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 On Saturday, February 4, 2006, H. G. Bishop 
Serapion will bless the church with the prayers 
of Vespers and a sermon. 

 

ل        سيبارك ي ل ج ون        الكنيسة نيافة الحبر ال ي ا سراب ب األن
  . فبرایر٤السبت الموافق بصالة العشية والعظة یوم 

 On Sunday, February  12 (second Sunday of the 
month) is the monthly church outing at 1:00 
PM, after Sunday school services. 

 

ر    ١٢اليوم الترفيهى للعائالت یوم األحد الموافق   ى من آل             (  فبرای ان ث األحد ال
 .الساعة الواحدة بعد الظهر بعد انتهاء خدمة مدارس األحد) شهر

 Divine Liturgies for Jonah’s Fast: 
Monday, Feb 13 at 1:00 PM (Divine Liturgy) 
Tuesday, Feb 14 at 10:00 AM (Divine Liturgy) 
Tuesday, Feb 14 at 7:00 PM (Vespers of Present-
ing the Lord in the Temple Feast) 
Wednesday, Feb 15 at 8:00 AM (Liturgy of  Pre-
senting the Lord in the Temple Feast) 
Thursday, Feb 16 at 8:00 AM (Liturgy of Jonah’s Feast) 

 :قداسات صيام یونان وعيد دخول المسيح الهيكل 
 )القداس اإللهى( بعد الظهر ١،٠٠ فبرایر، ١٣اإلثنين 

ا     ١٠،٠٠ فبرایر،    ١٤الثالثاء    اح هى      .   (  صب داس اإلل ق ) ال
 )عشية عيد دخول المسيح الهيكل( مساء ٧،٠٠و

ا      ٨،٠٠ فبرایر،   ١٥األربعاء   اح د        (  صب ي داس ع دخول  ق
 )المسيح الهيكل

 )قداس فطر یونان( صباحا ٨،٠٠ فبرایر، ١٦الخميس 
 

  The church trip to the Saint Anthony’s Monastery is schedule 
for Saturday, February 18th, 2006 at 8:00 AM. 

وافق                  لدیر األنبا أنطونيوس     ستفوم الكنيسة برحلة     م وم السبت ال امر ی ع  ١٨ال
 .فبرایر فى تمام الساعة الثامنة صباحا

 

 On Sunday, February 26 at 12:00 Noon (Forth Sunday of the 
month) is the monthly family Meeting and birthday celebration. 
ر،             ذا الشه ه الد ل ي تعقد الكنيسة اإلجتماع الشهرى لألسرة وااإلحتفال بأعياد الم

 . ظهرا١٢الساعة ) األحد الرابع من آل شهر( فبرایر ٢٦یوم األحد الموافق 
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The fear of the Lord is the crown of wisdom, 
making peace and perfect health to flourish. 

(Sirach 1:18) 
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 فى هذا العدد  ص
     جدول الخدمات األسبوعية.١
   قبول اآلخر٢
   تاج األسر٤
   سفر الملوك الثانى ٧
   من یقر بأخطائة؟٩
   هل تعلم؟٩
  دروس من سفر یونان١٠
  تهانى قلبية وقصة العدد١١

  أخبار الكنيسة1
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"Then Jonah prayed to the Lord his God from the fish’s belly." (Jonah 2:1) 
 

Who can express the hardship that Jonah experienced?  
 

In the belly of the great fish, Jonah was enclosed as 
if in a tomb. His egotistic thoughts, might, and capa-
bilities all died. He did not know what to do; he 
could not comprehend what might befall him. Pic-
ture this: when the whale surfaced, Jonah could 
breathe in some fresh air and see a glimmer of light. 
Then the whale would dive down deep, and Jonah 
would find himself in complete darkness once again. 
The whale would open its mouth and Jonah would 
be drowned in salty water, then, the whale would 
spit out the water and Jonah could breathe again. 
 

In his tribulation, Jonah became one with the buried Lord through symbol 
and shadow. He rose in his heart and mind beyond the whale to higher 
places, to God, praying as though he was before the Holy of Holies in 
Heaven: “Then Jonah prayed to the Lord his God from the fish’s belly.” 
(Jonah 2:1) 
 

Previously, Jonah called the Lord “God of Heaven.” (Jonah 1:9). Yet, in a 
time of oppression, he called God “the Lord, his God.” Thus, the Lord is 
attributed to Jonah as his God. He is the Lord of the oppressed and the suf-
ferers, as though He leaves His heaven and descends to help Jonah in his 
oppression. In other words, He transforms Jonah’s life to a heaven inhabited 
by the Lord his God. Our Lord, the Lord of Jonah, is the Lord of every bit-
ter spirit.  
 

St. John Chrysostom says, “We should not be obsessed with a certain place, 
but we should think more of the Lord of the place. Jonah was in the fish’s 
belly and God heard his prayer. Pray, wherever you are, and do not demand 
to be in a particular place in order to pray, because your spirit is a temple.” 
 

The Church designates a physical building for prayer as an icon of heaven. 
We also carry heavenly trends in us, therefore, we must look upon our inter-
nal spiritual building, and our eyes would be lifted up to the Holies that are 
implanted within us by the Holy Spirit, especially in times of affliction. 
 

Affliction is Golgotha, where we are crucified with our Lord Jesus, so that 

 Father Tadros Y. Malaty  
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by Him, we may attain His glory and be with Him and in Him in the bosom 
of the Heavenly Father in the Holy Spirit. 
 

Nineveh Enjoys God’s Mercy: 
 “Then God saw their works, that they turned from their evil way, and God 
relented from the disaster that He has said He would bring upon them, and 

He did not do it.” (Jonah 3:10)  
 

What do we learn from this text?  
  

First, repentance does not need any length of time. All it needs is a change 
of heart. The people of Nineveh managed to obtain God’s mercy through a 
true return to God in a short period of time. It encourages us to spend all of 
our days in continuous true repentance, yearning to achieve the measure of 
the stature of the fullness of Christ. (Eph. 4:13) This expectation, however, 
should not take us away from realizing God’s mercy, which is always wait-
ing for everyone’s repentance to embrace instantly. St. John Chrysostom 
says, “Where the fear of God is, there is no need for longevity. On the con-
trary, if there is no fear of God, time is meaningless… If we threw a rusty 
container in the furnace of the fear of God, it would be purified instantly.” 
 

Second, the word “disaster” in this context denotes hardships or tribula-
tions permitted by God to discipline human beings or to make an example 
of them before others. From the human point of view, it seems “evil”, but in 
essence, it is not. Tertullian says, “The Greeks use the word ‘disaster’ to 
mean hardships and the ensuing harm.” This understanding was reinforced 
by Father Theodore. 
 

Third, some people used to stumble by the Biblical expression “God re-
lented.” Does God change His mind? God uses this human expression to 
bring it closer to our minds. God does not relent, meaning He does not 
“change His mind”. Rather, it is humanity that changes its position toward 
God and then the sentence changes accordingly. When people challenge 
God, they fall under discipline, and when they cease to do evil and return to 
God, they find Him with His arms wide open to embrace them. This is what 
is meant by “relenting”. When God passes a sentence for disciplinary meas-
ures, He does not insist on its fulfillment, but rather, He announces the sen-
tence so that people would stop their wicked ways and He would forgive 
them. 
 

