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جدول النشطة الصيفية ...................   1

لهي  الإ بالقداس  الكنيسة  تحتفل 
الخميس  يوم  الأطهار  الرسل  لعيد 

١٢ يوليو ٢٠١٨ �ف الساعة ٨ صباحا.

الثالثاء  يوم  تبدأ  العذراء  نهضة 
الموافق ٧ أغسطس  من الساعة 
النهضة  جدول  أنظر  مساء.   ٧

لمواعيد العظات.

لهي  تحتفل الكنيسة بالقداس الإ
مريم   العذراء  السيدة  لعيد 
يوم الأربعاء ٢٢ أغسطس ٢٠١٨ 

�ف الساعة ٨ صباحا.

The Church celebrates the 

Divine Liturgy of the Feast of 

Apostles on Thrusday, July 12, 

2018 starting at 8:00 am�

Holy Virgin Mary Glorification 

and Vigil starts on Tuesday, 

August 7, 2018 starting at 

7:00 pm� Please refer to the  

Guest Speakers schedule�

The Divine Liturgy of the 

Feast of  Our Holy Virgin 

Mary is celebrated on 

Wednsday, August 22, 2018 

starting at 8:00 am�

HOLY VIRGIN MARY 

SPIRITUAL REVIVAL SCHEDULE 2018

“Behold the maidservant of the Lord! Let it be to me 
according to your word.” (Luke 1:38) 
Date Speaker

Tuesday
الثالثاء

(8/7/2018)
العشية

H. G. Bishop Abraham
(Auxiliary Bishop)

Wednesday

األربعاء

(8/8/2018)
القداس االلهى

H. G. Bishop Abraham
Divine Liturgy 8:00 am- 11:00 am

(8/8/2018)
العشية

Hegomene Gawargious Kolta
(Saint John Church, Covina)

Thrusday
الخميس

(8/9/2018)
العشية

H. G. Bishop Kyrillos
(Auxillairy Bishop)

Friday
الجمعة

(8/10/2018)
القداس االلهى

H. G. Bishop Kyrillos
Divine Liturgy 8:00 am- 11:00 am

(8/10/2018)
العشية

Fr. Mina George
(Archangel Rafael Church, Palmdale)

Saturday
السبت

(8/11/2018)
العشية

Mr. Wasfi Khalil
(Saint Mary Church, Victorville)

Sunday
األحد

(8/12/2018)
العشية

Hegomene John Mikhail
(Saint Justina Church, Rancho Cucamonga)

Saturday
السبت

(8/18/2018)
عشية عيد التجىل

Fr. Michael Ibrahim
(Saint Mary Church, Victorville)

Sunday
األحد

(8/19/2018)
القداس االلهى

Fr. Michael Ibrahim
Divine Liturgy - Feast of Transfiguration

Monday
االثنني

(8/20/2018)
العشية

Fr. George Aziz
(St. George The New Martyr Church, Hemet)

Tuesday
الثالثاء

(8/21/2018)
 عشية عيد

العذراء مريم
Fr. Michael Ibrahim

(Saint Mary Church, Victorville)

Wednesday
األربعاء

(8/22/2018)
 القداس االلهى

لعيد العذراء مريم
Fr. Michael Ibrahim

(Saint Mary Church, Victorville)

The Holy Virgin Revivals are from 7:00-9:00pm�

Evenings without speakers are from 700-8:00 pm�
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Sermon by H� E� On August 10/2017 
at St� Mary Coptic Orthodox Church 
in Victorville, California

When you look at the icon of Saint 
Mary, the mother of God, you 
notice an important fact; her right 
hand is pointing to Jesus Christ� In 
an Icon, everything has a meaning� 
So when Saint Mary points to Jesus 
this means that she is directing our 
attention to Jesus; therefore Saint 
Mary directs us to God� 

In the Miracle of Turning the Water 
into Wine, Saint Mary told the 
servants; whatever He says, do it� 
That carries a significant meaning: 
she directs us to the commands of 
God� The church praises the mother 
of God, St� Mary and the incarnation 
in the hymns, so even when we 
praise Saint Mary, we praise the 
incarnate, not because the mother 
Mary is equal to God but because 
Mary the mother directs us to God� 

The Bible tells us to love God more 
than anyone in the world, more than 
parents, children and our beloved 
ones� That is what Saint Mary did� 

The Bible even says to hate your 
loved ones for His sake, and hate 
here does not mean to hate the 
person but to hate anything, any 
love or relationship that is greater 
than our love and relationship with 
God� Jesus said that He came to 
give a sword; however, He did not 
mean killing, but to cut forcibly 
anything that takes us away from 
God� We heard in the story of Saint 
Demiana when she told her father 
that she preferred that he die while 
holding on to his faith in Jesus than 
to live while denying Him� 

Our mother Saint Mary lived the 
life of obedience to God, and 
her obedience was shown when 
she accepted the Mystery of 
Incarnation� Our mother Saint Mary, 
as the Bible says, was watching 
everything happening to her and 
thinking and reflecting on it in her 
heart and mind� That teaches us 
to think about the events that are 
happening in our lives and reflect 
on them to seek the will of God for 
us� The Bible says about the Mother 
Mary that a sword pierced through 

SAINT MARY, 

THE MOTHER OF GOD
H. E. Metropolitan Serapion

her heart ��� we did not get many 
details about how Saint Mary, the 
Mother of God, was doing during 
the crucifixion, but as we pray in 
the ninth hours, she said the world 
rejoice because of the salvation, but 
my bowels are firing to see you on 
the cross� Mother Mary submitted 
herself to the plan of God� God has 
a plan for each one of us to save us, 
the main purpose for us is salvation, 
so even if God let us pass through 
hardship, this is because of His love 
to us� Just like the surgeon who 
performs a painful surgery to save 
the life� God never love one less 
than the other, but He has different 
ways of treating everyone� 

So how do we see the 
commandments of God?

Some people choose the easy 
commandments and neglect 
the rest, and some think God’s 
commandments are made to 
control us, and they deny them 
too� Some follow God to avoid 
punishment and the eternal fire 
which may help� However, the real 
vision of God’s commandments is 
to know that His commandments 
are given to give us life and to keep 
us alive�  God’s commandments 
give us life, and if we stay away 
from them, this means death, as 
we saw in the story of Adam when 

he disobeyed God and died� God 
created man to live in goodness 
because God is good� Evil separates 
us from God like if I told you if you 
turn off the light, it would be dark� 
Then, if you turned off the light, I 
am not punishing you by darkness, 
but this darkness in the logic result 
of you’re turning off the light! 

