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إنه ولد لكم اليوم ” 
فى مدينة داود 

مخلص هو المسيح 
“ الرب  

(11::)لو   

القس ميخائيل 
وشعب إبراهيم 

الكنيسة يهنئون صاحب الغبطة 
قداسة البابا المعظم األنبا 
تواضروس الثانى ونيافة الحبر 

وجميع الجليل األنبا سرابيون، 
الشعب القبطى والشعب المسيحى 
فى العالم بعيد الميالد المجيد العام 

 الجديد.

“For there is 
born to you this 
day in the city of 
David a Savior, 

who is Christ the 
Lord”.  

)Luke 2:11) 
Fr. Michael 
Ibrahim and the church congre-
gation, wish our beloved Pope 
Tawadros II, H. G. Bishop Ser-
apion, all the Coptic Bishops 
and Priests, and the Coptic Or-
thodox Christians in the world a 
blessed Nativity Feast and a 
Happy New Year. 

On Sunday, January 12, His 
Grace Bishop Serapion laid 
hands on, and ordained, Deacon 
Michael Guirges as a presbyter 
with the name Father Angelos 
Guirges to serve the Diocese at 
St. Mercurius and St. Abraam 
Church in Torrance. Participat-
ing in the ordination were the 
honored hierarchs, Bishop 
Tadros of Port Said and Bishop 
Youssef of the Southern United 
States. 
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Liturgies for Feasts and Fasts  
During the Month of January 

 قداسات األعياد  فى شهر يناير 
Nativity Baramon 

 برمون الميالد المجيد

Nativity Feast  
 عيد الميالد المجيد

Mon, Jan 6th
 

 يناير 6األثنين 

8:00 AM - 10:30 AM 

صباحا 8،08: – 0،88  

8:00 PM – 12:30 AM 

 صباحا 1،08: –م  0،88

Circumcision 

 عيد الختان

Tue, Jan 14th
 

 يناير 1:الثالثاء 

8:00 AM – 10:30 AM 

 صباحا 8،08: –ص  0،88

Epiphany Bara-
mon 

 برمون الغطاس 
Epiphany Feast 

 عيد الغطاس

Sat Jan 18th  
 يناير 0:السبت  

8:00 AM—10:30 AM 

 صباحا 8،08: – 0،88

7:00 PM – 12:30 AM 

 صباحا1،08: –م   0،88

Wedding of Cana 

 عرس قانا الجليل

Tue, Jan 21st
 

 يناير :1الثالثاء 

8:00 AM – 10:30 AM 

 صباحا 8108: –ص  0،88

Jonah’s Fast 
 صوم يونان 

Mon—Wed 

Feb 10— 12 

 األربعاء—االثنين

 فبراير 1:—8:

9:00 AM – 12:00 PM 

 م 1،88: –ص  0،88 

Jonah’s Feast 
 فصح يونان

 Thru, Feb 13 

 فبراير 0:الخميس 

8:00 AM – 10:30 AM 

 صباحا 8،08:– 0،88 

Entry into the 
Temple 

 دخول المسيح الهيكل

Sat, Feb 15  
 فبراير 1:السبت 

8:00 AM – 10:30 AM 

 صباحا 8،08:– 0،88 

Great lent starts on Monday, February 24, 2013 

 فبراير الحالى 11يبدا الصوم الكبير يوم األثنين الموافق 
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 ص            فى هذا العدد

 :جدول الخدمات األسبوعية ......... 

  1الرساله البابويه .....................

  1.............................. اللقان   

 0.... شرح القداس لعاشق القداس  .

 8:شخصيات الكتاب المقدس........ 

 1:تعزيات السماء .................... 

   0: ....الثيؤفانيا  .......................
  6: صور اول قداس فى بارستو ... 

    0: صور ليله راس السنه ............

 16تهانى بعيد رسامه ابونا ...........

 11أعياد ميالد الشهر .................

3أية الشهر    ........................   
     2أخبار الكنيسة.......................

1أخبار األبارشيه ..................... 
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“For unto us a Child is 
born, Unto us a Son is 
given; And the govern-
ment will be upon His 

shoulder. And His name 
will be called Wonderful, 
Counselor, Mighty God, 

Everlasting Father, 
Prince of Peace.” )Is 9:6) 

ألَنَّهُ يُولَدُ لَنَا َولٌَد َونُعْطَى ”
يَاَسةُ عَلَى  ابْنًا، َوتَُكوُن الرِّ

َكتِفِِه، َويُْدَعى اْسُمهُ 
َعِجيبًا، ُمِشيًرا، إِلهًا 

قَِديًرا، أَبًا أَبَِدي ًا، َرئِيَس 
الَِم.  (6: 0)أشعياء  “السَّ
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“THEY FELL 
DOWN AND WORSHIPED 

HIM… AND THEY PRESENT-
ED GIFTS TO HIM” (MATT. 

2:11)! 

My Beloved, the Blessed Chil-
dren of the Holy Church, It is my 
pleasure to wish all of you a joy-
ous Feast of the Nativity of our 
God, Lord, and Savior Jesus 
Christ, Who came to our world 
to save us from bondage to sin, 
to rule over our hearts, and to 
help us enter into His Heavenly 
Kingdom. The Wise Men, who 
came to see the Divine Baby in 
Bethlehem, were the first fruits 
of the church of the Gentiles. 
They came from a distant nation 
to a foreign country to worship 
the Divine Child and offer to 
Him the submission of the Gen-
tiles. The Wise men came to Je-
rusalem saying, “Where is He 
who has been born King of the 
Jews? For we have seen His star 
in the East and have come to 
worship Him.” (Matt. 2:2) 

The Wise Men were both priests 
and Babylonian or Persian 

kings, who spent their time stud-
ying the astronomical signs, 
came to worship the Baby of 
Bethlehem. They realized that 
the Baby of Bethlehem was not 
an ordinary baby or just a royal 
baby, but rather a Divine Baby, 
and they came to offer Him sub-
mission and worship. They also 
understood that the star, which 
appeared to them, was not an 
ordinary star. St. John Chrysos-
tom explains that it could not 
have been an ordinary star, but 
that it was an angelic appearance 
in the form of a star sent by God 
to lead the Wise Men, who were 
astronomers, to the birthplace of 
the Savior of the world. The star 
had an unusual motion and was 

H. G. Bishop Serapion 

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=58&chapter=5
http://lacopts.org/author/FatherMoses/
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exceedingly bright at midday 
while the sun was shining. It 
appeared sometimes and van-
ished at other times and it was 
at a low level to guide them to 
where the Child was. 

The Church chose the Gospel 
reading for the Paramouni of 
the Feast of the Nativity to be 
the visit of the Shepherds, since 
they represent the simple Jews, 
who rejoiced at the birth of the 
Savior. As for the Gospel read-
ing for the Feast of the Nativity, 
the Church chose the visit of the 
Three Kings, who represent all 
humanity that descended from 
the three sons of Noah. It is as 
if the Wise Men, who were the 
first fruits of the Gentiles, came 
to join the simple Jews, the 
shepherds, in worshipping the 
Messiah, Who united them both 
into His one Church. St. Augus-
tine said, “Who were the Magi, 
except the first fruits of the 
Gentiles? The shepherds were 
Jews and the Wise Men were 
Gentiles. The first were close to 
Him and the latter came to Him 
from afar. But they all hurried 
to the Corner Stone”. 

The Church chose the readings 

of the Psalms in Vespers, Mat-
ins, and the Divine Liturgy for 
the Feast of the Nativity to af-
firm that the visit of the Magi is 
a fulfillment of the prophecies 
regarding the submission of the 
Gentiles to the Baby of Bethle-
hem. We read: 

In Vespers, “The kings of Tar-
shish and of the isles will bring 
presents; the kings of Sheba and 
Seba will offer gifts.” (Ps. 
71:10). 

In Matins, “And He shall live; 
and the gold of Sheba will be 
given to Him; prayer also will 
be made for Him continually, 
and daily He shall be 
praised.” (Ps. 71: 15) 

In the Divine Liturgy, “The 
Lord has said to Me, ‘You are 
My Son, today I have begotten 
You. 

Ask of Me, and I will give You 
the nations for Your inheritance 
and the ends of the earth for 
Your possession.” (Ps. 2: 7-8) 

The Magi, who were royal 
priests, worshipped the True 
King and offered to Him gold, 
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acknowledging that He is the 
King of kings; frankincense, 
confessing that He is the True 
God, to Whom adoration is of-
fered; and myrrh, as submission 
to the Suffering King, Who 
rules through His life -giving 
death on the cross. 

My Beloved, 

On this blessed feast, we rejoice 
in the Birth of our Savior and 
we offer Him submission and 
adoration, as we always praise 
Him saying, “We worship You, 
O Christ, with Your Good Fa-
ther and the Holy Spirit, for 
You were born and saved us”. 
The last part of this praise 
changes according to the liturgi-
cal season. Accordingly, we say 
“For You have ‘come’, ‘were 
crucified’, or ‘have risen’ and 
saved us.” 

Our worship to Christ our Lord 
is worship to the Holy Trinity, 
the One God, and we worship 
Him in His Incarnation and 
birth, His crucifixion, and His 
resurrection. When we worship 
our Christ, we are confessing 
that He is the Incarnate God and 
He is the One, Who gives us 

tranquility, peace, and security, 
as it happened with the Magi. 
St. John Chrysostom said about 
the Magi, “Before they saw the 
Baby, fear and troubles pres-
sured them from all sides. But 
after adoring Him, tranquility 
and security descended upon 
them.” 