Thus, God blessed Nineveh with His mercies, and He also lifted Jonah from 
his dejection in chapter 4, by holding a conversation with Jonah in the east 
of the city to give peace to Jonah’s soul. 
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 Adapted from ‘The Priesthood’ by H.H. Pope Shenouda III 
“The Lord has sworn and will not relent; You are a priest forever ac-

cording to the order of Melchizedek” (Ps 110:4) 
 

The first time the word “priest” was mentioned in Holy Scripture was when 
Melchizedek was mentioned, “Then Melchizedek 
king of Salem brought out bread and wine; he was 
the priest of God Most high” (Gen 14:18). He 
blessed our father Abraham (Gen 14:19) who gave 
him a tithe of all (Gen 14:20).  
 

A major theme of the Holy Book of Hebrews is the 
contrast between the Levitical Priesthood of the 
Old Testament and the Priesthood that our Lord 
Jesus Christ established, which is according to the 
order of Melchizedek. 
The following points are noteworthy: 
 

1. Melchizedek is given no genealogy, and nothing is said of his death, he 
is “without father, without mother, without genealogy, having neither 
beginning of days nor end of life, but made like the Son of God, remains 
a priest continually.” (Heb 7:3) 

 

2. His name is translated “King of Righteousness” meaning “King of 
Peace.” (Heb 7:2) 

 

3. He receives tithes from our father Abraham, implying that he is superior 
to Abraham in rank – and therefore, superior to Abraham’s descendants, 
the Levites. (Heb 7:4,9) 

 

4. Note the link between the Priesthood of Melchizedek and the bread and 
wine (The Eucharist). 

 

5. St. Paul explicitly declares that our Lord Jesus Christ is a Priest accord-
ing to the order of Melchizedek (bread & wine) even though He was 
born from the tribe of Judah and not Levi (Heb 7:14-17). The Apostle 
explains saying, “If perfection were through the Levitical priesthood 
(for under it the people received the law), what further need was there 
that another priest should rise according to the order of Melchizedek, 
and not be called according to the order of Aaron? For the priesthood 

5 
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being changed, of necessity there is also a change of the law” (Heb 
7:11-12) This was fulfilled when the high priest tore his clothes (Mk 
14:63) during the Lord’s trial and when the veil of the temple was torn in 
two from top to bottom when the Lord breathed His last (Mk 15:38)   

The Priesthood of the New Testament: 
 

1. Our Lord was a priest according to the order of 
Melchizedek when He took the bread and wine, 
blessed them, and gave them to His disciples say-
ing, “This is My body and My blood.”  

 

2. Our Lord was called a High Priest according to the 
order of Melchizedek (Heb 3:1; 5:10; 6:20; 4:15); 
the word “High priest” implies that there are other 
priests also according to this order (bread & wine) among whom He is 
the Chief High Priest. This is obvious since our Lord said to His disci-
ples, “do this [the Eucharist] in remembrance of Me” (Lk 22:19).  

 

3. This is the Priesthood of the Gentiles about which prophecies in the Old 
Testament exist: 
 “For from the rising of the sun, even to its going down, My name shall 
be great among the Gentiles; in every place incense shall be offered 
in My name.” (Mal 1:11) 
 “Then they shall bring all your brethren for an offering to the Lord out 
of all nations… And I will also take some of them for priests and 
Levites, says the Lord.” (Is 66:19,21) 
 “In that day there will be an altar to the Lord in the midst of the land 
of Egypt.” (Is 19:19) This altar is obviously not a pagan altar since it is 
an altar “to the Lord”, and it cannot be a prophecy about a Jewish altar 
since it is unlawful to the Jews to have an altar outside Jerusalem; the 
Holy Book of Exodus is about the Jews trying to go out of Egypt be-
cause they cannot offer a sacrifice to the Lord in a foreign land. Even 
today Jews have synagogues all over the world but still no altar be-
cause where the Temple should be in Jerusalem is standing a Muslim 
Mosque (no wonder the Middle East conflict is complicated)! More-
over, St. Paul affirms, “We [Christians] have an altar from which those 
who serve the tabernacle [the Jews] have no right to eat [the Eucha-
rist]” (Heb 13:10) Our Lord also gave us instructions concerning this 
altar, “Leave your gift there before the altar, and go your way. First be 
reconciled with your brother, and then come and offer your gift” (Mt 
5:24) 
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A happy person is not a person in a certain set of circum-
stances, but rather a person with a certain set of attitudes.  

Unknown 
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Q: Why do we take a blessing from a human being (the priest), isn’t 
God the source of blessing? 

 

A: Absolutely, God is the source of all blessings as St. James said, “Every 
good gift and every perfect gift is from above, and comes down from the 
Father of lights” (Jam 1:17) but God used human beings as channels for 
His blessings, examples: 

 

 Our father Noah blessed his sons (Gen 9:26-27) 
 

 Our father Isaac blessed his sons (Gen 28:3), St. Paul said, “By faith 
Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come.” (Heb 11:20) 

 

 Likewise, Jacob blessed Joseph’s sons (Gen 48:20; Heb 11:21) 
 

 God said to our father Abraham, “You shall 
be a blessing” (Gen 12:2), Elijah was a bless-
ing in the house of the widow (1Kings 17), 
Elisha blessed the house of the Shunammite (2 
Kgs 4), it was written, “The Lord blessed the 
Egyptian’s house for Joseph’s sake.” (Gen 
39:5) 

 

 St. Simeon the elder blessed Virgin Mary and 
St. Joseph (Lk 2:34) 

 

 St. Paul said, “The cup of blessing that we 
bless, is it not the communion of the blood of 
Christ?” (1 Cor 10:16) 

 

 Actually, we, as Christians, are required to bless others: 
 

 “Love your enemies, bless those who curse you” (Mt 5:44) 
 

 “Bless those who persecute you; bless and do not curse” (Rom 12:14) 
 

 “Not returning evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary 
blessing” (1 Pet 3:9) 
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Father Tadros Y. Malaty 
(Continued from last Issue) 

 

8. Historical Books: Where God likes to crown me a king. 
Through it, I see God as the King of Kings, looking after His people with 
grace and making me, as well as of every believer, a real king with author-
ity. 
 

1 & 2 Samuel 
Saul: a king according to human thinking. 
 

David: Was a king according to God. “The Lord has 
sought for Himself a man after His own heart, and 
the Lord has commanded him to be commander over 
His people, because you have not kept what the Lord 
commanded you.” (1 Sam 13:14).  God wants us to 
be David's sons, carrying the royal blood, with the 
distinction and the greatness of royalty.   
 

Do not get scared of Satan, who thinks he is the king 
of the world. A young believer can fight him as 
young David fought strong Goliath. “You come to me with a sword, and 
with a spear, and with a shield: but I come to you in the name of the Lord of 
hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied.” (1 Sam 
17:45)  
 

He is “The sweet psalmist of Israel” (2 Sam 23:1), and beside his royal du-
ties together with the jubilant songs, he conquered the hearts through grace-
fulness and joy. 
 