God’s word is life and spirit because 
if we don’t get the spirit of God’s 
commandments, we will not be 
getting the real thing� Look for 
the Spirit and the meaning of 
the commandments, because 
the spirit and the meaning are at 
its core� Love is the core of every 
commandment, so if your goal 
of obeying the commandments 
is love, then you are on the right 
track� It is not only about the action 
but about its spirit� Saint Paul Said, 
I may not eat meat forever to keep 
my brother from being sad� Here 
eating or not eating is not the 
point but what is behind it is what 
matters� For example, God’s love is 
both unconditional and conditional 
too� It is unconditional because 
He loves us all no matter what, 
and conditional because without 
repentance we will not receive 
forgiveness� God’s commandments 
are the light that enlightens our 
ways� It is a personal matter to each 
one of us for everyone all the times, 
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keeping the commandments is 
done not only through you but 
through God’s grace through you� 
That is why we always need to 
pray to God to help us keep His 
commandments, for this is the love 
of God to keep His commandments, 
and His commandments are not 
heavy burdens, not because they 
are not heavy but because God’s 
grace makes it easy� 

God gives us faith to keep His laws 
like saint Antonio who had faith in 
God to sell all his belongings, and 
this faith made this hard decision 
easy� So always look to Saint Mary’s 
icon and remember that she always 
points to following Jesus and His 
commandments� 

May God give us the strength that 
we may never imagine we can 
have; we need to pray to God to 
give us His fear in our hearts and 
give us strength� Don’t have faith 
in yourself and be proud or you 
will fall but run away from evil like 
Joseph who ran away from the 
evil woman� Always remember 
that God’s commandments are 
for your own good, not for God 
to control us� God will not gain 
anything from us following His 
commandments, but His love gives 
us the commandments that give us 
life�

St Irenaeus: The Virgin Mary, being 

obedient to his word, received from 

an angel the glad tidings that she 

would bear God (Against Heresies, 

5:19:1 [A�D� 189])� 

St Hippolytus: To all generations 

they [the prophets] have pictured 

forth the grandest subjects for 

contemplation and for action� Thus, 

too, they preached of the advent 

of God in the flesh to the world, his 

advent by the spotless and God-

bearing (Theotokos) Mary in the 

way of birth and growth, and the 

manner of his life and conversation 

with men, and his manifestation 

by baptism, and the new birth 

that was to be to all men, and 

the regeneration by the laver [of 

baptism] (Discourse on the End of 

the World 1 [A�D� 217])� 

St Gregory the Wonderworker: 

For Luke, in the inspired Gospel 

narratives, delivers a testimony not 

to Joseph only, but also to Mary, 

the Mother of God, and gives this 

account with reference to the very 

family and house of David� (Four 

Homilies 1 [A�D� 262])� 

St Peter of Alexandria: They came 

to the church of the most blessed 

Mother of God, and ever-virgin 

Mary, which, as we began to say, 

he had constructed in the western 

quarter, in a suburb, for a cemetery 

of the martyrs (The Genuine Acts of 

Peter of Alexandria [A�D� 305])� 

St Cyril of Jerusalem: The Father 

bears witness from heaven to his 

Son� The Holy Spirit bears witness, 

coming down bodily in the form 

of a dove� The archangel Gabriel 

bears witness, bringing the good 

tidings to Mary� The Virgin Mother 

of God bears witness (Catechetical 

Lectures 10:19 [A�D� 350])� 

St Ephraim the Syrian: Though still 

a virgin she carried a child in her 

womb, and the handmaid and work 

of his wisdom became the Mother 

of God (Songs of Praise 1:20 [A�D� 

351])� 

St Athanasius: The Word begotten 

of the Father from on high, 

inexpressibly, inexplicably, 

incomprehensibly, and eternally, is 

he that is born in time here below 

of the Virgin Mary, the Mother of 

God (The Incarnation of the Word 

The early ChurCh 

FaThers on The 

MoTher oF God

LACopts.org  

of God 8 [A�D� 365])� 

St Ambrose of Milan: The first thing 

which kindles ardour in learning 

is the greatness of the teacher� 

What is greater than the Mother 

of God? What more glorious than 

she whom Glory Itself chose? (The 

Virgins 2:2[7] [A�D� 377])� 

St Gregory of Nazianz: If anyone 

does not agree that holy Mary is 

Mother of God, he is at odds with 

the Godhead (Letter to Cledonius 

the Priest 101 [A�D� 382])� 

St Cyril of Alexandria: I have been 

amazed that some are utterly in 

doubt as to whether or not the holy 

Virgin is able to be called the Mother 

of God� For if our Lord Jesus Christ 

is God, how should the holy Virgin 

who bore him not be the Mother of 

God? (Letter to the Monks of Egypt 

1 [A�D� 427])� 

St John Cassian: You cannot then 

help admitting that the grace 

comes from God� It is God, then, 

who has given it� But it has been 

given by our Lord Jesus Christ� 

Therefore, the Lord Jesus Christ is 

God� But if he is God, as he certainly 

is, then she who bore God is the 

Mother of God (On the Incarnation 

of Christ Against Nestorius 2:2 [A�D� 

429])�
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In the Gospel according to Saint 

Matthew chapter 18:1-9, the 

disciples came to Jesus, saying, “Who 

then is greatest in the kingdom of 

heaven?” Then Jesus called a little 

child to Him, set him in the midst of 

them, and said, “Assuredly, I say to 

you, unless you are converted and 

become as little children, you will 

by no means enter the kingdom 

of heaven� Therefore whoever 

humbles himself as this little child 

is the greatest in the kingdom of 

heaven� Whoever receives one little 

child like this in My name receives 

Me� “Whoever causes one of these 

little ones who believe in Me to 

sin, it would be better for him if a 

millstone were hung around his 

neck, and he were drowned in the 

depth of the sea� Woe to the world 

because of offenses! For offenses 

must come, but woe to that man 

by whom the offense comes! “If 

your hand or foot causes you to sin, 

cut it off and cast it from you� It is 

better for you to enter into life lame 

or maimed, rather than having two 

hands or two feet, to be cast into 

the everlasting fire� And if your 

eye causes you to sin, pluck it out 

and cast it from you� It is better for 

you to enter into life with one eye, 

rather than having two eyes, to be 

cast into hell fire� 

And Glory be to God forever, Amen� 

My Beloved, If we want to label the 

part of the Gospel according to 

Saint Matthew 18: 1-9, which is read 

annually on the second Sunday of 

the blessed month of Epip in the 

Divine Liturgy, we can give it the 

title “Childhood and the Kingdom 

of Heaven�”

“the disciples came to Jesus, 

saying, “Who then is greatest in 

the kingdom of heaven?” Then 

Jesus called a little child to Him, 

set him in the midst of them, and 

said, “Assuredly, I say to you, unless 

you are converted and become as 

little children, you will by no means 

enter the kingdom of heaven�”

Here we find that Christ places 

before the disciples a condition 

to enter the kingdom of heaven 

saying, “unless you are converted 

and become as little children, you 

will by no means enter the kingdom 

of heaven�”

My beloved, the way of the kingdom 

is very easy for the children at heart 

and very difficult for those who lost 

the simplicity of childhood�

The question here today is, what 

is the way back to childhood? The 

answer is many things! However, 

I chose an essential character of 

children, an important attribute 

which is their kindness�

The kindness of young children 

is characteristic of God in his 

treatment of human beings� It is 

also one of the attributes of his 

apostles after the descent of the 

Holy Spirit on the Day of Pentecost, 

who gave them the fruits of the 

Spirit�

Perhaps we may ask: What is 

kindness? What are its qualities? 