Similarly, we, also, are sur-
rounded by pain and suffering 
when we follow the news of our 
beloved brothers and sisters in 
Egypt facing persecution, pain, 
and tribulations. But we should 
not be troubled, since our 
Christ, Who suffered for our 
sake, is a powerful God, and to 
Him all the nations submit. Yes, 
He allows suffering to happen 
and is patient with the evil peo-
ple, and may even flee from 
evil, as He fled from Herod. 
Although the conspiracies of 
the evil people may succeed, we 
have to always remember the 
words of the psalm, “He who 
sits in the heavens shall laugh; 
the Lord shall hold them in de-
rision. You shall break them 
with a rod of iron; You shall 
dash them to pieces like a pot-
ter’s vessel.” (Ps. 2: 4, 9) 



  January and February 2014 Tobah and Ashir 1730 

THE VIRGIN OF THE HI -DESERT  

7 

We pray for the peace of the 
One, Holy, Catholic and Apos-
tolic Church. 

We pray for our beloved father, 
H.H. Pope Tawadros II. 

We pray for the souls of our be-
loved, who were martyred, and 
for their families, as well as for 
the injured ones. 

We pray for all who are troubled 

and suffering. 

We pray that the Baby of Beth-
lehem enlighten our hearts with 
His Divine light, so we may be 
filled with joy, peace, and tran-
quility! 

Wishing you many happy re-
turns. 

Bishop Serapion 

The Circumcision Feast is one of the seven Minor Feasts of our 
Lord  Jesus Christ, meaning they do not effect our salvation, but 
events done by our Lord worth  recognizing. 

The Lord Jesus Christ accepted to be circumcised for sever-
al  reasons: 

 To prove the reality of His divine Incarnation, i.e. taking flesh 
and becoming Man. 

 To attest that He is of the offspring of Abraham and is from this 
nation which He came from by flesh (Hebrews 2:16). 

 To perfect the Law which He  has put (Genesis 17 & Leviticus 
12), therefore, to prevent the Jews from opposing and reject-
ing Him; “I did not come to abolish but to perfect.” (Matthew 
5:17).  
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In the thirteenth day of the 
blessed month of Tobe (January 
21th), the Coptic Orthodox 
Church celebrates the miracle 
that our Lord Jesus Christ per-
formed at the Wedding in Cana 
of Galilee. Cana was a town in 
Galilee northeast of Nazareth, 
where the Lord Jesus Christ mi-
raculously turned water into 
wine at a wedding feast. This 
miracle is known as the first 
miracle the Lord Jesus Christ 
had performed following His 
Holy Baptism by St. John the 
Baptist in the Jordan River. 

In the Holy Gospel of St. John 
the Apostle (2:1), it is writ-
ten, “On the third day there was 
a wedding in Cana of Galilee, 
and the mother of Jesus was 
there.” The wedding took place 
three days after the call of the 
first disciples (originally follow-
ers of St. John the Baptist); 
namely St. Andrew, St. John, St. 
Simon Peter, St. Philip, and St. 
Bartholomew. Bartholomew, 
among the first called to follow 
the Lord Jesus Christ, and one of 
the twelve apostles, had been 

known as “a man of Cana”. 

The miracle performed at the 
wedding in Cana is denoted as 
the first of seven signs per-
formed by the Lord Jesus Christ 
according to the Holy Gospel of 
St. John. The second one, the 
healing of a nobleman’s son, 
also occurred in the setting of 
Cana of Galilee. 

Why in Cana and Not Judea 

The Lord Jesus Christ began His 
supernatural, miraculous signs in 
Cana, not Judea. The first sign 
profoundly symbolized the 
Kingdom of Heaven’s imminent 
need to be spread beyond Judea 

8 
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into the entire world. In fact, 
evangelism in Cana in particu-
lar, largely gentile populated, 
must have been a priority for the 
Lord. Evangelism must have 
also been a timely need as He 
began this ministry three days 
after the call of the first few cho-
sen apostles. The Lord Jesus 
Christ did not even wait for the 
calling of the remaining seven 
apostles to begin His heavenly 
signs and evangelism ministry. 

Why at a Wedding 

The wedding setting at which 
the Lord performed His first 
miracle is also symbolically im-
portant, emphasizing His union 
with His chosen bride Israel, the 
Christians at large (Ephesians 
5:25-27). We know that by the 
presence of the Lord Jesus 
Christ attending the wedding, 
He personally sanctioned mar-
riage as holy and honorable. 

St. Clement of Alexandria (c. 
195), an Ante-Nicene father and 
a source of early Christian docu-
mentation, in his personal writ-
ings warns us that ”It is im-
portant to note that although Je-
sus made water into wine at the 
marriage, He did not give per-

mission to get drunk. Scripture 
has named wine as the symbol 
for sacred blood.” 

Why this Particular Wedding 

Many Biblical scholars have as-
serted that the groom of this 
wedding in Cana of Galilee was 
Simon the Zealot. Orthodox tra-
dition also holds that Simon the 
Zealot, who was to become one 
of the twelve chosen apostles by 
the Lord Jesus Christ, was in-
deed the groom 

Why His Mother 

St. Mary is not only present as a 
guest at the wedding; but as 
someone with a distinguished 
predominant role in the first mir-
acle of our Lord Jesus 
Christ. “And when they ran out 
of wine, the mother of Jesus said 
to Him, ‘They have no 
wine’” (John 2:3). 

The Lord Jesus Christ reminds 
His mother that the time for His 
disclosure to the world has not 
yet come. Nonetheless, He does 
not deny her demand. St. Mary, 
having confidence in her Son, 
expects Him to act upon her re-
quest and tells the servants at the 
wedding feast, “Whatever He 
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says to you, do it” (John 2:5). 

Why Empty Pots  

During the New Testament era, 
it was customary to dilute one 
part of wine with three parts of 
water. The emptiness of those 
six stone water pots at the wed-
ding feast signifies the void of 
Judaism and its failure to meet 
the spiritual needs of the Jewish 
population; leaving them unful-
filled with much to be desired. 

Why Water 

“Jesus said to them, ‘Fill the 
water pots with water’ and they 
filled them to the brim” (John 
2:7). By His word alone, the 
plain water- refilled six stone 
pots suddenly became wine. Not 
just an ordinary type of wine; 
but plentiful, superior quality 
wine; enough to offer everyone 
at the wedding a second serv-
ing. “When the master of the 
feast had tasted the water and 
that was made wine, and did not 
know where it came from (but 
the servants who had drawn the 
water knew), the master of the 
feast called the bridegroom. And 
he said to him, ‘Every good man 
at the beginning sets out the 
good wine, and when the guests 

have well drunk, and then the 
inferior. You have kept the good 
wine until now!’”(John 2:9- 

Why Six Pots 

Some Biblical Scholars think 
that the quantity of water pots 
(six) signify one less than the 
perfect number, seven; thus sig-
nifying that the Levitical law 
was less than perfect, or incom-
plete at the time the wedding 
feast had been celebrated. 

Why the Disciples 

The first chosen disciples were 
witnesses to this amazing Glory 
of the Lord Jesus Christ which 
serves to quickly strengthen 
their newness of faith. Right 
away, those honored disciples 
were certainly exposed to great 
many inspiring lessons within 
this first miraculous sign of the 
Lord Jesus Christ at the Wed-
ding Feast of Cana of Galilee. 
Some of those lessons include: 

 The urgency of evangelism 
by example. 

 The importance of the Sacra-
ment of Marriage. 

 St. Mary’s gift of interces-
sion and her role as the 
mother of God. 

10 

http://biblia.com/bible/nkjv/Ephesians%205.25-27
http://biblia.com/bible/nkjv/Ephesians%205.25-27
http://biblia.com/bible/nkjv/John%202.3
http://biblia.com/bible/nkjv/John%202.5
http://biblia.com/bible/nkjv/John%202.7
http://biblia.com/bible/nkjv/John%202.7
http://biblia.com/bible/nkjv/John%202.9-10
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 Onset of the crumbling of 
Judaism. 

 Observing and marveling 
over the first miraculous 

sign. 

 First hand knowledge of the 
Lord Jesus Christ’s holy 
grace upon others. 

Nathalie Hemaya Jan-01 

Bishoy Gebraeil Jan-03 

Kirolos Tadros Jan-03 

Maria Zakhary Jan-07 

Sylvia Matta Jan-07 

Angelina Mikhaiel Jan-09 

Stephanos George Jan-11 

Mariam Hanna Jan-17 

Paul Boushra Jan-25 

Richard Shenouda Jan-25 

Matthew Shaker Jan-29 

Marly Shenouda Feb-02 

Tony Awad  Feb-03 

Peter Boushra  Feb-04 

Joseph Wanis  Feb-05 

Branden Matta Feb-10 

Mark Matta  Feb-17 

Kaitlyn Botros Feb-19 

Andrew Botros Feb-20 

Ramy Iskander Feb-20 

Mary Attia Feb-25 

Marem Gad Feb-26  
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Both the Nativity and the Bap-
tism of our Lord Jesus Christ 
are celebrated as Feasts of the 
Theophany, or Divine Manifes-
tation. 