He ruled with the spirit of love and not with the spirit of authority. He prac-
ticed since his youth to love Saul.  But Saul used all the power of the state 
to kill David. With love he conquered the hearts of the people and ruled!  
  

1& 2 Kings 
These Books are the continuation to Books 1 and 2 of Samuel, where kings 
were introduced to us, so that we may learn from their holy lives and avoid 
their mistakes. 
 

 A wise king (1 Kings 3): He wishes to give me his wisdom so I can be a 
wise king, who can follow God's will [as Solomon's wisdom].  

 

 A wealthy and glorified king as Solomon (1 Kings 4): The King of Kings 

8 
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became poor, to enrich us with his poverty.  
 A Genius King (1 Kings 4): Solomon designed his 
government and wrote songs and parables, showed 
his ability and enhanced his people's inclinations.  

 

 A king who made his heart an altar to the King of 
Kings. {Solomon built the Altar 1 Kings 5-8).  

 

 A king who feared mistakes: [Solomon's marriage to 
foreigners (1 Kings 11)], and not to burden his broth-
ers [Solomon's use of slaves in the building of his 
palace and other institutions].  

 

 A humble king surrounded with wise counselors (1 
Kings 12): [Rehoboam son of Solomon refused the advice of the elderly 
and the kingdom was divided into Israel and Judah]. 

 

 A king who advanced by the Spirit of God: [Jeroboam built strange altars 
and put two golden calves and made priests from a tribe other than Leviti-
cus (1 Kings 12)].  

 

 A king who was a believer in God [Ahab married Isabelle, daughter of a 
pagan king and permitted a pagan priest to worship calves among the peo-
ple (1 Kings 16)].  

 

 A king, who listened to men of God: [Ahab resisted Elijah the prophet (1 
Kings 18).   

 

 A king who follows the grace of Christ: [Sin broke down the kingdom of 
Israel (2 Kings 17) and the kingdom of Judah (2 Kings 25)].   

“In the days of Jonah, if God had not threatened destruction, they would 
not have been spared from destruction.  
 If God had not threatened with hell, we would have all fallen in it.”  
 “A threat of danger results in escaping the same danger… a threat of 
danger brings on life.  
 The sentence was nullified after it was announced, and this contradicts 
what happens with earthly judges, who pass a sentence and it becomes a 
fait accomplished once pronounced.  
 But to God, it is the opposite – the sentence is passed to be nullified.” 
How great is God’s mercy to us! 

St. John Chrysostom  
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SUSCopts 
 

On the first day of the blessed month of Amshir, February 8, the Coptic 
Orthodox Church celebrates the commemoration of the Ecumenical Coun-
cil in Constantinople. 
 

Introduction: 
 

When the chair of Alexandria became vacant at the death of Abba Petros 
II, Timotheos, another disciple of Athanasius and an illustrious priest and 
teacher was elected to fill it. For his various faithful services he was conse-
crated the twenty-second successor of St. Mark the Apostle. 
 

At that time another heresy was being proclaimed by Macedonius, bishop 
of Constantinople, who had announced his denial of the divinity of the 
Holy Spirit. The bishops of the Orthodox faith, who considered themselves 
trustees of the apostolic legacy, exchanged views on the subject, and came 
to the conclusion that another ecumenical council was imperative. 
 

Emperor Theodosius himself shared their view concerning the need for 
calling such an assembly and hence issued an invitation to all bishops to 
convene in Constantinople in the year 381A.D. One hundred and fifty of 
them responded to his invitation, and their meeting together constituted the 
second Ecumenical Council. Emperor Theodosius attended the inaugural 
session and gave an address in which he welcomed the members and ex-
pressed his joy at their assembly. 
 

The Council 
 

1. The first heresy discussed: 
 

The council of Constantinople discussed a number of matters of interest 
to all churches, top priority being given to the examination of the Mace-
donian heresy. After a thorough consideration it was unanimously con-
demned, and in consequence, the council expanded the Nicene Creed by 
adding to it the clause concerning the Holy Spirit, and thus putting it in 
the form still upheld to the present day by all Orthodox Churches. The 
expansion included also the affirmation of the faith in the church univer-
sal, the oneness of baptism and in awaiting the resurrection of the dead 
and life eternal. 

 

2. The second heresy discussed 
The council discussed another heresy that was proclaimed by Apolli-
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Tony Awad Feb 03 
Joseph Wanis Feb 05 
Britney Baker Feb 18 
Kaitlyn Botros Feb 19 
Mary Attia  Feb 25 

Understanding is the re-
ward of faith. Therefore 
seek not to understand that 
you may believe, but believe 
that you may understand. 

-St. Augustine of Hippo 
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narius who preached the Divine Nature of our Lord Jesus Christ, but did 
not believe in His complete human nature. He considered that the human 
nature of Christ was not in need of a soul and thus He was without a soul 
because God the Logos provided the needed life. As this implied that the 
human nature of Christ was incomplete, the Holy Ecumenical council of 
Constantinople condemned Apollinarius and rejected his idea declaring it 
a heresy, as the Savior must be of complete divine nature and complete 
human nature. 

 

The other outcomes: 
 

One of the principles discussed and re-affirmed at this council was the 
principle forbidding the transfer of a bishop from the See over which he 
was originally ordained to another See. The text of the canon affirms that 
"it is not permitted that a bishop leave his diocese for another even if he 
be constrained to do so, unless there be a very good reason for that, such 
as his greater usefulness to the other See. In such a case the decision must 
not be made by him alone but through the judgment and exhortations of 
numerous bishops 

 

Conclusion: 
 

When the council came to an end, Timotheos and his delegation returned 
to Alexandria. He and his people enjoyed the peace extended by Emperor 
Theodosius. In this peaceful atmosphere he built several churches, won 
back to Orthodoxy many of the Arians, and wrote several epistles, most 
of which have been lost. He also wrote the biographies of a number of the 
saintly monks. 
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 قصة العدد
 غریق

ى                   موج عل لب ال لقد أنطلقت صرخة أستغاثة منبعثه من ق
ره أن األرض إنشقت                   ا أذآ مسافة بعيدة من الشاطئ، وم
م             عن عشرات الرجال الذین قفزوا في الماء، وسبح بعضه

ن جسد             . بكامل الثياب فى أتجاه الغریق  ي و زاغ بصري ب
ن                   ذی طال ال اد األب و، وأجس ب خ الغریق الذي أخذ یطفو و ی

وة،  !   أخفقت جهودهم في أنقاذه   إذ آان الرجل یجذبهم اليه بق
ولقد تملكتنى الدهشه عندما أآتشفت أنه  !   ویكاد یغرقهم معه  

د، دون أن                         ز شدی حف ت ه ب آان هناك عامل أنقاذ یجلس فوق منصة قریبة، یرقب الموقف آل
ل     !   یندفع الى الماء، مع أن هذا هو صميم عمله، وهو أآثر درایة به من آل المتطوعين          ب و ق