How do you behave?

Kindness is all these virtues, 

mentioned in the Holy Bible 

combined� Kindness is the natural 

fruit of the life of humbleness, 

tenderness, compassion, and 

humility, away from harshness, 

violence, cruelty, and conceit�

If we look at all these qualities, we 

find them all in children�

Some people, unfortunately, think 

that spiritual life is just prayers and 

fastings, while they treat other in 

a repulsive way, but I say that if 

you are not kind in your dealings 

with people, you are not a spiritual 

person�

If we study the parable of the 

prodigal son, we find that the father 

was nice to his son when he asked 

him for the inheritance� And when 

the son returned, the father did not 

shame him nor rebuke him�

The Holy Bible tells us: the Father 

put on him the best robe, which is 

kind� My beloved, How awesome 

and kind was the father’s treatment 

of the prodigal son,”� In contrast, the 

Bible says about the eldest son’s 

reaction to his brother’s return: “he 

was angry at his brother’s return, 

Childhood and The 

KinGdoM oF heaven

FAther MiChAeL ibrAhiM
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Saint Mary’S FeaStS

YOUTH
CORNER

The Thrice Blessed His Holiness Pope Shenouda III
day when she entered the 

Temple to adore God in the 

special house for the virgins� 

4� The feast of her coming to Egypt: 

She was with the Christ our 

Lord, and Joseph the carpenter, 

The Church celebrates it on the 

24th of Bashans� 

5� The feast of the departure of The 

Virgin: It is on the 21st of Tubah� 

The Church also commemorates 

in it the miracles which were 

accomplished in that day, 

when the fathers the apostles 

were surrounding her, with the 

exception of Saint Thomas who 

was then preaching in India� 

6� The monthly feast of the Virgin: 

It is on the 21st of every Coptic 

month, in commemoration of 

her death on the 21st of Tubah� 

7� The feast of the ascent of her 

body to heaven: The Church 

celebrates it on the 16th of 

Each saint has one feast in the 

Church, that is the day of his death 

or his martyrdom, and maybe 

another one that is the finding of 

his remnants, or a miracle which 

happened relatively to his name, 

or the building of a church for him� 

But The Holy Virgin has a very great 

number of feasts� 

Of them, there are:

1� The feast of the announcement 

of her nativity: It is on the 7th 

of Misra, when the angel of 

the Lord announced her father 

Joachim of her birth� He and her 

mother Anna were then joyful, 

and they vowed her for the 

Lord� 

2� The feast of her nativity: The 

Church celebrates it on the first 

of Bashans� 

3� The feast of her entry to the 

Temple: The Church celebrates 

it on the 3rd of Kiahk� It is the 

and refused to enter the house and 

share the joy of his brother’s return�”

The heart that is full of kindness 

does not rebuke much, and if it 

rebukes, it does not use offensive 

words� The heart full of kindness 

graciously wins people� The 

Lord has succeeded in winning 

Zacchaeus, the Samaritan woman 

and the woman caught in the act� 

How cruel some of the religious 

people become in their treatment 

of sinners, or of those whom they 

think are sinners� How harsh are the 

words they used to rebuke them?

There is a significant difference 

between the cruelty used to rebuke 

sinners and the kindness that 

makes the sinner himself confesses 

his sins and repents of them�

That is what Jesus did with the 

Samaritan woman� He allowed 

her to confess between praises� 

Before her confession, Jesus 

praised “You have well said,” and 

He acknowledged her confession 

saying “you spoke truly�”

The gentle, kind heart does not 

despise the weak but instead 

supports them�

Nevertheless, I would like to tell 

you that kindness also has limits� 

If kindness does not reach its goal, 

the consequences will follow�

Case in point, we recall the tree that 

did not give fruit for three years, 

and when the people wanted to 

cut it, the owner of the vineyard 

said in kindness: “Leave it this year 

also, if you do not give fruit, it can 

be cut later on”

God, in His kindness, allows His 

children to question Him as He did 

when our Father Abraham said to 

him, “Shall not the Judge of all the 

earth do right?” (Genesis 18:25)

Moreover, when Jeremiah 

admonished Him, and said, 

“Righteous are You, O Lord when 

I plead with You; Yet let me talk 

with You about Your judgments� 

Why does the way of the wicked 

prosper?” (Jeremiah 12:1)

We realize God’s kindness in leaving 

the tree for another year, and His 

strictness in saying, “Otherwise we 

will cut it off�”