Through His glorious birth, He 
is manifested as God Incarnate, 
the Son of Man. “And the Word 
became flesh and dwelt among 
us, and we beheld His glory, the 
glory as of the Only-begotten of 
the Father, full of grace and 
truth” (John 1:14). “But when 
the fullness of the time had 
come, God sent forth His Son, 
born of a woman, born under 
the law, to redeem those who 
were under the law, that we 
might receive the adoption as 
sons” (Galatians 4:4-5). After 
His Baptism, He was revealed 
as the Second Person, or Hy-
postasis, of the Holy Trinity, 
and thus the Son of God. “And 
suddenly a voice came from 
heaven, saying, 'This is My be-
loved Son, in whom I am well 
please'” (Matthew 3:17; com-

pare Mark 1:11, Luke 3:22). 

In fact, in the early Church the 
Feast of the Nativity and the 
Feast of Epiphany were cele-
brated as one feast on January 6 
(Julian calendar = Coptic month 
Tobe 11), called the Feast of 
Epiphany. In the East, the intro-
duction of a separate feast for 
the Nativity on December 25 
(Julian calendar = Coptic month 
Kioahk 29) occurred in the later 
4 th century. The writings of St. 
John Chrysostom enable us to 
fix 378 A.D. as the date at 
which the observance of the 
Feast of the Nativity on Decem-
ber 25 was introduced at Anti-
och. In a sermon preached there 
in 388 on the Feast of the Na-
tivity he states that its ob-
servance was not yet quite ten 
years old (Encyclopedia of Re-
ligion and Ethics, vol. 3, p. 603) 

In Alexandria, it must have 

 Fr. Shenouda Maher Ishak 
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been introduced between 400 
and 432 A.D., and probably on 
or closer to 432, since from the 
Paschal letter of St. Theophilus 
of Alexandria in 400 A.D., it is 
clear that the Nativity and the 
Baptism were both celebrated 
on January 6. Paul of Emesa 
had been sent by John of Anti-
och to make peace with St. Cyr-
il of Alexandria, and he 
preached two sermons in Alex-
andria on the Incarnation. The 
first was preached on the Feast 
of the Nativity on Kioahk 29 
(December 25) and the second 
on Tuba 6 (January 1) in 432. 
Thus in 432, the Feast of the 
Nativity had been already sepa-
rated from that of the Baptism 
(Ibid., p. 604). 

This separation occurred even 
later in Jerusalem (Ibid.). 

But the Armenians did not ac-
cept the separation of the two 
feasts except for a short period, 
and in the sixth century they 
resumed their ancient use (Ibid., 
p. 605) which they observe until 
the present day. Now they cele-
brate both feasts on January 6 
according to the modern Grego-
rian calendar and not the Julian 
calendar. 

Thus, in our Coptic Orthodox 
Church, the tradition is to cele-
brate the Feast of the Nativity 
up until the Feast of the Epipha-
ny as had been preserved in Up-
per Egypt throughout the centu-
ries. 

13  
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Why do we follow the Septua-
gint Translation of the Old 
Testament? 

The first translations of 
the Old Testament 
were made into Aramic 
and Greek. 

From about 400 BC the 
Old Testament began to 
be translated into Aramic 
or also known as the Ara-
maic targums. This transla-
tion helped the Jewish people 
who began to speak Aramaic 
from the time of their captivity 
in Babylon. 

In about 250 BC, the Old Testa-
ment was translated into Greek. 
This translation is known as the 
Septuagint which is the first 
translation of the Hebrew Old 
Testament into Greek. The Jews 
who lived in Alexandria, Egypt, 
were no longer familiar with He-
brew since Greek had become 
their everyday language. 

What about the New Testa-
ment? 

Over 5,600 early Greek man-
uscripts of the New 
Testament survived. 
The oldest New Testa-
ment manuscript dated 

around AD 125 was dis-
covered in Egypt. It is 

known as the John Rylands 
manuscript. This manuscript 

contains a small part of the Holy 
Gospel according to St. John. 

This small fragment of St. John's 
Gospel, less than nine centime-
tres high and containing on the 
one side part of verses 31-33, on 
the other of verses 37-38 of 
chapter xviii is one of the collec-
tion of Greek papyri in the John 
Rylands Library, Manchester. It 
was originally discovered in 
Egypt. The importance of this 
fragment is quite out of propor-
tion to its size, since it may with 
some confidence be dated in the 
first half of the second century 
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A.D., and thus ranks as the earli-
est known fragment of the New 
Testament in any language. It 
provides us with invaluable evi-
dence of the spread of Christian-
ity in areas distant from the land 
of its origin; it is particularly 
interesting to know that among 
the books read by the early 
Christians in Upper Egypt was 
St. John's Gospel, commonly 
regarded as one of the latest of 
the books of the New Testament. 
Like other early Christian works 
which have been found in Egypt, 
this Gospel was written in the 
form of a codex, i.e. book, not of 
a roll, the common vehicle for 
pagan literature of that time. 

Early translations of the New 
Testament from Greek into Lat-
in, Syriac, and Coptic versions 

began about AD 180. In AD 
300, the Coptic versions were 
translated into the four Coptic 
dialects known in Egypt at that 
time: Sahidic, Bohairic, 
Fayyumic, and Akhmimic. 

A final interesting fact to con-
sider ...Coptic was the final 
stage of the classical Egyptian 
language, following the invasion 
of Alexander the Great (332 
B.C.) up thru the Arab conquest 
(640 A.D.). Coptic is written in 
a form of the basic Greek alpha-
bet, supplemented by six 
(sometimes seven) letters 
adapted from Demotic, the final 
developmental stage of the 
Egyptian hieroglyphic / hieratic 
script. 

Three little verses in the Holy Bible tell us the story of a gr eat 
woman. It tells of her devotion, her love and her secure place in the 
Father’s arms. She served long and was rewarded much. 

“Now there was one, Anna, a prophetess, the daughter of Phan-
uel, of the tribe of Asher.. And coming in at that instant she gave 
thanks to the Lord. And this woman was a widow of about eighty 
four years, who did not depart from the temple but praised God 
with fasting and prayers day and night” )Luke 2:36-38).  
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فَتَْحِسبُهُ ُمقَدًَّسا ألَنَّهُ يُقَرُِّب ُخْبَز إِلهَِك. ”
ًسا يَكُوُن ِعْندَكَ ألَنِّي قُدُّوٌس أَنَا الرَّبُّ  ُمقَدَّ

ُسُكمْ    (0: :1)الوين“ .ُمقَدِّ

 يهنئ أبينا الحبيب شعب الكنيسة 

 القس ميخائيل إبراهيم 

 لرسامته العاشر بمناسبة  العيد 

 الرب يديم علينا كهنوته

“Therefore you shall consecrate him, for he offers the 
bread of your God. He shall be holy to you for I the Lord 

which sanctify you, am holy.” )Leviticus 21:8) 
The Church congregation congratulates 

Fr. Michael Ibrahim 

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

سر المعموديه المقدس    Celine نالت الطفله       

   التهانى القلبيه لالسره



  January and February 2014 Tobah and Ashir 1730 
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First Liturgy 
prayed at the New 
location in Barstow 
California led by 
Fr. Michael Ibra-
him on January 11, 
2014. May God 
bless the service. 

قام القس ميخائيل ابراهيم 
بصالال  اول قالداس فالى 
الكنيسة الجديده بمالديالناله 
بالارسالتالالو يالوم السالبالالت 

يالنالالايالالر  ::الالمالالوافالق 
. نطلب من الالرب 18:1

ان ينالمالى ويالبالارك فالى 
 الخدمة بالكنيسة.
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بالتأكيد كانت فترة ألم للجسدد لدعددم 
إعطاءه االحتياجات الطبيدعديدة مد  

 األكل والشرب.

فجرب الجوع والعطش مثدلدنداك لدكد  
نسير وراء خطواته ونفعل كدمدا فدعدل 

 هو.

فعندما نجوع ف  الصوم وتخور قواناك 
ما لنا وهذا الدعدذاب وهدذه ”فال نقول: 
سوف نأكدل ونشدرب “.. ”الممارسات
 “.وال نصوم

فالسيد المسيح بنفسهك وهو غير محتدا  
 إلى الصوم صام عنَّا أربعي  يوًما..

فبَعدَ ما صاَم أربَعيَ  نهاًرا وأربَدعديدَ  ” 
 ).2: 4)مت“ ليلَةًك جاعَ أخيًرا

. صلى ف  بستان جثمان  وهدو غديدر 1
محتا  للصالة.. فهو يصل  ألبيهك 
وهو وأبيه واحد ف  الجوهر.. لدقدد 
صلى لك  يعلمدندا الصدالةك وقدال 

َمتَى َصلَّيتُْم فقولوا: أبانا الدذ  ” لنا: 
 ).2: 77)لو...“ ف  السماوات  

لدقدد مدارل السدديدد الدمددسديدح كددل 
الممارسات الروحية والجسدية مثدلدندا.. 

 لك  نقتض  آثاره.

شابهنا ف  كل ش ء ما خدال الدخدطديدة ” 
الدقددال   –)صدالة الصدلدح “  وحدها

 الغريغور (

فحينما يج ء الشديدطدان ويدهدتد  فد  
 أذنك ويقول لك:

لدمداذا تدذهددب ” ك “ لدمداذا تصدلد  ” 
صدلدى وأندت فدد  ” ك “ لدلدكددنديددسدة 

.. ” المنزل . أندت صدلديدت أمد “ . “
أنت صدلديدت صدالة “.. ” كفاية كده” 

. ” باكر . كدفدايدة ال تصدلد  صدالة “
ما هو ربنا عارف قدلدب كدل “.. ”النوم
. ” كدفدايدة صدوم“.. ” واحد كدفدايدة “.