ي                             م، وف ه الس اء آ م ي ال ع ف دف أن أذهب اليه أللومه تقاعسه، واستحثه على العمل، اذا به ین
اذا     !   لحظات خاطفة، یعود حامال الغریق الى البر، ویقوم بأسعافه     م وأدهشنى موقف الرجل ل

ال                ق ه ف ف وق د آنت       :   یتوانى، فيثير قلقنا، وهو قادر على اإلسراع؟ ولكن الرجل فسر لنا م ق ل
اذ                  ق ة إن اول أنتظر اللحظة المناسبة، حين تخمد قوة الغریق، ویستسلم لمصيره، فيكف عن مح

 . نفسه، حينئذ أسرع اليه قبل أن یبتلعه الموج؛ فأحمله سالما
م        ٠إن محاوله إنقاذه وهو ال یزال یضرب الماء، تجربة فاشلة، مصيرها الهالك          ل ع ا ی دم وعن

دي         الغریق أنه ال فائدة من محاوالته، ویعترف بأنه مائت ال محالة، حينئذ تمتد ید اهللا اليه لتفت
ة اهللا                                 ى أساس روحى، هو رحم ل عل اة، ب ج ن ران وال نفسه ال على أساس استحقاقه للغف
ره                               ب اسه ب ى عن أحس خل ت ذي ی ه، وال اق المجانية التى یعطيها لمن یلجأ معترفا بعدم استحق

 .الشخصى، و یطلب الخالص من الفادى رب المجد یسوع المسيح

١١ 

أعطيكم رعاة حسب قلبى فيرعونكم بالمعرفة "
 )١٥:٣أر" (والفهم

 شعب الكنيسة یهنئ أبينا الحبيب 
 ميخائيل إبراهيم/ القس

 بمناسبة العيد الثانى لرسامته
   The Church Congregation congratulates 

Fr. Michael Ibrahim 
For the second anniversary of his 

priesthood, 
 wishing him a year filled with abundant blessings. 
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 )٦:١١٢مز "( ذآرى الصدیق تدوم إلى األبد"
ل             وشعب آنيسة   إبراهيم ميخائيلالقس   ي ور ف ت ك ي ون     العذراء مریم بف دم ق ی

محاسب             /    للسيدة خالص التعازى القلبية   ل حرم ال ي ائ ر   /   جورجيت روف ي أم
 .خالص التعازى القلبية لألسرة. إلنتقال شقيقتها بالقاهرةروفائيل

 دروس من سفر یونان
 “تأمالت في سفر یونان النبي ”آتاب البابا شنودةمن 

 

ل             : الدرس األول  ا، ب ن  أن األنبياء ليسوا من طبيعة غير طبيعت
  .هم أشخاص ممكن یغلطوا زینا

 

و           : الدرس الثاني  ى ل ه، حت ت  ان اهللا قادر أن یستخدمني لخدم
ا إن مهما أخطأ و . هربت منه، أو أخطأت في حقه      ح        ن سي م ال  ف

 .فاتح قلبه لكل من یتوب ویرجع إليه
 

أن الكائنات غير العاقلة مثل الریح، والحوت،       :   الدرس الثالث 
د اهللا                 ي ی ا ف ه ل والشمس، والبحر، والدودة، واليقطينة، هي آ

ر        . ویتمم بها مشيئته   ث ه أآ والغریب أن آل هذه الكائنات تطيع
 .مننا أحنا البشر العاقلين

 

ورًا       :  الدرس الرابع  ر شع ث أن البحارة غير المؤمنين آانوا أآ
 أن    لذلك یجب     . بيد اهللا، وإحساسًا بتأدیبه أآثر من النبي نفسه       

ن                 ي ن ؤم ر م ألن . .   ال نحتقر أحدًا من الناس، حتى لو آانوا غي
 .اهللا قادر أن یستخدم الجميع لمجد أسمه

 

خلصون               :    الجميل الدرس الخامس  اس ی ن ع ال ي م أن اهللا أظهر في هذا السفر أنه یرید أن ج
 .مثلما یرجع وتحيا نفسه... وإلى معرفة الحق یقبلون

 

ه        هأن اهللا هو الذي یبحث عنا بنفس    :   الدرس السادس  ي ي إل أت ع     . .   ، وال ینتظر حتى ن ان وال م
 .عنده من استخدام العقوبة بهدف العودة إليه، والتمتع بشرآة خيراته

ربنا طيب ومتواضع  . . .   آلمتي ما تنزلش األرض:   أحيانًا بنتمسك بكلمتنا بكبریاء ونقول   أننا  
روحي                وتوب  نوحنين یاریت    ا ال ادن ه  نرجع لربنا في فترة الصوم ونأخذ نعمة تسندنا في ج
 .طوال هذا العام

١٠ 
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٩ 

 : أن األب الكاهن عند إختيار الحمل البد أن یتاآد أن طبق الحمل یوجد به
 .  قربانات إشارة للثالوث القدوس٣ 
 قربانات إشاره إلى ذبائح العهد القدیم وهى ذبيه المحرقه والخطيه واألثم والسالمه ٥أو  

 . وتقدمة القربان
 ).١أع(  قربانات تشير إلى الخمس ذبائح مضافا إليها عصفورى تطهير األبرص ٧أو  

ألن من بينه ستختار القربانه التى تتحول بالتقدیس إلى جسد  ) الحمل(وسمى هذا القربان 
 .المسيح، حمل اهللا الذى بال عيب

 

 : وأیضا أن األب الكاهن یجب أن یتأآد أن القاروره التى بها الخمر
 ) ٤٤قوانين الرسل . (مليئه بالكامل وغير ناقصه 
 وال تمتلئ إلى شفتها لئال ینسكب منها شيئ على األرض   
رطاجة           (   وأن یكون خمرا نقيا وال یضاف إليها غير الماء            ع ق دم        )   ٤٦مجم ذآر ال ت ن ل

 ) ٣٤: ١٩یو(والماء اللذین جریا من جنب المخلص المصلوب 
 .   وأن ال تزید آمية الماء حتى ال یفقد الخمر صفته 

 القس ميخائيل ابراهيم
 

ع                 اطف م ع ت ال عندما آنت أسمع قصة یونان النبى وأنا طفل فى مدارس األحد، آنت أشعر ب
ره                     ي ث ك ان ال ون ات ی ي هذا النبى، بالرغم أن آل الوعاظ والخدام آانوا  یتكلمون دائما عن سلب
والمتكررة، بدایة من عدم طاعته لكلمة اهللا والذهاب إلى أهل نينوى، وهروبه من وجه اهللا،          
ة أهل                          وب ت رح، ب ف ونومه فى السفينه، وحتى نهایة القصة عندما حزن یونان، بدال من أن ی

 . نينوى
 

ا         .  وال أعلم لماذا آان هذا النبى یجتذب تعاطفى وحبى الكبير له  م ان دائ ه آ من المحتمل، ألن
   .آان یوصف بالضعف

بالفعل نحن أمام نبى عظيم یستحق منا آل التقدیر، فيونان له فضيلة عظيمة وهى الصراحة          
ذا                 ى، وه مع نفسه، فهو الذى آتب قصته، وأشار إلى خطایاه، ولم یذآر لنفسه أي فضيله آنب

