إنسان 
مضئ، املسيح غري ظاهر ىف حياته، فهو صحيح 
غري  إميان  ألنه  ميت،  إميان  إميانه  ولكن  مؤمن 
فرتة  هى  الصوم  فرتة  لذلك  حياته.  ىف  منتج 
لإلميان الحى، اإلميان العامل باملحبة التى تظهر 
ام  حى  أنا  هل  يسأل،  اإلنسان  ألن  أحياء.  اننا 
يكون  الروحيه،  حياته  ىف  مثمر  كان  إذا  ميت؟ 
عن  كان  األربعاء  يوم  إنجيل  ىف  حى.  إنسان 
شجرة التني التى كانت غري مثمرة وقال صاحب 
الكرمه أن يقطعها، فطلب الكرام أن يرتكها سنه 
وال يقطعها، لىك يرينا أن شجرة التني التى كانت 
فينا،  أحد  أى  متثل  والتى  الكرمه،  ىف  موجودة 

حياة  لنا  بالنسبة  الحياة  الحياة.  هو  ليس  لكن 
االنسان  يعيش  الوالده،  منذ  الحياة  ممتدة، 
روح وجسد، وبعد العمر الذى يعطيه الرب له 
حسب إرادته، تنفصل هذه الروح عن الجسد، 
ثانيه  ملرحلة  فينتقل  حيه،  الروح  تظل  لكن 
الحياة، يعيشها روح فقط. ثم تأىت املرحلة  من 
الثالثة، أن الروح تدخل ثانية ىف الجسد فيقوم، 

لذلك نؤمن بقيامة األجساد. 

الجسدي  املوت  إمنا  املمتدة.  الحياة  هى  هذه 
ألن  الروحى،  املوت  ملعنى  رمز  يعطينا  هذا 
إنفصال الروح من الجسد، الذى نسميه املوت، 
املوت  أيضاً  الله، هو  اإلنسان عن  إنفصال  مثل 
املوت  هو  ليس  الجسدي  املوت  إمنا  الحقيقى. 
اإلنسان  ينقل  الجسدي  املوت  ألن  الحقيقى، 
من مرحله إىل مرحله أخرى، لكنها التنهى حياة 
اإلنسان. املوت الجسدي ال ينهى حياة اإلنسان 
اإلنسان.  حياة  مراحل  من  مرحله  ينهى  لكن 
املوت الروحى هذا هو الذى ينهى اإلنسان، ألنه 
يجعله بعيد عن الله، يجعله موجود ىف الظلمة. 
مثل املصباح، أو النجفه، مرتبط بالكهرباء التى 
النور  مصدر  عن  إنفصل  لو  لكن  النور،  تعطيه 
كيانه. ما  فينتهى  فيكون موجود، ولكن مظلم، 
الفائدة إذا كان واحد اشرتى نجفه مظلمة منظر 
لكن ليس لها فاعلية، ألنه ال أحد يشرتى نجفه 
أو ملبه ملجرد ديكور، إمنا لىك تنري. فاإلنسان خلق 

للحياة، فعندما ينفصل عن الله، ينتهى كيانه.

به  السيد املسيح أكد عىل أهمية اإلميان  لذلك 
»من هو؟” هو اإلله املتجسد. ألن ممكن إنسان 
يؤمن به كنبي، أو يومن به كشخص عظيم، لكن 
لو مل يؤمن به أنه األله املتجسد أبن الله الحى 
الذى  السليم  اإلميان  فليس هذا هو  بالحقيقة، 

الذى  كان  إذا  ألن  خطاياه.  من  يخلصه  سوف 
إنسان  لو  حتى  إنسان،  هو  الصليب  عىل  مات 
اإلنسان.  يٌخلص  لن  فهذا  ونبى،  وتقى  عظيم، 
استشهدوا  األبرار  من  كثري  التاريخ  ىف  ألن 
وصلبوا وقطعوا باملناشري، لكن دمائهم مل تخلص 
البرشية، ألنهم ىف النهاية برش. لكن دم املسيح 
هو الذى يخلص، ألنه دم إبن الله الحى، لذلك 

أعطى خالص للبرشية. 