. ” كفدايدة تدنداول“.. ”ميطانيات أندت “.
لك زمان تمارل كل هذه الممدارسدات 

. ” الدروحدديدة يددكدفدد  عددلديددك هددذا “.
اقض  باق  وقتك متدمدتدًعدا “.. ” الجهاد

 “!!كفاك تعبًا“.. ”به

  تصرخ بسرعة ف  وجهة قائالً:

 “.أْن نُكَّمَل كُلَّ برينبغ  لنا ”

وما دام السيد المسيح رئي  خدالدصدندا 
يَنبَغ  أنَّدهُ كدمدا )أكمل كل بر(.. فـ "

 "سدلدَك ذاَك هدكدذا يَسدلُدُك هدو أيًضدا

 ).1: 2يو7(

وكما أكمل السيد المسيدح )كدل بدر(.. 
هدكدذا يَدلديدُا بدندا أْن نُدكَدّمدَل كُددلَّ ” 
 ).71: 3)مت“ بر

 وللحديث بقية..

 إللهنا المجد الدائم إلى األبد آمي .
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 والذ  تكلم عنه السيد المسيح 

كي  نتمم كل بر.. وهو البار الوحيد.. 
 ونح  الخطاة !

هذا البر هو جميع األعمال الصدالدحدة 
الت  يفعلها اإلنسان ف  فدتدرة حديداتده 

 على األرض..

كل عمل خير يفعلده اإلنسدان.. فدهدو 
يعتبر عبادتنا كلها.. م  صالة وصدوم 

 وممارسات روحية.... وغيرها.

هو كل ش ء نفعله ف  خدمة اآلخريد  
 بحب وتفان .

محبة اإلنسان للدكدنديدسدةك والدحدضدور 
إليها باستمدرار مدبدكدرون وفدرحدون 

يا هللاُك إله  أنَت. ”بالتالق  مع الرب.. 
 ).7: 13)مز“ إلَيَك أُبَكّرُ 

اشتراك اإلنسان ف  الصلوات.. هد   
 “.بر”

اشتراكك فد  الدمدنداسدبدات الدكدندسديدة 
واالحتفال بهاك والدتدمدتدع بدمدعدانديدهدا 

 “.بر”الروحية.. ه  

التزام اإلنسدان بدحدضدور الدقدداسداتك 
والتناول م  األسرار المقددسدة.. هد  

 “.بر”

االلتزام بدقدراءة الدكدتداب الدمدقددلك 
ودراسة كلدمدة هللاك والدجدلدول فد  
حضرته اإللهية لسمداع صدوتده.. هدو 

 “.بر”

والسيد المسيدح وعدع ندفدسده مدثداالً 
ونموذًجا حيًا ف  ذلك كلده.. ألنده إذا 
كان كل البشر مطلوب منهم أن يتمموا 
كل بر.. فهو باألولى كدان يدجدب أن 

 يتمم كل بر!!

نجده يذهب ف  صغره إلى الَمجَمعك  .7
لدكد  يددتدعدلددم ويدندداقدش الدكددتدبددة 
والفريسيي  ع  األمور الدمدخدتدصدة 

 بملكوت السموات.

اشتغل مع )يوس  النجدار( حسدب  .2
الشريدعدة الديدهدوديدةك لدكد  يدأكدل 
ويتعب مثل باق  البشرك ولدم يدتدكدل 
على أحدًا ليعوله.. لك  نعتمد ندحد  
أيًضا على أنفسناك وبعدر  وجدهدندا 
نأكل خبًزاك كما قال هللا سابقًا ألبيندا 

بَعَر   وجه َك تدأكُدُل ُخدبدًزا ”  آدم..
دذَت  حتَّى تعودَ إلَى األرض  التد  أُخ 
ك وإلَدى تُدراب   م نها. ألنَّدَك تُدراب 

 ).71: 3)تك“ تعودُ

ذهب للهيكل للصالة لك  نتعلم منه  .3
أن نذهب إلى الكنيسة للدصدالةك وال 
نهمل ذلكك ونقول سوف نصلى ف  
بيوتنا وال نُتعدب أندفدسدندا وندذهدب 

 للكنيسة.

صام أربعي  يوًما على الجبل حدتدى  .4
جاع أخيًرا.. هذه الفتدرة الدطدويدلدة 
الت  ال يستطيدع أحدد أن يصدومدهداك 
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 الثيؤفانيا عيد الظهور اإللهي )الغطاس(

تحتفل كنيستنا القدبدطديدة األرثدوذكسديدة 
طوبة مد  كدل عدام بدعديدد  77يوم 

أ  عيد الظهور اإلله .. “.. الثيؤفانيا”
وقد سم  بهذا االسم ألن فيه تم إعالن 
الثالوث القددول ألول مدرة إعدالنًدا 

 واعًحا كما سنذكر فيما بعد.

وف  فصل اإلندجديدل الدذ  نسدمدعده 
يوعح لنا مج ء السيد المسيح ليدوحدندا 
المعمدان كد  يدعدتدمدد مدنده.. ومد  
المعروف ع  معمدوديدة يدوحدندا أندهدا 
معمودية للتوبة.. فكل َمدْ  جداء إلدى 
معمودية يوحنا كان يج ء إليهدا لدكد  

 يقدم توبة ع  ما فعله.

والسؤال الذ  يحضر إلى ذهدند  هدندا 
 اآلن هو..

ما دامت معمودية يوحنا للتوبة فدقد... 
فلماذا أتى إليها السيد الدمدسديدح وهدو 

 القدول الذ  بال شر وال خطية 

هل كان ُمحتدا  أن يُدقددتم تدوبدة أمدام 
يوحنا المعمدان  وما هو احتيا  السيدد 

 المسيح للمعمودية 

هناك أسباب واعحة لنا ف  مدعدمدوديدة 
 السيد المسيح م  يوحنا المعمدان:

لَ كُلَّ بر  يَليُق بنا أْن نُكَم 

هذه المقولة قالها السيد المسيح بنفدسدهك 
عندما أتى ليعتمد م  يوحنا المعمددانك 

أندا ُمدحدتدا   أْن ” فمنعه يوحنا قائدالً: 
! نَكك وأنَت تأت  إلَ َّ دَ م  فدأجداَب “. أعتَم 

اسدَمدح  اآلَنك ألنَّدهُ ” يَسوعُ وقاَل لهُ: 
حينَدئدذ  “.  هكذا يَليُا بنا أْن نُكَّمَل كُلَّ بر

 ).71-74: 3)مت“ سَمَح لهُ

وهنا ندقد  أمدام كدلدمدة )كُدلَّ بدر(.. 
لي  بارٌّ وال ”  فالكتاب المقدل يقول:

د .... الجميعُ زاغدوا وفَسَددوا َمدًعدا.  واح 
لي  َمْ  يَدعدَمدُل َصدالًحدا لديد  وال 

د   ).72-71: 3)رو “واح 

 فما هو هذا البر المطلوب منَّاك
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 ).37: 21)تك“ فكانَْت عاق ًرا

فَحب لَْت لَيئَةُ وَولَدَت  ابنًا ودََعدت  اسدَمدهُ ” 
رأوبَيَ  )أنظروا ابنًا( ألنَّهدا قدالَدْت: إنَّ 
بَّ قد نَظََر إلَى َمدذَلَّدتد . إنَّدهُ اآلَن  الرَّ

بُّن  َرُجل   ).32: 21)تك“ يُح 

أ  “  شدمدعدون” ثم حبلت ثانية وولددت 
دعَ ” وقالَْت: )سماع(..  بَّ قدد سدم  إنَّ الرَّ

أن  َمكروهَدة  فدأعدطداند  هدذا أيًضدا. 
معونَ   ).33: 21)تك “فدََعت  اسَمهُ ش 

أ  “  الو ” ثم حبلت ثالدثدة وولددت 
ةَ ” وقالَت : )اقتران(..  اآلَن هدذ ه  الدَمدرَّ

يَقتَر ُن ب  َرُجل ك ألن  ولَدُت لدهُ ثَدالثَدةَ 

 ).34: 21)تك“ بَني َ 

“ يدهدوذا” ثم حبلت وولدت ولدًا رابًعا 
ةَ أحَمدُ ”أ  )يحمد(.. وقالت:  هذ ه  الَمرَّ

بَّ   ).31: 21)تك“ الرَّ

عدوعدهدا هللا بداألوالد عد  مدحدبددة 
الزو .. ونالحظ أن مد  نسدلدهدا )مد  
نسل يدهدوذا( جداء الدمدسديدحك وكدان 

 الكهنوت ف  نسلها )نسل الو (.

ماذا فعلت راحيل حي  رأت أن أختدهدا 
 ولدت أربعة بني  !

 للحديث بقية..