 . یكشف مدى إتضاعه وحسابه لنفسه بشدة وبقسوة
 

ى طاعة وحب                          هذا النبى لم یخجل أن یقول لنا ضعفاته حتى نتعلم منه، لكى نسلك آخدام ف
 .اهللا، وحب جميع البشر، من أى دین أو لون أو جنس

 

ا،                          ن س ف ع أن فس م ن ليتنا نتعلم من هذا النبى الخادم، الصراحه واإلتضاع العظيم، وحساب ال
ه من                     وب ت ل حتى، وإن آنا خدام، نظن أن لنا خبرة آبيره، فالصراحه مع النفس هى العالج، ل

 .القلب، وبدایة الطریق للخدمة الحقيقية الناجحة
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 .صوت جيش عظيم مقبل عليهم
 ).٢٤-١٦: ٨(حكم یورام فى یهوذا  
 ).٢٩: ٩ - ٢٥: ٨(حكم أخزیا فى یهوذا  
 ).٣٦: ١٠ - ٣٠: ٩(حكم یاهو فى إسرائيل  
یاهو یقتل ملوك یهوذا وإسرائيل األشرار    .   النبى أليشع یمسح یاهو ملكا على إسرائيل       

 .آما یأمر بقتل الملكة إیزابيل زوجة الملك آخاب الشریرة
 .یاهو یقتل آل من ظل وفيا ألسرة آخاب الملك الراحل ویذبح آل من آان یعبد البعل 
اهو         اهللا یعد یاهو بأن یعطيه حكم مملكة إسرائيل له وألبنائه حتى الجيل الرابع، لكن ی

 .على أجزاء من إسرائيل) سوریا(لم یطيع اهللا بالكامل فأستولت أرام 
 ).١٦-١: ١١( حكم عثليا الملكة فى یهوذا  

ة                  ك ل م یوآش إبن أخزیا یختبئ من جدته الشریرة عثليا، وقد آانت عثليا ترید عرش م
 .یهوذا لنفسها

 ).٢١: ١٢ - ١: ١١( حكم یوآش فى یهوذا  
 . سنوات، أما جدته الشریرة فقد قتلت٧تتویج یوآش ملكا عندما أصبح عمره  
 .یوآش، الذى عرف بأسم یهوآش، یشرف على ترميم وإصالح الهيكل 
ى         ملك آرام یهاجم مملكة یهوذا، فيقدم یهوآش له آل آنوز الهيكل والقصر الملكى حت

 .ینصرف عن بالده
 .یقتل یهوآش ویعتلى إبنه العرش مكانه 
 ).٩-١: ١٢(حكم یهوآحاز فى إسرائيل  
 ).٢٥-١٠: ١٣(حكم یهوآش فى إسرائيل  
 ).٢٩- ١: ١٤( حكم أمصيا فى یهوذا  
  ).٢٩-٢٣: ١٤(حكم یربعام الثانى فى إسرائيل 
 ).٧-٢ : ١٥. (حكم عزریا فى یهوذا 
 ).١١- ٨: ١٥.(حكم زآریا فى إسرائيل  
 ). ١٥-١٢: ١٥. (حكم شلوم فى إسرائيل 
 ).٢٢-١٦: ١٥. (حكم منحيم فى إسرائيل 
 ). ٢٦-٢٣: ١٥. (حكم فقحيا فى إسرائيل 
 ).٣١- ٢٧: ١٥. (حكم فقح فى إسرائيل 
 ).٣٨-٣٢: ١٥. (حكم یوثام فى یهوذا 
 ).٢٠-١: ١٦.  (حكم آحاز فى یهوذا 
 ).٤١-١: ١٧. (حكم هوشع فى إسرائيل 
ى            یستمرملوك المملكتين إسرائيل ویهوذا فى معصية اهللا، ولكن اهللا یحفظ المملكتين ف

 .ذلك الوقت
 .أماآن عبادة اآللهه الوثنية تظل باقية آما هى 
ى آشور        اهللا .   ملك آشور ینتصر على إسرائيل ویأسر الشعب ویأخذهم معه آأسرى ال

 .یعاقب الشعب ألنهم لم یطيعوه وبذلك تنتهى مملكة إسرائيل
 .ملك آشور یرسل اناسا من بلدان اخرى ليعيشوا فى بالد إسرائيل 

 )بقية السفر فى العدد القادم(

٨ 
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 من األسفار التاریخية
ر أن                      :مقدمة للسفر  دا غي ا واح اب ت رى آ ب ع آان سفرا الملوك األول والثانى فى األصل ال

انت                    .   القائمين على الترجمة السبعينية قسموه إلى آتابيين       ر آ نصف األول من السف ى ال ف
 .إسرائيل مملكة واحدة، أما فى النصف الثانى فتنقسم إلى مملكتين مستقلتين

 

م   .   م.  ق٨٨٩ سنة من موت یهوشافاط سنة ٣٠٠یغطى هذا السفر حوالى      ي إلى خراب أورشل
 .وهو یصور التأثير القوى للحكام على الشعب. م. ق٥٨٨وهيكلها سنة 

 

 آاتب هذا السفرغير معروف إال أن هناك رأیين بخصوصه  :آاتب السفر وزمن آتابته
ا،              ي اء وأرم أن قام آل من  المؤرخين من األنبياء، أمثال یعدو وأخيا ویاهو وشمعيا وأشعي

 .بتدوین الحوادث المعاصره له
 ).التلمود( أو أن آاتب السفر هو أرميا النبى آما ذآر التقليد اليهودى 

 . من أسفار العهد القدیم  وسابع األسفار التاریخية ١٢هو السفر ال: موقع السفر
 : الشخصيات الرئيسية فى السفر 

 .یاهو -یربعام الثانى  –أليشع : فى مملكة إسرائيل
 .یوشا –منسى  –إشعياء  -حزقيال -آحاز -یوآش: فى مملكة یهوذا

ل ) ٩-١.   ( خدمة إیليا وأليشع:   الموضوعات الرئيسية  -١٠.   ( ، األیام االخيرة إلسرائي
 ).٢٥-١٨. (، األیام األخيرة ليهوذا)١٧

 :الموضوعات الرئيسية
 ).٩-١. (خدمة إیليا وأليشع  .١

 )١. (حكم أخزیا فى إسرائيل 
ورام               ه او ( موت الملك أخزیا، وأصبح أخوه األصغر ی

 .ملكا بعده) یورام
 ).٤:٢.(حكم یهورام فى إسرائيل 
ا                         ارآ ار ت ة من ن ب رآ ى م النبى إیليا یؤخذ إلى السماء ف

 .أليشع ليكون نبى اهللا من بعده
 .ملوك إسرائيل ویهوذا وأدوم یتحالفون ليحاربوا موآب وأليشع یعطيهم تعليمات اهللا 
طلب               أن ی أليشع النبى یساعد أرمله لتسدد دینا آان عليها، آما یساعد إمرأة أخرى ب

 .من اهللا أن یقيم أبنها من الموت فيستجيب له
ى                           ى إل أت رص، ی ب ى من مرض ال نعمان السریانى قائد جيش األراميين، الذى یعان