kindness, my beloved, is a beautiful 

feature in children, so enjoy it in 

your dealings with others, until we 

go back and become like children 

and enter the kingdom of heaven�

And glory be forever and forever 

Amen�
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عيد ميالد سعيد

M a r t i n a  F a r a g  J u l - 0 1

Yo u s s e f  I s k a n d e r  J u l - 0 5

M i n r e e t  S o l i m a n  J u l - 0 6

M a r i n a  I b r a h i m  J u l - 0 7

M o n i c a  A t t a l l a  J u l - 1 2

M a r t i n  I s k a n d e r  J u l - 1 2

C h r i s  H e l m y  J u l - 1 6

To b y a  M a t t a  J u l - 1 6

K a r e n  A k h n o u k h  J u l - 1 6

M e r r i e t  S a a d  J u l - 2 4

K i r o l o s  H o d h o d  J u l - 2 6

C l a i r  F a r a g  A u g - 0 2

M i r i a m  A t t a l l a  A u g - 1 2

M a r i a m  R a g h a  A u g - 1 7

S i l v a n a  A b d e l m a l a k  A u g - 2 3

A b a n o u b  F a r i d  A u g - 2 3

H e l m y  S a a i d  A u g - 2 3

A n d r e w  k a d a u s  A u g - 2 3

J o s e p h  M a t t a  A u g - 2 3

J o h n  Ya s s a  A u g - 2 7

S t e v e n  M a t t a  A u g - 2 7

N o u r  R a g h a  A u g - 2 8

R o m a n i  M a n s o u r  A u g - 2 8

A m a n d a  M u s h a r b a s h  A u g - 2 9

M i c h a e l  M a t t a  A u g - 3 0

Misra the 22nd of August, 

which is preceded by the Fast of 

the Virgin (15 days)� 

8� The feast of her miracle: (the 

dissolution of iron): It is on 

the 21st of Baouna� In it we 

commemorate her miracle in 

delivering the apostle Saint 

Matthias and those who 

were with him from prison, 

by dissolution the iron which 

bounded them� In that day also 

we celebrate the feast of the 

building of the first church on 

her name in Philippi� All these 

feasts have special hymns and 

doxologies in the rites of the 

Church, which contain many 

prophecies and special symbols 

from the Old Testament, 

concerning her� 

9� The feast of her apparition in 

Zeitoun on the domes of the 

church of The Virgin: It was on 

the 2nd of April 1968, the 24th 

of Baramhat, and it remained 

during years� In addition to 

all that, we celebrate during 

all the month of Kiahk, (from 

December until the 7th of 

January), with hymns which are 

all about the honor of our Lady 

the Virgin�
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ي وجدتك هنا، وأخذته من يده، 
الحمدلله أ�ف

وقالت لرجل الأعمال:

دائم  فهو  أزعجك،  قد  يكون  أل  أرجو 
المجاور  ف  المجان�ي مستشفى  من  الهروب 
لهذه الحديقة، ويّدعي للناس بأنه “جون دي 

روكفلر”.

ي 
�ف ويفكر  الدهشة  تغمره  الأعمال  وقف رجل 

كته  ع �ش ف ي مرت وهو ين�ت
تلك السنة الكاملة ال�ت

البيع  صفقات  ويعقد  فالس  الإ خطر  من 
هناك  بأن  لقتناعه  بقوة  ويفاوض  اء  وال�ش

نصف مليون دولر خلفة!

ت  َّ ي غ�ي
حينها أدرك أّن النقود لم تكن هي ال�ت

هو  ها  غ�ي الذي  بل  كته،  �ش وأنقذت  حياته 

بالنفس(  )الثقة  ي 
�ف المتمثل  الجديد  اكتشافه 

ي تمنحك قوة تجعلك تتخطى أخطر 
فهي ال�ت

فشل وتحقق أعظم نجاح.

ة: الع�ب

عتبات  لتخطي  بأنفسنا  نثق  أن  أجمل  ما   -
ي 

الفشل ، ونغلق آذاننا عن كلمات الإحباط ال�ت
تحيط بنا

- ما أجمل ان تكون لديك الثقة بالنفس تستند 
إليها وقت السقوط 

ي أعماقك أنك قادر عىل تخطي 
وتهمس دائما �ف

إيمانك وحسن ظنك بخالقك  بقدر  الصعاب 
ي غالبا 

ي وهبها الله لك وال�ت
وثقتك بقدراتك ال�ت

ما نجهلها أو نجعلها حبيسة أنفسنا.     
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طبيعة  إىل  ناحية  من  هذا  ويرجع  قية،  ال�ش
طبيعة  وإىل  بطبعه،  خارجي  فهو  الرجل، 
من  ويرجع  بطبعها،  داخلية  هي  إذ  المرأة 
تربوية  اجتماعية  عوامل  إىل  الأخرى  الناحية 
ف مجتمع  ثقافية سائدة.. وقد يختلف ذلك ب�ي
صار  -مثاًل-  الغربية  المجتمعات  ففي  وآخر، 
ي 

أمًرا مقبوًل أن تبادر شابة بالتعب�ي عن رغبتها �ف
أن يشاركها شاب أعجبت به حياتها.. فالمسألة 
ي مجتمع ما قد 

اجتماعية، وما يعت�ب مقبوًل �ف
ي مجتمع آخر.

يكون مستغربًا مستهجًنا �ف

ي مرة أخرى، ودعنا 
�ت ولنعد إىل مجتمعنا ال�ش

الرتباط  فكرة  بعرض  سيبادر  “َمْن  فكرة  من 
عىل الآخر”؟ فالأهم هنا أن تُتاح للفتاة فرصة 
خالل  من  للشاب  تُتاح  مثلما  الحر  الختيار 
ي 

�ف معا  اك  والش�ت  ، ف الجنس�ي ف  ب�ي الختالط 
تتيح  مما  وعلمية،  وثقافية  اجتماعية  أنشطة 
الآخر من  الجنس  التعرف عىل طبيعة  فرصة 

ناحية، وفرصة الختيار من ناحية أخرى. 

وإن كان المجتمع يستحسن أن يفصح الشاب 

بها،  الرتباط  ي 
�ف رغبته  وعن  بفتاة  إعجابه  عن 

فإنه -من الناحية الأخرى -ل يعارض أن تع�ب 
الشابة عن إعجابها بشاب من خالل اهتمامها 
قد  رصيًنا  هادئًا  اهتماًما  ه.  غ�ي من  أك�ش  به 
دون  مشاعره  ويحرك  الشاب  قلب  يلمس 
إخالل بالقيم والتقاليد، وإن كان ذلك يحتاج 
إىل وعي وحكمة من الشابة ح�ت ل تقع ضحية 

. ي أيدي بعض الشباب المسته�ت
�ف

الواعية  الشابة  ينطبق عىل  -إذن-  هنا  الكالم 
نها من النظرة  ي بلغت درجة من النضج تمكَّ

ال�ت
ومدى  معدنه  حقيقة  فتدرك  للشاب  الثاقبة 
ي 

�ف متحكمة  وى  وت�ت تتأ�ف  أن  بعد  جديته، 
يكون  أن  ينبغي  كذلك  وانفعالتها.  عواطفها 
لدى مثل هذه الشابة من اللباقة والحكمة ما 
نها من النسحاب بصورة مناسبة حينما ل  يمكَّ
غ�ي  المرجو..  الصدى  بالشاب  اهتمامها  ي 

يال�ت
بتوعية  الوالدان  يهتم  أن  يستلزم  ذلك  أن 
الفتاة وتدريبها عىل العتماد عىل النفس، وأن 

يثقا بها ثقة واعية حكيمة.