 

 

طوبى لمن اخترته وقبلته يارب ليسكن فى ”
 ( 1161)مز“ ديارك الى األبد

العذراء مريم  وشعب كنيسةالقس ميخائيل ابراهيم 
 يقدمون خالص التعازى القلبية بفيكتور فيل 

  إلنتقال والدتهللقمص دانيال عازر 

  الدكتور/ عزت ناشد زوجة للسيده الفاضله/ ايمان ناشد
وزوجته األستاذ/ اشرف عطاهلل وألخيها الشماس/ تشالى ناشد،  وابنها

 السيده الفاضله/ انطوانيت عطاهلل.  النتقال والدتهاأمل وأوالدهما، 

الرب المحب ينيح أنفسهما فى أحضان القديسي ك ويعطى عزاء وسالما  
 لكل أفراد األسره.
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 يعقوب.

مرت هذه السنوات السدبدعدة بسدرعدة 
بسبب محبة يعقدوب لدراحديدلك ولدمدا 
طالب يعقوب البان بدراحديدل خددعده 
وأعطاه ليئة ابنتده الدكدبدرى بددالً مد  
راحيلك ولم يكتش  يعقوب ذلدك إال 

 ف  الصباح.

يبدو أنه كانت العادة ف  هذا الوقت أن 
تُزف العرول البسدة بُدرقدع يدغدطد  
وجههاك وم  الُمرجدح أن أبداهدا قدد 
أعطاها الدرل أن تغط  وجهها كأنها 
خجالنة حتى ال يدعدرفدهدا يدعدقدوبك 
باإلعافة أنها كأخت لراحيل ربما لدهدا 
نف  الجسم والصوتك واإلعاءة لديدالً 

 لم تك  كافية.

هذه أول خدعة ينخددع فديدهدا يدعدقدوب 
 كنتيجة لخداعه ألبيه إسحا.

لدددمددداذا ” ولددمدددا سدددأل خدددالددده: 
ال ” (ك أجدابده: 21: 21)تك“ َخدَعتَن  

يُفَعُل هكدذا فد  َمدكدان دندا أْن تُدعدطَدى 
ْل أُسبوعَ هدذ ه   غيَرةُ قَبَل الب كر . أكم  الصَّ
)ليئة(ك فنُعطيََك ت لَك )راحديدل( أيًضداك 
دنديد    دَمة  الت  تخد ُمن  أيًضا سبعَ س  بالخ 

 ).21-21: 21)تك“ أَُخرَ 

تَحجَّج البان بأنه لم يك  يسدتدطديدع أن 
يزوجه الصغرى قبل الكبرَىك وطدلدب 

مددة الدفدرح  -منه أن ينتظر أسبوعداً 
ثم يعطيه راحيل أيًضا عدلدى  -والُعرل

 أن يخدمه سبع سني  أخرى.

ووافا يعقوب لمحبته لراحيلك وأصبح 
يعقوب متزوًجا مد  األخدتديد  )لديدئدة 
وراحيل(ك وأصبحت األختان ُعرتي ك 
وسنرى أن زواجهما م  واحدد أثدار 
 بينهما الغيرة والحسد وربما الكراهية.

لذلك نجد الشريعة بدعدد ذلدك تُدحدرم 
وال تدأُخدذ  امدرأةً ” الزوا  م  أختي  

دَ  َعدْوَرتَدهدا  علَى أُخت ها للضدر لدتدكدش 
 ).71: 71)ال“ معها ف  َحيات ها

وف  العهد الدجدديدد ال يدوجدد تدعددد 
الزوجاتك وحتى إن مداتدت الدزوجدة  
فال يأخذ زوجها أختدهدا ألندهدا بدمدثدابدة 

 أخته.

يا ترى ماذا كانت مشاعدر لديدئدة فد  
أسبوع فرحهاك وه  تدرك أن يعدقدوب 
لم يك  يريد الزوا  منهدا وأن أبداهدا 

 زوََّجها له بطريا الخداع !

وماذا كانت مشاعر راحيل وه  تدرك 
أن يعقوب كان م  حدقدهدا هد ك وأن 
 أباها ظلمها وأعطاه أختها بدالً منها !

وماذا كانت مشاعر يعقوب نفسده وهدو 
 يُدرك أنه ُخدع ف  زواجه م  ليئة !

لم يُع.  يعقوب حبًا لليئة بدل كدرهدهدا 
دل هللا لديُدحدقدا  وأحب راحيلك وتددخَّ

بُّ أنَّ لَديدئَدةَ ” التوازن بينهما ورأَى الرَّ
َمهاك وأّمدا راحديدُل  َمكروهَة  ففَتََح َرح 



18:1يناير وفبراير   008:طوبه وامشير      71 

رأينا ف  الجزء السابا عدنددمدا هدرب 
يعقوب م  وجه أخيه عيسدو بدعدد أن 
أخذ البركةك وكي  ظهر له هللا ف  حلم 
فو  سدلّدم مدندصدوبدة بديد  السدمداء 
واألرضك وأعطاه البدركدة وطدمدأندهك 
ورأينا ما ف  هدذا السدلدم مد  رمدوز 

 ومعان  روحية.

أكمل يعقوب رحلته مطمئنًا إلى حاران 
وهناك قُرب مكان سكنى الندال كداندت 

 بئر يسقون منها األغنام والمواش .

وصل يعقوب إلى مكان الدبدئدر وسدأل 
الموجودي  ع  البان خالهك فدأخدبدروه 
بمعرفتهم إياه وبقدوم ابنته راحيل مدع 

 الغنم.

حينما أتت راحيل وأبصدرهدا يدعدقدوب 
تقدم ودحر  الحجر عد  فدم الدبدئدر 
وسقَى غنمها ثم عرفَّها بنفسه وقدبَّدلدهدا 

 ورفع صوته وبكَى.

يُذكرنا لقاء يعقوب براحيل عندد الدبدئدر 
بلقاء ألعازر الدمشدقد  بدرفدقده زوجدة 
إسحا عند البدئدر وهدمدا رمدز لدلدقداء 

 المسيح بالكنيسة عند المعمودية.

ركضت راحيل وأخبرت أبداهدا البدان 

الذ  أسرع للقاء يعقوب وقبَّلَهُ وأتى به 
إلى بيته وهناك تحدث يعقدوب عد  كدل 

إنَّدمدا أندَت ” ما حدث له فطمأنه البدان 
(ك 74:  21)تدك“  َعدظدمدد  ولَدحدمدد 

ومكث عنده شهًرا م  الزمان وابدتددأ 
يعقوب يساعد خالده البدان فد  رعد  

 األغنام.

وبعد الشهر طلب البان م  يعقوب أن 
يُحدد أجرته على رع  األغندامك وكدان 
يعقوب قد أحب راحيل االبنة الصغرى 

دنديد   ” لالبان فقال له:  أخد ُمَك سدبدعَ س 
دغدَرى : 21)تدك“  براحيدَل ابدنَدت دَك الصُّ

(ك أ  أن يعقوب يعمل فد  رعدايدة 71
غنم البان سبع سني  كَمهر لزواجه م  

 راحيل.

ووافا البانك ولكنه كان يضمر خدداع 

 القس مرقس زكي

18:1يناير وفبراير      1 008:طوبه وامشير   

والكنيسة تُعلتمنا الطاعة للحكدام.. لديد  
ع  خنوع وعع  ولكد  عد  احدتدرام 

 .. ومساندة

لتَخَضْع كُلُّ نَف   للسَّالطيد   الدفدائدقَدة ك ” 
ألنَّهُ لي  سُلطان  إالَّ م َ  هللا ك والسَّالطيُ  
الكائنَةُ ه  ُمَرتَّبَة  م َ  هللا ك حتَّى إنَّ َمدْ  
يُقاو ُم السُّدلدطداَن يُدقداو ُم تدرتديدَب هللا ك 
 . ه ْم دَينونَدةً والُمقاو موَن سيأُخذوَن ألنفُس 
فإنَّ الُحكّاَم لديدسدوا َخدْوفًدا لد عدمدال  
. أفَدتُدريددُ أْن ال  الّصال َحة  بل للشريدَرة 
تخاَف السُّلطاَن  افَعل  الصَّالَح فديدكدوَن 
نهُك ألنَّهُ خاد ُم هللا  للصَّالح   !لَك َمدح  م   

ولك  إْن فَعلَت الشَّرَّ فَخدْ ك ألنَّدهُ ال 
ُل السَّيَ  َعبَثًاك إذ هدو خداد ُم هللا ك  يَحم 

َ  الذ  يَفعَُل الشَّرَّ  لذلَك  .ُمنتَق م  للَغَضب  م 
يَلَزُم أْن يُخَضعَ لهُك لي  بسَبَب  الَغَضب  
مير . فدإنَّدكُدْم  فق.ك بل أيًضا بسَبَب  الضَّ
زيَدةَ أيًضداك إذ هُدم  ألجل  هذا توفوَن الج 
ُخدّاُم هللا  مواظ بوَن علَدى ذلدَك بدَعديدن ده . 
زيَةَ لَمْ  لهُ  فأعطوا الجميعَ ُحقوقَهُُم: الج 
بايَةُ. والَخْوَف  بايَةَ لَمْ  لهُ الج  زيَةُ. الج  الج 
لَمْ  لهُ الَخدْوُف. واإلكدراَم لدَمدْ  لدهُ 

 .)1-7: 73)رو“ اإلكرامُ 

ويُؤكتد ُمعلتمنا بول  الرسول على هذه  
الفضيلة المسيحيدة مدرة أخدرى فد  

ذَكّرهُْم أْن ”رسالته إلى تلميذه تيط : 
ك  يَدخدَضدعدوا لدلدريداسدات  والسَّدالطديد  