الله ميوت ىف خطاياه،  عن  بيعد  الذى  اإلنسان 
ألنه ال توبه إال بالعوده إىل الله. ألنه إن كانت 
هى  فالتوبة  الله،  عن  إنفصال  هى  الخطية 
إىل  أخرى  مرة  يرجع  اإلنسان  الله.  إىل  العودة 

الله. 

لذلك قدمت الكنيسة لنا قصة اإلبن الضال أنه 
عندما تاب رجع. خطأه أنه بعد عن بيت أبوه، 
فالتوبة  أبيه،  لبيت  أخرى  مرة  رجع  انه  توبته 
بالنسبه لنا هى العودة ملصدر الحياة. لذلك نجد 
األب ىف مثل اإلبن الضال قال، »أن إبنى هذا كان 
ميتاً فعاش« وانه مل ميت بالجسد لكن كان ميتاً 
روحياً، وعاش عندما رجع مره ثانية. لذلك نقول 
أن املصباح يكون مضئ عندما يرجع مرة ثانيه 
إتصاله مبصدر الضوء، وهو الكهرباء. لكن كل ما 
هو بعيد عن مصدر الضوء يظل مظلامً. هكذا 
أيضاً اإلنسان إذا ظل بعيد عن الله، هو مظلم، 
هو ميت، لكن عندما يرجع إىل ربنا إذن ترجع 

له الحياة. 

من  إمياننا.  تجديد  إىل  دعوة  اليوم هو  فإنجيل 
الذى نؤمن به؟ هو اإلله املتجسد.  هو املسيح 
ألنه  حى،  إميان  اإلميان  هذا  يكون  ألن  دعوة 
اإلميان  نظرى.  إميان  اإلنسان  يؤمن  أن  ممكن 

٤

تعزيات السماء
بد« 

أ
ي ديارك إلي ال

ف
ته وقبلته يارب ليسكن � »طو�ب لمن اخ�ت

)مز 65 :4 (

مرمي  العذراء  كنيسة  وشعب  وجلنة  إبراهيم  ميخائيل  القس 
بفيكتور فيل يقدمون خالص التعازي القلبية لكل من

القمص/ شنودة غطاس إلنتقال والده.

عزاء  ويعطى  القديسني،  أحضان  يف  نفسه  ينيح  احملب  الرب 
وسالما لألسره.
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Weekly Services

األحد:
القداس اإللهي

مدارس األحد

اجتماع اخلدمة

األربعاء:
القداس اإللهي

درس أحلان
اجتماع صالة

اجلمعة:

القداس اإللهي
كورال

أحلان وقبطي

دراسة كتاب مقدس  اجنليزي

دراسة كتاب مقدس عربي

اجتماع األسرة
)أخر جمعة من كل الشهر(

السبت:
درس أحلان

العشية والعظة

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

11:30 - 12:30 PM Sunday School

12:30 - 1:30 PM Servants’ Meeting

Wednesday:
9:30AM - 12:30PM Divine Liturgy

6:00 - 7:00 PM Hymns Meeting

7:00 - 8:00 PM Prayers Meeting

Friday:

9:30AM- 12:30PM Divine Liturgy

5:00 - 6:00 PM Choir Practice

6:00 - 7:00 PM Hymns and Coptic

6:30 - 7:30 PM English Bible Study

7:00 - 8:00 PM Arabic Bible Study

7:00 - 8:00 PM Family Meeting

(The Last Friday of the Month)