إرادة النجاح
مرسلة من

ابونا ميخائيل ابراهيم راعى الكنيسة

“اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم 
” )نحميا ٢ : ٢٠( ي

ونب�ف

ي ديونه وسيلة 
لم يجد رجل الأعمال الغارق �ف

كرسي  عىل  يجلس  أن  سوى  منها  للخروج 
والهّم  الحزن  قمة  ي 

�ف وهو  العامة  بالحديقة 
كته  متسائالً إن كان هناك من ينقذه، وينقذ �ش

فالس؟ من الإ

فجأة ! ظهر له رجل عجوز وقال له:

رجل  له  فحىك  يزعجك”،  ما  هناك  أن  أرى 
قائال:  العجوز  عليه  فرد  أصابه،  ما  الأعمال 

ي مساعدتك
أعتقد أن بإمكا�ف

“شيكاً”  له  وكتب  اسمه  عن  الرجل  سأل  ثم 
وسّلمُه له قائالً:

ي بعد سنة بهذا المكان 
“خذ هذه النقود وقابل�ف

لتعيد المبلغ”

الأعمال  رجل  وبقي  العجوز  رحل  وبعدها 
نصف  بمبلغ  شيكاً  يديه  ف  ب�ي يقلب  مشدوهاً 
روكفلر(  دي  )جون  توقيع  عليه  دولر  مليون 
وهو رجل أعمال أمريىكي كان أك�ش رجال العالم 
من  ثروته  جمع  7٣٩١م.   – ٩٣٨١م  ة  ف�ت ثراء 
ي وقت لحق أصبح 

ول، و�ف ي مجال الب�ت
عمله �ف

من المشهورين.

مليون   ٥٥٠ مبلغ  حياته  خالل  روكفلر  أنفق 
ية وعات خ�ي ي م�ش

دولر أمريىكي تقريًبا �ف

أفاق الرجل من ذهوله وقال بحماس:

ما  كل  النقود  بهذه  أمحو  أن  أستطيع  الآن 
، ثم فكر لوهلة وقرر أن يسعى لحفظ  ي

يقلق�ف
فالس دون أن يلجأ لرصف الشيك  كته من الإ �ش

الذي أتخذه مصدر أمان وقوة له. 

كته وبدأ أعماله ودخل  وانطلق بتفاؤل نحو �ش
ف لتأجيل تاريخ  بمفاوضات ناجحة مع الدائن�ي

الدفع.

لصالح  ة  كب�ي بيع  عمليات  تحقيق  واستطاع 
كته. وخالل بضعة شهور استطاع أن يسدد  �ش

ديونه وبدأ يربح من جديد.

ذلك  قبل  من  المحددة  السنة  انتهاء  وبعد 
متحمساً  الحديقة  إىل  الرجل  ذهب  العجوز، 
عىل  بانتظاره  العجوز  الرجل  ذلك  فوجد 
، فلم يستطيع أن يتمالك نفسه  نفس الكرسي
الذي لم يرصفه، وبدأ يقص  الشيك  فأعطاه 
أن  دون  حققها  ي 

ال�ت النجاحات  قصة  عليه 
يرصف الشيك. 

وفجأة قاطعته ممرضة م�عة باتجاه العجوز 
قائلة:

القس ميخائيل إبراهيم وشعب كنيسة العذراء مريم بفيكتور 
غالي  ابراهيم  لالأستاذ/  القلبية  التعازي  خالص  يقدمون  فيل 
والدته  لنتقال  ومريم  ابانوب  والحفاد  اس�ت  مدام  وزوجته 
، ويعطى  ف ي أحضان القديس�ي

بمرص. الرب المحب ينيح نفسها �ف
عزاء وسالما لالأ�ه.

ي ديارك إلي الأبد« )مز 65 :4(
ته وقبلته يارب ليسكن �ف »طو�ب لمن اخ�ت

تعزيات السماء
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هكذا ايدا نفوسنا غ�ي المعاقه بواسطه قيود 
ء  ء مثل صباح م�ف ي

جسدية، بل يجب أن ت�ف
ي داخلنا.

موضوع �ف

وخدمتها  القليل  طعمها  عن  يقال  وماذا 
ه؟ الوف�ي

بينما  الطبيعة،  تتجاوز  الخدمات  ان  اذ 
الطعام بالكاد يخدم الطبيعة نفسها، لذلك 
ات تراخى، بل كان لها أيام  لم يكن عندها ف�ت
مستمرة  خدمة  و  الخر،  بعد  يوم  صيام 

بالمحبة لالآخرين.

النوم  ي 
�ف الرغبة  ليس  تنام،  يجعلها  ما  و 

جسدها،  يرتاح  حينما  ذلك  مع  و  ورة.  بالرصف
العبادة و  و  للشكر  تكون متيقظا  نفسها  فان 
ي 

للرب الذي اعطاه هذه النعم فكانت تنمو �ف
الفضيلة والنعم.

كانوا يحرسونها  الله ومالئكته  وبالرغم من ان 
ي خروجها ورجوعها وخدماتها، إل أنها كانت 

�ف
تحرس نفسها و تحافظ عىل سلوكها وفضائلها 
منه  يتعلم  مرشد  و  معلم  افضل  لتكون 

الآخرون.

وجدها  وهكذا  النجيل،  عنها  نا  اخ�ب هكذا 
المالك، و هكذا اختارها الروح القدس ليحل 
المسيح  يسوع  الرب  ام  لتص�ي  بفرح  فيها 
جميعا  لنا  اما  وايضا  منها.  المتجسد  الكلمة 
ف لنكون نحن ابناء واخوة  ي والمم�ي

بالسلوك الرا�ت
للرب يسوع.

ي 
�ف زارها  عندما  ائيل  ج�ب المالك  وجدها  ولما 

ي بيت الشيخ يوسف النجار، 
مكان عذريتها، �ف

عمانوئيل،  أم  تكون  سوف  بانها  ها  ليب�ش
ارتعدت مريم من المالك، ولكن لما سمعت 
اسمه عرفته كشخص معروف لديها انه مالك 

الرب.

وعيناها  بأذنيها  عفيفة  امرأة  عذوريه  هذه 
الروح. و بعد ان  ف - عذراء الجسد و  الورعت�ي
اضطربت  السعيده،  بالبشارة  المالك  ها  اخ�ب
هذه  أن  منه  عرفت  عندما  لكن  البداية  ي 

�ف
مشيئه الرب، أطاعت فيما بعد.

أنها  إل  للرب،  أُما  اصبحت  انها  من  وبالرغم 
ي كل 

اشتاقت أن تتعلم كيف تقبل ارادة الله �ف
حياتها مهما كانت، وتنفذ مشيئته بإيمان.

بحياتها  لنا  تقدم  العذراء  كانت  هكذا 
العذراوية، و تكون أيقونة جميلة و مقنعة و 
ف أن نعيش عذوريتها  درسا لنا نحن المسيحي�ي
عروس  ايضا…  مريم  مكافأة  لننال  حياتنا  ي 

�ف
ي 

�ف نحيا  أن  يجب  كيف  نعرف  لىكي  و  السماء، 
ي قوة اليمان بالرب يسوع. 