 .)7: 3)ت “ ويُطيعوا

وكذلك ينبته ُمعدلتدمدندا بدطدرل بدندفد  
فاخَضعوا لكُل ترتيب  بَشَر  ”  :التوجيه

ب. إْن كاَن للَمل ك  فكَمْ  هو  ْ  أجل  الرَّ م 
دندهُ  فوَ  الكُلك أو للُوالة  فكُمرسَلديدَ  م 
ل   ل  الشَّرك وللَمدح  لفاع  ْ  فاع  لال نت قام  م 

 .)74-73: 2ب.7“ (الَخير  

مما يدل على أنه اتجاه عام فد  الدفدكدر 
المسيح ك أن نخضع لدلدحدكدام بدوعد  
واتضاع ومحبة وإخالصك ورغبة قلبية 
ف  سالم البلد الذ  نعيش فيهك عالميد  
أن السلطان قد أُعط  للرئي  والوزراء 

لم يَكُْ  لَك علَ َّ ”والحكام م  ق بَل هللا.. 
  ْ سُلطان  البَتَّةَك لو لم تكُْ  قد أُعطيَت م 

 .)77: 71)يو “فو ُ 

وال تكتف  الكنيسة بالصدالة فدقد. عد  
الرؤساء والوزراء بل أيًضا تُصل  ع  

 :جميع العاملي  ف  الدولة

اذكدر يدارب أخدوتددندا الدمددؤمدنديدد  ” 
األرثوذكسيي  الذي  ف  البالط )الجهاز 
الحكومد ( )والدقدصدر الدجدمدهدور ( 

 “.وجميع األجناد

 :وف  َمر د الشمال يقول

اطلبوا لك  المسيح إلهنا يعطينا رحمة ”
ورأفة أمام السالطي  األعزاءك ويعط  
قلوبهم علينا بالصدالح فد  كدل حديد  

 .“ويغفر لنا خطايانا

هذه الصلوات تُعبتر ع  الروح المسيحية 
الت  تتمنى الخير للجميع حتى  الحقيقية..
ولو كانوا ف  أزمنة االعطهاد  للحكام..

 .يضطهدون الكنيسة والمؤمني 
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كل المواعع وسائر المدن والدكدور ” 
والجزائر)جمع جزيرة( والدقدرى وكدل 

أ  كل الدمدزارع والدحدقدول ) زينتها
المحيطة بالقرى(ك وم  أجدل األديدرة 

 .“)ديارات آبائنا األرثوذكسيي (

العجيب ف  هذه األوشية أنها تعتبر )قيام 
الهراطقة( أحد أسباب االعطراب ف  
المدينةك ألن الدهدراطدقدة يصدندعدون 
انزعاًجا وانشقاقًا ال يقل فد  خدطدورتده 

 ..ع  اعطهاد أعداء اإليمان للكنيسة

ْ  ن عَمة  هللا . ” ُمالح ظيَ  ل ئال يَخيَب أَحد  م 
ل ئال يَطلُعَ أصُل َمراَرة  ويَصنَعَ انز عاجًاك 

َ  به  كثيرونَ   .)71: 72)عب“ فيَتَنَجَّ

دندادُ ”  رافَة ك والدع  دَ كَخطيَّة  الع  ألنَّ التََّمرُّ
 .)23: 71صم7“ (كالَوثَ   والتَّرافيم  

 :لذلك قيل أيًضا

إْن كاَن أَحد  يأتيكُْمك وال يَجد ُء بدهدذا ” 
ك فال تقبَلوهُ ف  البَيت ك وال تقولوا  التَّعليم 

 .)71يو2“ (لهُ سالم  

ثُمَّ نوصيكُْم أيُّها اإلخَوةُك بداسدم  َربدندا ” 
يَسوعَ الَمسيح ك أْن تتَجنَّبوا كُلَّ أخ  يَسلُُك 
بال ترتيب ك ولي  َحسََب التَّعليدم  الدذ  

نّا  .)1: 3ت 2“ (أَخذَهُ م 

لذلك تُصل  الكنيسدة مد  أجدل هددم 
هرطقة الُمخالفي  ألن قيامدهدم يُدحددث 

 .انزعاًجا ف  البالد

 

 أوشية الملك )رئيس الجمهورية(

وتُصل  الكنيسة أيًضا م  أجل الحدكّدام 
 :قائلة

اذكر يارب رئي  أرعنا عبددك ... ” 
احدفدظدده بسدالم وعدددل وجدبددروتك 
ولتخضع لده كدل الدبدربدر )الدقدبدائدل 
الهمجية( األمم الذي  يريدون الحروب 
ف  جميع ما لنا م  الخصبك تكلّم فد  
قلبه م  أجل سالم كدنديدسدتدك الدواحددة 
الوحيدة الُمقدَّسة الجامعة الدرسدولديدةك 
ه أن يفكر بالسالم فينا وف  اسدمدك  أعط 
القدولك لك  نح  أيًضا نعيش ف  سيرة 
هادئة ساكنةك ونُوجد كائنيد  فد  كدل 

 .“تقوى وكل عفاف بك

 :وهذه الصالة ه  تنفيذ للوصية الكتابية

ك أْن تُقاَم طَل بات  ”  َل كُل شَ ء  فأطلُُب أوَّ
وَصلَوات  وابت هاالت  وتشَكُّرات  ألجدل  
جميع  النال ك ألجل  الُملوك  وجميع  الذيَ  
ب ك لدكَدْ  نَدقدضدَ  حديداةً  هُم ف  َمنص 
 “ ُمطَمئنَّةً هاد ئَةً ف  كُدل تدقدَوى وَوقدار  

 .)2-7: 2ت 7(

ألن ف  سالم الملك يوجد سالم للمملكة  
ف  نور  وجه  الَمل ك  حديداة ك ”والكنيسة.. 

ور عددداهُ كسَدددحددداب  الدددَمدددطَدددر  
ر    .)71: 71)أم“ الُمتأخت

َغَضدُب ” والعك  طبًعا صحيح. . فـد  
الَمل ك  ُرسُُل الموت ك واإلنساُن الدَحدكديدُم 

فُهُ  .)74: 71)أم“ يَستَعط 
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 “أوشية الموضع”

أوشية الموعع نُصلى فيها ع  خالص 
العالم والمدينة الت  نسك  فيهاك ويُقصد 
بدهدا الدخددالص مدد  االعدطدرابددات 
والدمدشدداكدل واألوبدئدة والددمدجداعددات 
والحروب.. لذلك نقول فد  الصدالة: 

ونجنا كدلدندا مد  الدغدالء والدوبداء ” 
والزالزل والغدر  والدحدريدا وسدبد  
البربر )القبائل الهمجيدة( ومد  سديد  

 .“الغريب

والكنيسة تُصل  م  أجل المدينة حتى لو 
كانت مكان سب  أو نف  .. عمالً بقدول 

واطلُبوا سالَم المدديدندة  الدتد  ”الكتاب: 
سبَيتُكُْم إليهاك وَصلّوا ألجل ها إلَى الرَّبك 

ها يكوُن لكُْم سالم   : 21)إر“ ألنَّهُ بساَلم 
1(. 

وتعتبر الكنيسة كل األماك  وكل المدن 
لدُؤهدا. ”ه  للرب ..  للرَّب األرُض وم 

: 24)مز“ الَمسكونَةُك وكُلُّ السّاك نيَ  فيها
اذكدر ” ( .. لذلك نقول ف  الصدالة: 7

يارب خالص هذا الموعدع الدُمدقددَّل 
 .“الذ  لك

إن كل موعع هو للربك وهو موعع 
ألنَّدهُ يُدقَددَُّل ” ُمقدَّل يتقدَّل بالصالة.. 

 .)1: 4ت 7“ (بكل َمة  هللا  والصَّالة  

 .. إن الصالة تحم  المدينة م  كل شر

َغنَّى بهذ ه  األُغنيَّة  فد  ”  ف  ذلَك اليوم  يُ
. يَدجدَعدُل  أرض  يَهوذا: لنا مديندة  قَدويَّدة 

: 21)إش“  الَخالَص أسواًرا وَمدتدَرسَدةً 
7(. 