 .أليشع ليشفيه، وعندما یطيع آالم النبى یشفيه اهللا
اء                     ى سطح م أليشع یساعد رجال سقط منه رأس فأسه فى الماء بأن یجعلها تطفو عل

 .النهر بالرغم من أنها مصنوعة من حدید
 .أليشع یحذر ملك إسرائيل من هجوم األراميين عليه 
ان                  ي م ع رجال ال األراميين یحاولون أسر أليشع لكنهم یصابون بالعمى، فيقود أليشع ال

 .إلى إسرائيل حيث یطعمونهم ثم یطلقون سراحهم 
عون                           م یسم ه دون أن ق ت ع اهللا یحمى مدینة السامرة من هجوم عليها بأن جعل الغزاة ی

٧ 
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ه     ” بطرس الرسول سيمون الساحر وایضا حله من خطيته عندما إعترف بذنبه إليه   ال ل فق
بطرس لتكن فضتك معك للهالك النك ظننت أن تقتني موهبة اهللا بدراهم ليس لك نصيب         
وال قرعة في هذا االمر ألن قلبك ليس مستقيما أمام اهللا فتب من شرك هذا وأطلب إلى اهللا                
ال          عسى أن یغفر لك فكر قلبك ألني أراك في مرارة المر ورباط الظلم فأجاب سيمون وق

ي شيء               أطلبا انتما الى الرب من أجلي لكي ال یأتي عل
 )٢٣-٨:٢١اع (“ مما ذآرتما

 

ن      أعطاهم الرب   . ٦ اطي م  " سلطان الشفاء وإخراج الشي ث
ى ارواح              دعا تالميذه االثني عشر واعطاهم سلطانا عل

" نجسة حتى یخرجوها ویشفوا آل مرض وآل ضعف          
راون        " و)  ١: ٩لو(  ب ي مرضى ف " یضعون ایدیهم على ال
 )١٨: ١٦مر(

 

طان              .٧ ار سل ذة األطه ي إعطاء   أعطي الرب یسوع تالم
وت،            الروح ن ه ك ل ة            القدس للفرز ل ع رسل سب ام ال وأق

م                          ه ي ل وا ع م الشعب ووضع اره ت د ان إخ ع شمامسه ب
ان            ” األیادي   م وا من االی ل فإختاروا استفانوس رجال مم

مون           ي والروح القدس وفيلبس وبروخورس ونيكانور وت
ام       وبرميناس ونيقوالوس دخيال انطاآيا الذین اقاموهم ام
ة اهللا         م ل الرسل فصلوا ووضعوا عليهم االیادي وآانت آ
هور                  م وجم ي ل ي اورش تنمو وعدد التالميذ یتكاثر جدا ف

سه                  )   ٦-٢:   ٦اع ( “   آثير من الكهنة یطيعون االیمان  ي ن ي آل آ ه ف ف اق واقاموا آهنه واس
ي                  ”  ن ف ذی ح یسوع ال بولس وتيموثاوس عبدا یسوع المسيح الى جميع القدیسين في المسي

 ).١: ١في(“ فيلبي مع اساقفة وشمامسة
 

ة        إحتمال األلم في الخدمه    وعن   . ٨ ي ان ینصح الرسول بولس تلميذه تيموثاوس في الرسالة الث
كل       ” قائال   اآرز بالكلمة اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب وبخ انتهر عظ ب

اناة وتعليم ألنه سيكون وقت ال یحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة                
ى              ون ال حرف ن یجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وی

“ الخرافات وأما أنت فاصح في آل شيء إحتمل المشقات إعمل عمل المبشر تمم خدمتك      
النه یجب ان       ” وفي رسالته الي تيطس یقول الرسول بولس عن االسقفيه )  ٥-٤:٢تي٢( 

خمر وال               دمن ال یكون االسقف بال لوم آوآيل اهللا غير معجب بنفسه وال غضوب وال م
 ).٧: ١تيطس (“ ضراب وال طامع في الربح القبيح

 

ه            روحي ونجد في الخالصه أن الرسل إختاروا أساقفه وقسوس وشمامسه للخدمه والرعایه ال
ه                             ي ف ي كوت اهللا وعن آ ل والرسل نفذوا وصية الرب وهذا تطبيق عن آالم الرب لهم عن م

ذي       ” تأسيس آنيسته    رب ال وإنتخبا لهم قسوسا في آل آنيسة ثم صليا بأصوام واستودعاهم لل
سة        ) .   ٢٣: ١٤أع(“ آانوا قد امنوا به  ي ن ك ومن ميليتس ارسل الى افسس واستدعى قسوس ال

 ).١٧ :٢٠أع(

٦ 
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٥ 

 

دسة        آاهن للرب یجب ان      آل من سيم    ق م ول روح          یدهن بزیت المسحة ال حل ه      ل م حك ال
ل وداود وشاول وعزرا               والفهم، روح اهللا القدوس،      ي وهكذا آان عالي الكاهن وصموئ

اداع      )   ٩:   ٢٣صم ١(وزربابل وابياثار الكاهن   وی ه : ١١مل ٢( واخيمالك بن اخيطوب وی
حاس       )   ١:   ١حجي  ( ویهوصادق )   ٤:   ٢٢مل٢( وحلقيا الكاهن ) ٩ ن ي ) ٣٠:   ٢٢یش    ( وف

 ).٢٧: ١٥صم٢(وصادوق ) ١٠: ١٦مل ٢( واوریا الكاهن ) ٣١: ٢٢یش(واليعازر 
 

 :هيالعهد القدیم ومن مسئوليات ووظائف الكاهن في  
 

 )٣٨: ٣عدد(حراسة المقدس الذي لخيمة االجتماع  .١
 )٢٧:٢٠خر ( بزیت ذیتون علي الدوام  خيمة االجتماعسراج المناره فيإ .٢
ه ال           ”  أمام الرب لصنع السالم بين اهللا والناس         تقدیم الذبيحه  .٣ ي ل د ع ق والنار على المذبح تت

م                     ا شح ه ي ل د ع وق ة وی تطفا ویشعل عليها الكاهن حطبا آل صباح ویرتب عليها المحرق
 )١٣و١٢: ٦ال (“ ذبائح السالمة نار دائمة تتقد على المذبح ال تطفا

 )٢٠-٤:٢عدد (تغطية القدس وجمع أمتعته عند إرتحال المحله .٤
 )١٠-٣٠:٧خر (احراق البخور امام مذبح البخور .٥
ارآك                  ” مبارآة الشعب  .٦ ب م ی ه ن ل ي آلم هرون وبنيه قائال هكذا تبارآون بني اسرائيل قائل

حك                 ن م ك وی ي الرب ویحرسك یضيء الرب بوجهه عليك ویرحمك یرفع الرب وجهه عل
 ) ٢٤: ٦عدد(“ سالما فيجعلون اسمي على بني اسرائيل وانا ابارآهم

نجس                           ” )   ١١:   ١٠ال  ( تعليم الشریعه للشعب  .٧ ن ال ي ل وب حل م قدس وال م ن ال ي ز ب ي وللتمي
د موسى                   ي ا ب ه  “   والطاهر ولتعليم بني اسرائيل جميع الفرائض التي آلمهم الرب به والن