خلوة التواضع و �ف
عظمة  ي 

�ف ونعيش  التقوى  طاعة  ي 
�ف نعيش  و 

ي تطبيق وصاياه 
وفرح طريق العذوريه للرب �ف

ي هذا العالم 
المؤدية اىل الحياة البدية معه �ف

و الحياه البديه معه.

السالم لك يا مريم اشفعى فينا أمام الرب.

اإلختيار الزوجي: 
َمْن يختار َمْن؟

د. عادل حليم

المرأة  تختار  أم  المرأة؟  الرجل  يختار  هل 
الرجل؟ أم يختار كالهما الآخر؟ بمع�ف آخر، 
الآخر:  عىل  الرتباط  فكرة  بعرض  يبدأ  من 

الرجل أم المرأة؟

ف  اثن�ي ف  ب�ي كة  الزواج �ش بأن  حًقا  نؤمن  كنا  إن 
قرار  -إذن-  فالختيار   ، ف متكافئ�ي متناظرين 
الآخر  منهما  كل  يختار  ، حيث  وتبادىلي ك  مش�ت
لذلك  الحرية..  وبكامل  رادة  والإ الوعي  بملء 
والبحث  للتفك�ي  كافية  فرصة  إتاحة  ينبغي 
بصورة  المعلومات  م  تُقدَّ أن  بعد  والدراسة 
القرار  يصدر  ح�ت  ف  يك�ي ال�ش من  لكل  كافية 

مناسًبا متوازنًا واضًحا دون مواربة أو التباس.

أما عن الشخص البادئ بعرض الفكرة الرتباط 
فذاك أمر ثانوي، والأهم هنا أن يكون الختيار 
فقط،  واحد  جانب  من  وليس  حًرا،  تبادلًيا 
الذي نختاره إىل مجرد  “الشخص”  ول  تحَّ وإل 

ء” ل حول له ول قوة، نختاره فُيختار..!! ي “سش

ولنتساءل هنا.. إن كان المجتمع يمنح الشاب 
الشابة  فرصة  وتبقى  لالختيار،  أوسع  فرصة 
محدودة متوقفة عىل مبادرة الشاب.. فكيف لنا 

أن نتحدث عن تكافؤ فرص الختيار لدى كل 
من الشاب والشابة دون أن تكون تلك الفرص 

متاحة بالتساوي أمام كل منهما..؟!

من حق  أخرى: هل  بصيغة  السؤال  ولنطرح 
الشابة أن تُفصح لشاب تراه مناسًبا عن رغبتها 
ء الشاب  ي الرتباط به؟ وهل لو فعلت يسي

�ف
الظن بها؟!

بالمرأة  اهتمامه  عن   َّ يع�ب بطبيعته  الرجل  إن 
المبادرة  خالل  من  وذلك  بها،  يعجب  ي 

ال�ت
ثم  ومن  عليها،  والتعرف  إليها  بالحديث 
حينما  بها  الرتباط  ي 

�ف رغبته  عن  لها  يفصح 
ي مواصفات يراها 

ف إليها، وبعد أن يستو�ف يطم�أ
يك العمر، وهو  ي �ش

-بالنسبة إليه- أساسية �ف
غالًبا ل يقوم بمثل هذه المبادرة ما لم يجد 
ما  غالًبا  والمرأة  جانبها...  من  استعداد  بداية 
تسعد بأن يكون الرجل هو المبادر بالحديث 
موافقتها  عن  تع�ب  أن  تفضل  وقد  والحركة. 
ح�ت  أو  ة،  المبا�ش غ�ي  الهادئة  بالستجابة 

بالصمت أحيانا.

ي المجتمعات 
هذا هو التجاه العام خاصة �ف



٥٦

عذراء الصحراء عذراء الصحراء

يوليو-أغسطس 2018 ابيب-مرسى 1٧٣٤ ابيب-مرسى 1٧٣٤يوليو-أغسطس 2018

االنبا ابراهام االسقف العامعيد العذراء مريم

العذراء  كنيسة  �ف  ابراهام  النبا  لنيافة  عظة 
مريم بفيكتور فيل يوم ٢٢ اغسطس ٢٠١7

تحتفل الكنيسة اْلَيْوَم بعيد القديسة العذراء 
ي قلوبنا 

ة �ف مريم. ومريم العذراء لها مكانة كب�ي
ي قلوب ِ

ي قلوبنا فحسب بل و�ف
وليس �ف

ف أيضا،،ومريم العذراء عاشت  غ�ي المسيحي�ي
ي الهيكل وخدمت 

حياة الخدمة فهي خدمت �ف
مع  وخدمت  النجار  يوسف  القديس  بيت  ي 

�ف
تخدمنا  فهي  متعددة   وخدمتها  التالميذ، 
عنا  المستمرة  صلواتها  طريق  عن  باستمرار 
وتخدمنا  لنا  شفاعتها  طريق  وعن  الرب  امام 
القداسة  حياة  عاشت  فهي  أيضا  بالقدوة 
خدمة  الهيكل  ي  ِ

،و�ف منها  لنتعلم  والطهارة 
والمزام�ي  التسابيح  وخدمة  والهيكل  الكهنة 
وتتعلم  لتدرس  الهيكل  ي 

�ف تجلس  ،فكانت 
والتسابيح  الصلوات  عىلي  وتواظب  وتحفظ 
ي 

والتسابيح ح�ت الصلوات  يف�ت فمها عن  وَلم 
عندما ذهبت للقديسة اليصابات كانت تسبح 
ي عرس قانا  ِ

وتعطينا القدوه لنسلك مثلها ،و�ف
صلواتها  طريق  عن  العذراء  خدمت  الجليل 
المسيح  أمام  المشكلة  ووضعت  وطلباتها 

ليحلها فخدمت اهل البيت وحلت مشكلتهم، 
ي معجزه حل الحديد تشفعت أيضا وحلت  ِ

و�ف
فان  الجبيه  ي صلوات 

�ف نقول  ،وكما  المشكلة 
حياتنا  لحظات  آخر  ح�ت  لنا  تمتد  خدمتها 
ي قطع الجبيه أن تحرصف معنا 

فنطلب منها �ف
وقت انفصال روحنا عن جسدنا لتغلق أبواب 
الجحيم أمامنا وتهزم مؤامرة الأعداء ح�ت ل 
الدوام  عىل  شفاعتها  نطلب  فنحن  يبتلعونا، 
ظهورات  سواء  بظهوراتها  أيضا  وخدمتنا   ،
ظهورات  او  الزيتون  ي 