 :ألننا نُؤم  أنه

بُّ البَيَتك فباط الً يدتدَعدُب ”  إْن لم يَب   الرَّ
بُّ الدمدديدندةَك  البَنّاؤوَن. إْن لم يَحفَظ  الدرَّ

 .)7: 721)مز“ فباط الً يَسهَُر الحار لُ 

ونُؤم  أن وجود أنال مؤمني  ُمصلي  
 .. يحم  البالد م  كوارث كثيرة

ببََركَة  الُمستَقيميَ  تعلو المدينةُك وبدفَدم  ” 
 .)77: 77)أم“ األشرار  تُهدَمُ 

”  ْ وأُحام  ع  هذ ه  المدينة  ألَُخلَّصها م 
ددْ  أجددل  داُودَ  أجددل  نَددفددسدد ك وم 

 .)31: 31)إش“ َعبد 

ْ  يَد  َمل ك  أشّوَر أُنق ذَُك وهذ ه  المدينةَ. ” وم 
 .)1: 31)إش“ وأُحام  ع  هذ ه  المدينة  

ولسنا نُصلى م  أجل مدينتنا فق. بل م  
 .. أجل كل العالم
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فرحدا افدرح ” بخالصه ف  المعمودية 
بالرب تبتهج نفسى بإلهى ألنه قد ألبسنى 

)اش “ ثياب الخالص كسانى رداء البر
17 :71.( 

ويتهلل باروخ النبى.. حيد  يدرى مدجدد  
هللا مشرقا بندوره اإللدهدى وخدالدصده 

هذا هو إلهنا... ظهر ”وإتضاعه العجيب 
على األرض وإشترك ف  المشدى مدع 

( 4  –  7: 4ك 31- 31:  3النال )بار 
عظيدم هدو ” وهذا ما قالة معلمنا بول  

ت  7“ (سر التقوى هللا ظهر ف  الجسد
3 :71 .( 

وانحنى حزقيال النبى: ف  دهشة يتطلدع 
على المياه وما تحمله م  االسرارالفائقة 
الوص  حي  نزل إليها رب المجد فقد 
راى المياه تفيض.. مياه جارية إلى كل 
العالم وتعالت المياه إلى الكعبي  ثم إلى 
الحقوي  ثم فاعت واذ هى بنهدر لديد  
م  يستطيع ان يعبره وسمع صوتا يقول 

“ أرأيت يا اب  آدم هذه االعدجدوبدة”له: 
وتطلع فراى شاطىء الندهدر واشدجدار 
كثيرة م  هنا وهنا كحقيقدة ان الدندهدر 
صار ال يعبر ألن المياة طمت جدا, إنه 
واحد فق. الذ  لي  بغيره الخالص هو 

 .يسوع الذ  عبر النهر

: يتكلم ع  نهدر االردن الدذى 773مز 
إعتمد فية السيد المسيح وقدد إخدتداره 
الرب إلتمام الرموز السابقة ف  العهدد 
القديم بهذا النهرك فع  عبور يشوع اب  
نون إلى ارض الموعد كان ع  طريقه 

كان فيهك كما ان  نعمان السريان تطهير 
إجتياز ايليا فيه قبل صعوده إلى السماء 

( عدالمدة 2مل  2ف  المركبة النارية )
على ان كل م  يدعدتدمدد يصدعدد إلدى 
السماء, ولهذا النهدر عديدندان أحددهدمدا 
تسمى )عي  نون ومنها تشرب أراع  
الشعوبك واالخر  تسمى )عي  دنان( 
ومنها يشرب شعب اسدرائديدل فدعدمداد 
المسيح ف  هذا النهر عالمة عل  قبول 
االمم مع شعب هللا ف  الخالص بالمسيح 
وألن نهر االردن يمر ف  بحيرة طبرية 
المالحة لكنة يخر  منها عذباً دون أن 

إشارة إل  أن كدل مد    يختل. بمائها.
يعتمد يجب عليه أال يدخدتدلد. بدخدطدايدا 
العالم.. وداود النب  هنا ير  البحر قدد 

مدالدك أيدهدا ”تراجع أمام عظمة الخالا 
البحر إنك هربت وأيدهدا االردن أندك 

 –  3:  773)مز “ رجعت إل  الخل  
( فم  يستطيع الدوقدوف أمدام خدالدا 1

الكون ومبدعه ويعبر بذلك ع  إحسال 
 الخليقة بخالقها..
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إسم يونان  لإلناء الذ  يوعع فيه الماء 
لإلغتسال منه ويطلا علد  الصدلدوات 
الت  يقدل فيها اللقان وتجر  صلوات 
اللقان ثالث مرات ف  السنة ف  الغطال 

 .وف  خمي  العهد وف  عيد الرسل

يكون مكان اللقان ف  الثلث االخير م  
الكنيسة مكان االرباع الخشوعية ومكان 
الصلبوت إشارة إلى ان السيد المدسديدح 
اعل  نفسه ف  نهر االردن انه المخلص 
والفادى ورغم ان الخطية ف  الماء إال 

 انه سيحملها على الصليب.

حبقو  النبى: نظدر إلدى مشدهدد عدمداد 
السيد المسيح فوقع المشهد فد  قدلدبده 
بالرهبة بسبب مجد هللا وقدرته حي  نزل 
لحالص البشرية فكتب يخبرندا بدالدندبدوة 

هللا جاء م  ” ع  هذا المنظر والمشهد 
تيمان والقدول م  جبل فارانك جاللده 
غطى السموات واالرض امدتد ت مد  
تسبيحه وكان لمعانه كالنور لة مد  يدده 
شعاع وهناك إستنار قدرته.. ابصدرتدك 
ففزعت الجبال. سيل المياة طماك اعطت 
اللجة صوتها عند إرتفاع خيالهك رفعت 
يديها إلى العالء, الشم  والقمر وقدفدا 
بروجهما لنور سهامك الطائرة للمعدان 
بدر  مدجددك... خددرجدت لدخددالص 

ويتحدث النبى عد  إتضداع “  مسيحك
المسيح وإخفاء قوته حي  إرتفع وانحنى 
ليعتمد م  يوحنا )إستنار قدرته( وحي  

رآه يوحنا آتيا ليعتمد منه رآه يق  بديد  
صفوف الدخدطداه وهدو بدال خدطديدة 
إعطرب مد  إتضداعدة )ابصدرتدك 
ففزعت الجبال( وحي  نزل إلدى الدمداء 
ظهر مجده )اللجدة اعدطدت صدوتدهدا 
والشم  والقمر وقفا..( ويتحددث عد  
دحر الشيطان فد  الدمداء )سدهدامدك 
الطائرة( وحي  تأمل النبى فد  خدالص 
المسيح )خالص مسيحدك( راى انده قدد 
إمتد لخالص البشرية كلها إمدتددت مد  
آدم )سحقت رأل بيت الشرير مدعدريدا 
االسال حتى العما.. سلدكدت الدبدحدر 

 بخيلك كوم المياه الكثيرة(.

اما اشعياء العظيم ف  االنبيداء... فدقدد 
رأى مجد الرب قد إمت  به كل مكان ف  
األرض وحلت البهجة على كل البشرية 
حي  ابتدأ يوحنا يهيدىء طدريدا الدرب 

صوت صارخ ف  الدبدريدة ”بمعموديتة 
اعدوا طريا الرب قوموا فد  الدقدفدر 
سبيال اللهناك كل وطاء يرتفع وكل جبل 
وأكمة ينخفض ويصير المعو  مستقيما 

الشعب السالك ف  “ ”والعراقيب سهال..
الظلمة ابصر نورا عظيما والجدالسدون 
ف  ارض ظالل الموت اشر  عدلديدهدم 

( وتحدث الدندبدى 22ك 1:7)اش “ نور
بلسان البشرية فد  إشدتديدا  لسدرعدة 

ليتك تشدا السدمدوات ” مجىء الرب: 
( وقد إبتهجت نف  7: 14)اش “ وتنزل

النبى حي  راى المسيح يكسو البدشدريدة 

 اللقان
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م  هذه البالد البعيدة قدموا هذه الهدايا 
الذهب واللبان والمر. ومعظمنا يعرف 
ان الذهب يرمز ان هذا المدولدود مدلدك 
واللبان ان هذا المولود كاه ك والمر ان 

 هذا المولود متألم ومصلوب.

فهذه الهدايا تعن  هذه الصفات لشخص 
السيد المسيح . ويبدقد  السدؤال: لدمداذا 

 اختاروا هذه الهدايا بالذات 

و كلنا ندرك أن ا  هدية تدقددم حسدب 
ذو  الذ  يقدمها وحسب نفع الُمدهدد  
اليه وما ترمز اليه. فلماذا اذن اختاروا 
هذه الهدايا   انن  اريد ان اقول لكم ان 
هذه الهدايا م  هؤالء المجول الفالسفة 

 تعبر ع  حياة االنسان.

حياة االنسان الذ  يعيش ايام عمره كلها 
متمثلة ف  الذهب واللبان والمر واقصد 
ان كل واحد  منا ايام عمره تحدو  ايدام 
ر. ايدام الدذهدب  ذهب وايام لبان وايام م 
ه  ايام النجاح والصحدة واالندتدصدار 
وايام الغن  والوفرة وايام الراحة وايام 
الثقة الت  يتمتع بها االنسان سواء فد  
عمل او ف  مشروع او فد  ندجداح او 
 دراسة. كل هذه تعبر عنها هدية الذهب.

اما هدية اللبانك فتعبر ع  ايام الدعدمدل 
والدراسة والتعب واالجتهاد والدخددمدة 
وغيرها م  األيام التد  تدأخدذ مسداحدة 
طويلة وكبيرة زمنياً ف  حيداة اإلنسدان. 
أما ايام المرك فحياة االنسان البدد وأن 
يكون فيها أيام مر حسب فلدسدفدة هدذه 
الهدايا . وأيام المرك ه  ايدام الدحدزن 

وايدام الضديدا والدعدوز واإلحدتديددا  
والمرض وااليام التد  يدعداند  فديدهدا 
االنسان م  المشاعر السلبية وايام القلا. 

 كل هذه تمثلها هدية الُمر.

ولك  كل هذه الهدايا تمثل خلديد. حديداة 
االنسان. وكل انسان منا حياته تدور بي  
الذهب واللبان والُمر ولذلك ان وجددت 
ايام مر فسوف تأت  أيام الدلدبدان وأيدام 
الذهب. وحياة اإلنسان كلها ه  كما قال 

كل األشياء تعمدل مدعداً ” عنها الكتاب 
وأقصدد “.  للخير ألجل الذي  يحبون هلل

أن أقول أن كل أيام حياة االنسان وكدل 
نوعيات أيامه تعمل للخير للذي  يحبون 
هلل. ميالد السيد المسيح يعطيدندا رجداء 
وامل وحياة جديدة فد  رؤيدة جدديددة 

 للحياة اليومية.