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

7:00 - 8:30 PM Vespers and Sermon 

واحد  آله  القدس  والروح  واآلبن  اآلب  بسم 
آمني

وىف  املقدس،  الصوم  نهاية  من  نقرتب  ونحن 
يوم الجمعه من األسبوع الخامس من الصوم 
املقدس، نرجو إن ربنا يعطينا ىف هذه الفرتة 
له  الكبري  الصوم  أن  وخاصة  مقدسه.  بركه 
أهميه خاصة، ألن الصوم الكبري مرتبط بشيئني 
مهمني: إنتصار السيد املسيح عىل الشيطان، 
والتجربة عىل الجبل، التى هى فرتة األربعني 
يوماً  أربعني  صام  املسيح  السيد  املقدسة. 
وأربعني ليله ثم جاع أخرياً وتقدم إليه الشيطان 
أيضاً  ومرتبط  نعرفها.  التى  بالتجارب  وجربه 
بإسوع األآلم الذى ينتهى بالجمعه العظيمه، 
املوت  وعىل  الشيطان  عىل  املسيح  وانتصار 
»والذين  جسدى  مبوت  الصليب  عىل  مبوته 
عيد  لنا  يظهر  ثم  عليهم”.  أنعم  القبور  ىف 
القيامه هذا اإلنتصار الذى هو إنتصار مقدم 
لنا جميعاً »قام وأقامنا معه واجلسنا معه ىف 

السامويات« 

قال  املسيح  السيد  اليوم،  إنجيل  ىف  لذلك 
عبارة مهمة »وقد قلت لكم أنكم متوتون ىف 

»َفَنْحُن نَْعلَُم َهَذا: أَنَّ اإلِنَْساَن 
الَْعِتيَق ِفيَنا َقْد ُصلَِب َمَعُه لَِكْ 

ُيْبطََل َجَسُد الَْخِطيَئِة َفاَل نَْبَقى َعِبيداً 
لِلَْخِطيَئِة ِفيَم َبْعُد.« 

)رومية 6: 6(  

“knowing this, that our old 
man was crucified with Him, 
that the body of sin might be 

done away with, that we should 
no longer be slaves of sin...” 

(Romans 6: 6)

خطاياكم ألنكم إن مل تؤمنوا إىن أنا هو متوتون 
ىف خطاياكم«)يوحنا 8: 24(. وهذا هو املوضوع 
والذى  الصوم،  فرتة  ىف  نعيشه  الذى  األساىس 
»إن  خالصنا.  ألجل  جاء  املسيح  أن  فيه  نتذكر 
ىف  متوتون  املسيح  أنا  إىن  هو،  أنا  إىن  تؤمنوا  مل 

خطاياكم« 

كيف ميوت اإلنسان ىف خطاياه؟

األول  واإلنسان  الله،  عن  إنفصال  هى  الخطيه 
إن أدم وحواء حني أكال  حني سقط، مات. حقاً 
من الشجرة مل ميوتا جسدياً. ربنا قال لهم »يوم 
تأكلون من هذه الشجرة موتاً متوتا« لكن ملا أكال 
من الشجرة، مل ميوتوا جسدياً. آدم وحواء عاشوا 
الله  قصده  ما  لذلك  كده.  بعد  طويله  سنوات 
الخطيه.  موت  الروحى،  املوت  أساساً  هو  بهذا 
الخطيه متيت اإلنسان ألنها تجعله منفصل عن 
الله. ألن الله هو الحياة »أنا هو الطريق والحق 
ليست  الله،  من  حياتنا  نستمد  نحن  والحياة«. 
اآلن.  فيها  نحن  التى  الجسدية  حياتنا  فقط 
بجسد،  مرتبطة  روح  حياة  هى  الحاليّه  حياتنا 
لكن  الجسد،  عن  الروح  إنفصال  هو  واملوت 
الروح تظل حيه. ما نحياه هو لون من الحياة، 

لنيافة احلبر اجلليل املطران االنبا سيرابيون

٣

»إن لم تؤمنوا إنى أنا هو متوتون فى خطاياكم«
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لكنيسة العذراء مرمي 
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