 .من فم الكاهن تخرج الشریعه
 )١٥-١٤: ١٥ال( تطهير النجس من خطایاه  .٨
 )٨-١: ١٣ال(ویطهر من لم یكن مصاب به یحكم علي نجاسة االنسان الذي به البرص  .٩
 )١٧-٦: ٣یش( حمل تابوت العهد .١٠
 )١٠-١: ١٠عد (ضرب أبواق الفضه لمناداة الجماعه وإلرتحال المحله.١١

 

 : وفي العهد الجدید 
وا             ” قال الرب یسوع لتالميذه      .١ أت وا وت ب ذه ت ليس أنتم اخترتموني بل أنا إخترتكم وأقمتكم ل

 ) ١٦: ١٥یو.(“ لكي یعطيكم اآلب آل ما طلبتم بإسميبثمر ویدوم ثمرآم
 

ه   الحق اقول لكم آل ما   ” عطاهم الرب سلطان غفران الخطایا    وأ.   ٢ طون ى األرض       ترب  عل
ه    یكون مربوطا في السماء وآل ما       ون ل ح اء                      ت ي السم وال ف حل كون م ى االرض ی “  عل

 )١٨: ١٨مت(
  

ولما قال هذا نفخ، وقال لهم إقبلوا الروح القدس من  ” وآرر الرب الوعد أیضا بعد قيامته .   ٣
 )٢٣-٢١: ٢٠یو (“ امسكتامسكتم خطایاه تغفر له ومن غفرتم خطایاه 

 

زالت             إعترفوا”  وقال وصيه یعقوب الرسول باإلعتراف بالزالت و.   ٤ ال بعض ب م ل  بعضك
 )١٦: ٥یع " (بعضكم ألجل بعض لكي تشفوا طلبة البار تقتدر آثيرا في فعلهاوصلوا 

 

دیس                 تسليم السر ليس فقط للحل بل أیضا للربط في الخطيه       و.   ٥ ق ط ال ذا رب ك د وه ي األب  ال
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 )ميخائيل إبراهيم/ بمناسبة عيد رسامة أبينا الحبيب القس(
 

كن                   هو تاج األسرار  سر الكهنوت     م ه ال ی دون ر وب م ألن بدونه ال یمكن للكنيسه أن تست
 . ألحد أن ینال مواهب الروح القدس

 

ه        آاهنآلمة    ری ب ع ه ال  تعني خادم، وهى مشتقه من الكلم
 .  أي المنبيء بأمر الرب“ آوهين”

 

ق                  حه عن طری ي ذب فى العهد القدیم أمر الرب أن تقدم ال
وآان للكاهن منزله النبي وله امتيازات أآثر من       .   الكاهن

ه          األنبياء أذ أن الكاهن مؤتمن علي الشریعه ومسموح ل
ا ورد         م بتقدیم الذبائح هللا للتكفير وحمل خطایا الشعب، آ

 .في سفر الالویين وفي تعاليم الرسل في العهد الجدید
 

ه             إن من   وت ان ن ه ك أوصي موسي ان         إهتمام الرب بال
 :  ثيابا مقدسهیصنع ألخيه هارون

 

 للمجد والبهاء،  .١
ي األبيض رمز                        .٢ ق ن ان ال ت ك اوة     وتصنع من ال ق ن ل ل

 التي لرئيس الكهنه، والطهارة 
اه      وتصنع واسعه جدا     .٣ خط ا            إلتساعة صدره وطول األناه علي ال ای امل خط ح وهو ال

اه              . ..  شعبه بداخله  خط ي ال اة عل ل األن هكذا أیضا آان رب المجد یسوع المسيح طوی
 ومحب للكل وآان یجول یصنع خيرا، 

 للسماءویلبس أیضا الجبه التي مثل العباءة التي تصنع من األسمانجوني الحریر رمز  .٤
رب              آتاجالعمامه التي علي رأسه هي       .٥ ل دس ل  وعليه صفيحه من ذهب مكتوب عليها ق

ال              . او أنه آرس حياته للخدمه“ ألن الرب قدسه”  ذي ق رب ال ذا ال ك م       ” وه ه ل من أج
 “ أقدس أنا ذاتي لكي یكونوا هم مقدسين في الحق

ل،         اما المنطقه التي من الجلد التي علي وسطه ترمز           .٦ م ع ل ه            لإلستعداد ل ن أ ع ب ن ت ذا ی ل
ائسي األرض ویضرب             ” أشعياء النبى    ب األنصاف ل یقضي بالعدل للمساآين ویحكم ب

ة                      ان ه واألم ي ن ت ة م األرض بقضيب فمه ویميت المنافق بنفخة شفتيه ویكون البر منطق
 ) ١١:٥اش. (“منطقة حقویه

 

ز    )   ١٤تك (   ملشيصادق آاهن اهللا العلي آهنة هو  أول رئيس   خب الذي آانت ذبيحته من ال
ن اهللا،         .   والخمر، ومذبحه في األرض آلها     إب ه ب وهو بال أب وبال أم وبال نسب وهو مشب

 ).٧عب (وهو الذي بارك ابراهيم مع أنة آان اصغر منه 
 

ع                     دسة وتصن ق وطقس سيامه الكاهن قد ذآر في الكتاب المقدس حيث یمسح بالمسحه الم
هذه المسحه من أفخر األطياب من المر والسليخه والقرفه العطره وقصب الزریره ومن          

ره                     )   ٢٣-١٩:   ٦ال  ( زیت الزیتون  ه من عم ون سن الث ث د ال ع  ویبدأ الكاهن خدمته من ب
 ) ٤:٣عدد(

٤ 
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 التيأس -قاوم  -تحفظ  -إشبع : لكى تعيش طاهرا
ك         —تحفظ في حواسك وفي عالقاتك        —إشبع روحيا     —قاوم قدر إستطاعت

 نيافة األنبا موسي.                اذا سقطت فال تيأس إرجع لربنا وآلب اعترافك

٣ 

 واألطفال أیضًا لهم مكانة 
  : ١٩مت   ( “ دعوا األوالد یأتون إليَّ وال تمنعوهم ألن لمثل هؤالء ملكوت السماوات”  

١٤( ، 
 ،)٣ : ١٨مت (“ إن لم ترجعوا وتصيروا مثل األوالد فلن تدخلوا ملكوت السماوات” 
 )١٥: ١٠مر (“ من ال یقبل ملكوت اهللا مثل ولد فلن یدخله ” 

 