�ف حدث  مثلما  جماعية 
لتعطينا  نورانيه  بصورة  ،فتظهر  فرديه 
الظهورات  بتلك  ين  كث�ي وحثت  الخشوع 
حياتهم،  تغي�ي  ي 

�ف السبب  وكانت  التوبة  عىل 
ام  فهي  الشفاء  عن طريق  ي 

المر�ف وخدمت 
انا  نفسها  عن  قالت  ،فهي  وعطوفة  رحومه 
ي  ِ

عبده الرب فكانت خادمه كل ايّام حياتها و�ف
اللهي  التجسد  و�  يسوع  للطفل  خدمتها 
نطلبه  الذي  المنيع  الحصن  هي  ،فالعذراء 
ف علينا الرب. فنحن  ي يتح�ف

ي ضائقتنا ح�ت
دائماً �ف

نحب العذراء ونحب صيام العذراء ونصومه 
بحب ورضا فهي الحمامة الحسنة المحبوبة  

. ف بركتها تكون معنا أم�ي

املهندس امير عوض

عذورية العذراء 
مرمي فى حياتنا

مريم  العذراء  عذوريه  تكون  ان  يجب  هكذا 
ي قلوبنا وحياتنا رجال كنا أم نساء كيف؟ و 

�ف
لماذا؟

ي حياه القديسه مريم من 
دعنا نقرأ ونتأمل �ف

اىل  مستديمة  عذوريه  ي 
�ف ها  ك�ب إىل  صغرها 

النهايه. كيف كانت عذوريتها ايقونه يتألق منها 
الله  روح  فيها  يسكن  ان  ساطع،تستحق  نور 

القدوس.

كان فيها جمال العفة و سمات الفضيلة:

ء يشعل الرقبه و هو سمو المعلم  ي ان أول سش
أن  استحقت  من  وهي  مريم  العذراء  انها   -

تكون أما للمخلص الرب يسوع.

ي انجبت جسدا 
ومن هو أك�ش عفة من تلك ال�ت

تلوث  لم  لأنها  جسدها؟  تلوث  أن  دون 
شهوه  او  فاسد  فكر  باي  النقيه  عواطفها 

فاسدة مضلة.

ي 
ي الجسد فقط، بل �ف

انها كانت عذراء ليس �ف
الذهن أيضا. انظر و تامل معي.

كانت العذراء مريم متواضعة القلب - كانت 

ي فكرها - كانت 
ي حديثها - كانت حكيمه �ف

رزينة �ف
ي صيانة 

ي تواضع - كانت مجدة �ف
قليلة الكالم �ف

رجاءها  واضعه  غ�ي  كانت  و   - لها  الله  وعود 
صلوات  عىل  بل  شهره.  او  ي 

غ�ف او  مال  ي 
�ف

تواضع  ي 
�ف خدمتهم  عىل  منكبه   ، ف المساك�ي

بدون رياء.

ي افكارها…. 
وكانت تلتمس ليحكم الله وحده �ف

انسان  أي  يذاء  لإ تسعى  لن  انسان.  أفكار  ل 
من  تهرب  وكانت  للجميع.  الخ�ي  تتم�ف  بل 
بتواضع  الآخرين  إىل خدمة  بل ت�ع  الشهره 
كامل بالك انت تحب الفضيلة.  لم تتخاصم 
مع اي انسان و لم تسخر من الضعفاء ولم 
عن  وجهها  تدير  لم  و   ، ف المتواضع�ي تحتقر 
ي 

�ف عابس  ء  ي سش هناك  يكن  ولم   ، ف المحتاج�ي
كلماتها،  ي 

�ف عيب  أي  هناك  ليس  و  عينيها، 
تكن  ي سلوكها، و لم 

ء غ�ي لئق �ف ي ول أي سش
الخارجى  مظهرها  كان  بل  متوانيه.  مشيتها 

صورة لنفسها الداخليه.

حقا البيت الحسن يُعرف من عتبته، بل ويظهر 
لك من بدء دخوله، انه ل توجد ظلم مختفيه 

داخله.
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كيان  اىل  الله  يرده  ان  هي  الثالثة:  والخطوة 
مجال  له  ويفتح  جديدة  خدمة  واىل  جديد 
تعلم  الذى  الطرسوس  شاول  أرسل  جديد، 
عىل يد غمالئيل ليتعلم عىل يد أسقف قديس 
�ف  الرسول  بولس  ويجلس  اسقف  حنانيا  هو 
حنانيا  القديس  هذا  قدمى  عند  الوىل  أيامه 
�ف  طويلة  خلوة  ة  ف�ت ويأخذ  منه  ويتعلم 
وخطوة  يعلمه  المسيح  ويبتدأ  الصحراء 

بخطوة يرجع اىل كيان جديد. 

ي سالسل انا 
من انت يا بولس يقول أنا سف�ي �ف

كانه  نفسه  يصف  اخرى  ومرة  للمسيح  شاهد 
ليس  ح�ت  ميتا(  ل  ف ي�ف الذي  ف  )الجن�ي كالسقط 
ويرجع  وجود  له  ليس  وكأن  بل  ا  صغ�ي فقط 
ويبدأ  للمسيح،  قوى  شاهد  الرسول  بولس 
ة وتمتد لأبعد  ية برحالت قص�ي رحالته التبش�ي
ويكتب رسائل واختبارات روحية ويجيب عىل 
رسالة   ٤١ الجديد  العهد  �ف  ويكتب  أسئلة 
اصحاح  اخر  و�ف  كاملة،  اصحاح  مئة  تحوي 
كتبه )تيموثاوس الثانية : قد جاهدت الجهاد 
الحسن اكملت السعى حفظت اليمان( قدم 

لنا خالصة طريقة الروحى، 

�ف  عمل  �ف  الله  ير�ف  الذى  الحسن  الجهاد 
النسان  بان  احساس  �ف  استمرارية  �ف  خدمة 
�ف  واحد  وكل   ، الله  ملكوت  بناء  �ف  ك  يش�ت
من  الله  له  أعطاه  ما  بحسب  الروحية  حياته 

وزنات يجاهد روحيا ولكل واحد اكليله. 