أهنأكم جميعاً بعيدد الدمديدالد الدمدجديددك 
اهدند ء االبداء وكدل الشدعدب وكدل 
العائالتك اهن ء تهنئة خاصدة لشدبدابدندا 
وشباتنا واطفالنا واهدند ء كدل كدنديدسدة 
بلجنتها وخدامها وشمامستها واطلب م  
هلل ان يعط  نعمة ويم  حياتكم بدفدرح 
الميالد ف  كل يوم وتكون حياتنا دائدمداً 
ه  لتمجيد اسمه القدول . واللهنا دائما 
كل مجد وكرامة م  اآلن إل  األبددك 

 آمي .
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ولك  العالم ف  زم  السيد المسيح كان 
ينقسم ال  قسمي  أساسيي ك يهود وأمم. 
وكان يوجد ف  نف  الوقت انقسام بيد  
السدمداء واألرض. السدمداء يسدكدندهدا 
المالئكة والسمائيي  واألرض يسدكدندهدا 
البشر المنقسمي  أصال إل  يهود وإلد  
امم. ف  ميالد السيد المسيح اجدتدمدعدت 

 هذه الجماعات الثالثة.

أوال: الرعاة الساهرونك وهؤالء الرعاة 
كانوا م  أبس. فئات المجتمع اليهود  
وكانت رعايتهم وسهرهم فد  الدبداديدة 
وف  البرية م  أجل كل القطعان الدتد  
يرعونها وم  هذه القطعان كانت تؤخذ 

 الذبائح الت  تقدم.

وكان الرعاة قوم رحل لي  لهم مكدان 
ولي  لهم سك  وال تؤخذ بشهادتهم ف  
المحاكم ولك  ف  نف  الوقت اختارهم 
هلل كنوع م  االمداندة وألندهدم بسدطداء 
وأراد هلل أن يكرمهم ألمانتهمك فأعل  لهم 
هذا الميالد م  خالل المالك الذ  ظهر 
لهم قائالً: ها أنا ابشركم بفرح عدظديدم 
يكون لجميع الشعب. الرعاه الساهريد  
كانوا يهود وهلل اختار الرعداة لديدمدثدلدوا 

 قطاع اليهود.

ثانياً: المجول الساجدون: بقية الدعدالدم 
يمثلها األمم الدوثدنديديد . فداخدتدار هلل 
المجول الساجدي  الذي  اتوا مد  بدالد 
بعيدة ف  المشدر  وتدحدمدلدوا السدفدر 
الوقات طويلةك وبالطبع الطر  القديمة 
لم تك  مثل الحالية ولكنهم كانوا علماء 

ف  الفلك وف  دراسة النجوم وف  رسم 
 األحداث الت  يمك  ان تحدث.

فأتوا ف  سفرهم لزم  طويل وم  هذه 
البالد البعيدة لك  يبحثوا ويسجدوا امام 
المولود ملك اليهود . كلنا نعلم القصةك 
لك  اهم ما ف  القصة انهم وصلوا الى 
ما أرادوه وانهم وكانوا عدلد  درجدة 
عالية ف  السلم اإلجتماع ك وصلوا ال  
بالد اورشليم واستطاعوا ان يصلوا ال  
مكان المذود ال  الطفل يسوع المسيدح 
ويقدموا له هداياهم. وعبروا بهذه الهدايا 
ع  اشتياقهم للمولود ملدك الديدهدود . 
وهكذا العالدم االرعد  اجدتدمدع حدول 

 المسيح ف  المذود ف  مجموعتي .

ثالثاً: المالئكة المسبحون: اما المجموعة 
الثالثة فه  العالم السماو  الذ  اجتمع 
م  خالل المالئكة المسبحديد . جداءوا 
هؤالء المالئكة وظهرواك ويقول الكتاب 
المقدل: ظهر جمهور م  الدمدالئدكدةك 
وهذا يعن  أعداد كثيدرة مد  الدمدالئدكدة 

المجد هلل ف  ”يسبحون التسبحة الشهيرة 
األعال  وعلى األرض السالم وبالنال 

ك وبهذا نر  أن حول المولود “ المسرة
شخص ربنا يسوع المسيحك ف  المذودك 
اجتمع كل العالم األرع  ممثال ف  هذه 
الدمدجدمدوعدتديد ك مدجدمدوعدة الدرعدداة 
ومجموعة المجولك ومعدهدم الدعدالدم 

 السماو  ممثال ف  المالئكة.

لك  ما يهمنا ف  هذا األمر وأحب أن 
أعرعه أمامكم أن المجول الذي  أتوا 
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بإسم اآلب واإلب  والروح القدل االله 
 الواحد أمي .

اهنأكم بعيد الميالد المجيد وبداية عدام 
. واتدمدندى لدلدجدمديدع 2174جديد لسنة 

بركات وليد المزود م  الخير والفرح و 
السالم والمحبة. لكل أحد ف  كل مكان 
ف  بالدنا مصر وف  كل كنائسنا ف  كل 
العالم و الت  نحتفل فيدهدا بدأول أعديداد 
السنة الميالدية وهو تذكار ميالد السيدد 

 المسيح.

التجسد االله  عمل وحددث أرعد  
سماو ك اشتركت فديده السدمداء مدع 
االرض ف  هذا الحدث وهلل م  محبتده 
للبشر أعطانا أن يتجسد وأن يأتد  إلديدندا 
كما نعرف م  اآلية الت  يطلا علديدهدا 

هدكدذا احدب هلل “ ” االنجيل الصغير” 
العالم حتى اليهلك كل م  يؤم  به بدل 

 71:  3يوحنا “  تكون له الحياة االبدية.

وهذا التالق  بي  السماء واالرض كان 
تالق  م  ناحية هلل الذ  تجسد ف  محبة 
نازلة للبشر وأيضاً م  ناحيدة االنسدان 
الذى قدم اشتياقات صاعدة نحو هلل. فكان 
هذا التالق  ف  ملء الزمدان مدثدل مدا 
يقول الكتاب المقدلك وف  بدطد  أمدندا 
العذراء حيث تجسد ربنا يسوع المسيح 

 بحبه.

ف  خلقة اإلنسانك هلل أظهر حبه لدكدل 

أحد. ولك  ف  تجسده أكد عدلدى هدذا 
الحبك اما ف  صليبه وقيامته فتمم هذا 
الحب الجارف نحو اإلنسان. والحقديدقدة 
أننا ف  ذكريات الميالدك وه  كدثديدرة 
جداًك نقرأ ع  النجم السماو  ونقرأ ع  

 المزود األرع .

نقرأ ع  الذي  جاءوا م  بدالد بدعديددة 
ونقرأ ع  الذي  كانوا بقرب الدحددثك 
ونقرأ ع  صغار ف  الس  مثل الرعاة 
ومثل أمنا العذراء ونقرأ ع  شيوخ ف  
الس  مدثدل الدقدديد  يدوسد  الدندجدار 
والقدي  سمعان الشيخ والقديسة حدندة 
 النبية فنح  نقرأ ع  كل هذه النوعيات.

 

18:1يناير وفبراير      008:طوبه وامشير   

Sunday 

 األحد
Wednes-

dayاألربعاء 
Friday 

 الجمعة 
Saturday 

 السبت

Divine Liturgy  
 الِقداس اإللهِى 

8:00 - 11:30 AM  

Divine Liturgy 

إللهى  القداس ا

8:00 AM – 10:30 
AM 

Divine Liturgy  
 الِقداس اإللهِى 

8:00 AM – 10:00 PM  

Jr. High and High 
Hymns Classes 

 إجتماع الحان  

6:00 - 7:00 PM  

Sunday School 
 مدارس األحد 

11:30 - 12:30 
PM  

Hymns & Coptic 
Classes  

طى    فصل ألحان وقب

6:00 - 7:00 PM 

Vespers and Ser-
mon 

  العشيه والكلمة 

7:00 - 8:30 PM 

Servants’  
Meeting 

 اجتماع خدام 

12:30 - 1:30 PM  

Prayers Meeting 

 إجتماع صال 

Arabic Bible Study  

ربى ب بالع  دراسة كتا

7:00 - 8:15 PM 

College Meeting 

ه  إجتماع جامع

7:30 - 8:30 PM 

 إجتماع األسر  

7:00 - 8:15 PM 

 اخر جمعة من كل شهر
 

Midnight Praises 
 تسبحة نصف الليل

 8:30PM -  10:00 PM 

: 

The Virgin of The Hi-Desert 
A monthly newsletter published by 

Saint Mary Coptic Orthodox Church 

14647 Bonanza Rd Victorville, Ca 92392 

P.O. Box 190, Victorville, Ca 92393 

Phone: )760) 241 - 6279  
Newsletter E-mail: VirginOfHiDesert@aol.com  

 Fr. Michael Ibrahim Res: (760) 241 - 5199 

          Cell: (760) 486 - 0856                 
@charter.net9mibrahimFr. Michael Ibrahim Email:  

L.A. Diocese's Website: http://www.lacopts.org 
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