وقت            ” وفي المسيح یسوع ال فرق بين اليهودي والسامري واألممي           ك ال انكم آنتم في ذل
ال                    م وب ك بدون مسيح أجنبيين عن رعویة اسرائيل وغرباء عن عهود الموعد ال رجاء ل
ن                      ي ب ری م ق إله في العالم، ولكن اآلن في المسيح یسوع أنتم الذین آنتم قبًال بعيدین صرت
وسط،                      ت م اج ال بدم المسيح، ألنه هو سالمنا الذي جعل األثنين واحدًا ونقض حائط السي
ًا      أي العداوة مبطًال بجسده ناموس الوصایا في فرائض لكي یخلق األثنين في نفسه إنسان
داوة           واحدًا جدیدًا صانعًا سالمًا، ویصالح االثنين في جسد واحد مع اهللا بالصليب قاتًال الع
به، فجاء وبشرآم بسالم أنتم البعيدین والقریبين، ألن به لنا آلينا قدومًا في روح واحد                  
ى      الى اآلب، فلستم اذًا بعد غرباء ونزًال بل رعية مع القدیسين وأهل بيت اهللا، مبنيين عل
ًا           ب رآ اء م ن أساس الرسل واألنبياء ویسوع المسيح نفسه حجر الزاویة، الذي فيه آل الب

روح                     "معًا ینمو هيكًال مقدسًا في الرب، الذي فيه أنتم أیضًا مبنيون معًا مسكنًا هللا في ال
 ).٢٢ـ١٢ : ٢أفس (

 

ه               رفع السيد المسيح من شان العشارین والخطاه والفئات المنبوذة في المجتمع حتى قيل عن
وبينما هو متكئ في البيت إذا عشارون      ” ، ) ١٩:   ١١مت( “   والخطاة   محب للعشارین" 

وا                           ال ون ق ریسي ف ظر ال ا ن م ل ذه، ف ي الم وخطاة آثيرون قد جاءوا وإتكأوا مع یسوع وت
اج                       حت م ال ی ه لتالميذه لماذا یأآل معلمكم مع العشارین والخطاة، فلما سمع یسوع قال ل
ي             األصحاء إلى طبيب بل المرضى، فاذهبوا و تعلموا ما هو اني أرید رحمة ال ذبيحة ألن

 ).١٣ـ١٠ : ٩مت (“ التوبة لم آِت ألدعوا أبرارًا بل خطاة إلى
 

جاهات                                    هدف واإلت ي ال م ف ه ع ا م ن ف ل ت ا إخ م ه ونحن أیضًا مطالبون بأن نقبل آل الناس م
 .واألفكار

 

كن       . . .   ولكن ليس قبول اآلخر معناه أن أوافقه على أفكاره لو آانت مخالفة ألفكار اهللا         م ی ل ف
ان      . . .   مطلوب من یونان أن یذهب إلى نينوى ليخطئ معهم ویوافقهم على أخطائهم             كن آ ول

ه           . . .   مطلوب منه أن ینبههم إلى أخطائهم فيتوبوا    رم حت ى أن ن ن ونحن آذلك نقبل اآلخر بمع
ى                   ن إل ي ادف ان ه ونقّدره ونحترم أفكاره وأن نناقشه فيما یخالفنا من األفكار في العقيدة واإلیم

 .ربحه للمسيح وليس مجرد القبول فقط
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٢ 

 نيافة األنبــــــا رافائيل
اد     أود أن نتأمل قليلًال في بمناسبة صوم نينوى  ف ت درس مس
   .قبول اآلخر :وهو من قصة سفر یونان

يف                ل ك ت ذ ال ي لقد هرب یونان من وجه الرب ولم یبادر لتنف
ة، وهو                   ي م ة أم ن الذي آّلفه به الرب، بسبب أن نينوى مدی

م        . . .   نبي یهودي  ة األم وب واليهود ال یرغبون وال یتمنون ت
اه                            ن ع م م ول األم ب دًا أن ق ي ون ج رف ع م ی ه وعودتهم، ألن

 ) اليهود(رفضهم هم 
   

 :الحظ هذه اآلیات وآيفية تصرف یونان
  :ـ الهروب١
ان                 ”  ون ام ی ق قم اذهب إلى نينوى المدینة العظيمة وناد عليها ألنه قد صعد شرهم أمامي، ف

ع                   دف رشيش ف ى ت ة إل ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب فنزل إلى یافا ووجد سفينة ذاهب
 .)٣-٢ :١یون(“ أجرتها ونزل فيها ليذهب معهم إلى ترشيش من وجه الرب

 

 :ـ التكاسل في الكرازة٢
رة           ”    ة مسي أما نينوى فكانت مدینة عظيمة هللا مسيرة ثالثة أیام، فابتدأ یونان یدخل المدین

 ).٤-٣ :٣یون( “یوم واحد
 

 :ـ حزنه وغيظه٣
م أن            ”  ل ك ذي ت فلما رأى اهللا أعمالهم أنهم رجعوا عن طریقهم الردیئة ندم اهللا على الشر ال

 ).١:٤،١٠:٣یون( “ یصنعه بهم فلم یصنعه، فغم ذلك یونان غما شدیدًا فاغتاظ
 

 :ـ عتابه هللا٤
ى                            ”  هرب إل ى ال ادرت إل ك ب ذل د في أرضي ل ع وقال آه یا رب أليس هذا آالمي إذ آنت ب

ترشيش ألني علمت أنك إله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وآثير الرحمة ونادم على الشر،            
 ).٣،٢ :٤یون( “ فاآلن یا رب خذ نفسي مني ألن موتي خير من حياتي

 

الذي یرید أن جميع الناس یخلصون وإلى معرفة الحق یقبلون       ” لم یكن یونان یفكر مثل اهللا       
جسد       ” وال مثل الفكر المسيحي الذي یعلم بأن ، ) ٤ :   ٢تي ١(  راث وال األمم شرآاء في المي

ون    ، ) ٦:٣أفس(   “ . ونوال موعده في المسيح باإلنجيل    ل ب ولكن آان یفكر آاليهود الذین ال یق
 ...دخول األمم في النصيب والميراث والعبادة والوعود والمواعيد

 

ح               مسي د ال ي إن موقف اهللا یعلمني أن أقبل اآلخر وألتمس عودته وأفرح بتوبته، لقد علمنا الس
ًا     ”أن نقبل اآلخر، ففي الفكر المسيحي ال یوجد تمييز عنصري   ع ي م ليس ذآر وآنثى ألنكم ج

 )٢٨ : ٣غل (“ واحد في المسيح یسوع
 

ات،              ( المرأه لها وضعها المتساوي مع الرجل        م ری م ة، ال ي دل ج السامریة، مریم ومرثا، الم
 )٣:٨لو() نساء آثيرات آن یخدمنه من أموالهن
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Saturdays 
 السبت

  

Deacon’s Meeting             اجتماع شمامسة 
Vespers and Sermon           العشيه والكلمة 
Hymns Meeting (Good Friday Hymns) 

 )لتعليم ألحان الجمعة العظيمة(إجتماع الحان 
College Meeting  شباب جامعة          إجتماع
 Midnight Praise              تسبحة نصف الليل 

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

 7:30 - 8:30  PM 
 

8:30 - 9:30  PM 
 9:30 - 11:00 PM 

Sundays 
 األحد

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

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

12:30 -  1:30 PM 

Fridays 
 الجمعه

Divine Liturgy                     القداس اإللهى 
Hymns Class (Beginners) 

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

8:00 - 10:30 AM 
 

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

Wednesday 
 األربعاء

Divine Liturgy                       القداس اإللهى 
Arabic Bible Study            درس آتاب عربى 

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

١ 
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