اكملت السعى لم اترك عمل ناقص او بدون 
اتقان وكما قال القديس بولس �ف نفس الرسالة 

لتلميذه تيموثاوس “تمم خدمتك”،

من  الله  ورده  خدمته:  اىل  الله  يرده  ان  بقى 
القيامة  بعد  السمك  صيد  معجزة  خالل 
ومقابلة الحب، بينما كان يجلس المسيح وسط 
التالميذ ياكلوا نادى ربنا يسوع المسيح بطرس 
” وكان رد بطرس “نعم  وسأله “بطرس أتحب�ف
من  كان  الثا�ف  والرد  ه  ضم�ي خالل  من  يارب” 
خالل قلبه و�ف الجابة الثالثة قال “أنت تعلم 
الكيان،  كل  من  الرد  وكان  احبك”  ا�ف  يارب 
ويب�ش  الغنم  عى  ل�ي المسيح  أرسله  بعدها 
، وانتظر وحل  أ ويكرز فقد عاد جديدا �ف كل سش
ف ونال قوة  عليه الروح القدس �ف يوم الخمس�ي
ال�ت  ف  الخمس�ي عظة  بطرس  القى  بها  ونعمة 
بها يصطاد الروح هذه الآلف ويعود بطرس 
نهاية  �ف  وينال  للمسيح  شاهدا  كارزا  الرسول 
 ٥ �ف  به  نحتفل  الذي  الشهادة  إكليل  حياته 
أبيب / ٢١ يوليو، ينال إكليل الشهادة مصلوبا 

عىل الصليب ولكنه منكس الرأس . 

النسان  حياة  �ف  تحدث  ال�ت  المواقف  لذلك 
من  فهى صوت  جيدا  اليها  يلتفت  ان  ينبغي 
الله وقد تكون التفات اليك لتنظر اىل حياتك 

نظرة جديدة ويرد نفسك ويرد حياتك

أما بالنسبة للقديس بولس الرسول : الله صنع 
تيب. معه نفس ال�ت

هو  ولكن  له  مختار  أناء  بولس  �ف  رأى  الله 
كنيسة  يضطهد  فريس  حياته  نصف  ق�ف 
اسم  وكان  عليه،  أناته  أطال  الله  ولكن  الله 
يكتفي  يكن  شاول يرعب من يسمعه فهو لم 
بل  فقط  اورشليم  �ف  ف  المسيحي�ي باضطهاد 
ذهب وراءهم �ف طريق دمشق ولكن الله كان 

ه وبعدها يرد  يرى النتيجة، فبدأ أن يرد ضم�ي
قلبه وخدمته.

بولس الرسول وهو شاول الطرسوس كان تعلم 
عىل يد غمالئيل معلم الناموس وكان متقدما 
شديدا  متعصبا  وكان  الناموسيه  العلوم  �ف 
جدا ليهوديته، وبعدما قبضوا عىل استفانوس 
لقتله  واستعدوا  التجديف  اتهامات  واتهموه 
ساجدا  واستفانوس  حوله  وتجمعوا  بالرجم 
�ف الوسط ورفع يديه يصىلي كأنه مالك يطلب 
ماذا  يعلمون  ل  لأنهم  يارب  لهم  “اغفر 
ف  الراجم�ي ثياب  يحرس  شاول  وكان  يفعلون” 
جعل  المشهد  هذا  المشهد،  ويالحظ  ويرى 

 ، ف ه يه�ت ضم�ي

رجم  “لول  أغسطينوس  القديس  ويقول 
الرسول”  بولس  الكنيسة  ماربحت  استفانوس 
يحرك  أن  �ف  الله  استخدمه  الرجم  مشهد 

ضم�ي 

الخطوة الثانية هى أن يرد قلبه: وهو يتخيل 
وته وقسوته وذهب ليضطهد الذين هربوا  ج�ب
الطريق  و�ف  دمشق  اىل  استفانوس  رجم  من 
يظهر له المسيح ويحدثه ويعرفه بنفسه “أنا 
يسوع الذي تضطهده” ومن جمال هذه القصة 
�ف  مرات  ثالث  الرسل  اعمال  سفر  �ف  ذكرت 
أصحاحات ٩ – ٢٢ – ٦٢ وذكرت لتكمل بعضها 
وبولس الرسول �ف هذا التوقيت يتحول من من 
شاول المضطهد والمتعصب والفريس ضيق 
شاهد  اىل  ويتحول  للمسيح  تلميذ  إىل  الأفق 

جديد وقلبه يرجع

لتحفظ  الروحى  جهادك  اليمان:  وحفظت 
اليمان.

عن  بعيدا  كان  الذى  بولس  فعله  هذا  كل 
ورد  ه  ضم�ي المسيح  اليه  رد  أن  بعد  المسيح 

قلبه ورد كل الكيان.

اكملت  الحسن  الجهاد  “جاهدت  فيقول 
ا وضع ىل اكليل  السعى وحفظت اليمان واخ�ي
وهذه  الأمانة  هذه  �ف  عاشوا  الذين  كل   ” ال�ب
الذى  الطرسوس  شاول  ف  ب�ي قارن  الخدمة، 
المسيح  عن  بعيدا  ف  الثالث�ي عمر  ح�ت  عاش 
الرسول  بولس  الثا�ف من حياته وهو  بالنصف 
صاحب الضم�ي الحى وصاحب القلب النابض 
قديسا  وصار  ة  ف المتم�ي الخدمة  وصاحب 

وعمالقا �ف الكرازة

كل إنسان يضع نفسه �ف يد الله، الله مستعد 
ه التائه ويعيد له قلبه النائم  أن يعيد له ضم�ي

ويعيد له كيانه المعطل ويرجع لحياته

ه ويبعد ويجف ويكون  احيانا النسان يتوه ف�ت
�ف  نفسه  يضع  الذى  نسان  الإ ولكن  غفلة،  �ف 
ه،  نجيل يجعل نفسك دائما حا�ف يد الله والإ
نسان تتوه �ف  بدون الكتاب المقدس نفس الإ
هذا العالم “عندى عليك انك حي وانت ميت” 
ليس لك ضم�ي حى ول كيان للعمل والخدمة

ه دائما  المسيح يعطينا ان تكون نفوسنا حا�ف
ي 

ال�ت القلوب  دائما  ويعطينا  ابدا،  تتوه  ول 
واىل  الن  من  وكرامة  مجد  كل  لهنا  لإ تمجده 

 . ف البد ام�ي
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Weekly Services
األحد:

القداس اإللهي

مدارس األحد

اجتماع اخلدمة

األربعاء:
القداس اإللهي

دروس مهرجان الكرازه والشباب 

اجلمعة:
القداس اإللهي

كورال

أحلان وقبطي

دراسة كتاب مقدس عربي واجنليزى

اجتماع األسرة

)أخر جمعة من كل الشهر(

السبت:
درس أحلان

العشية والعظة

فصل اعداد خدام

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

11:30 -12:30 PM Sunday School

12:30 -1:30 PM Servants’ Meeting

Wednesday:
8:00 - 10:30 AM Divine Liturgy

6:00 - 9:00 PM Competition Classes 

Friday:

8:00 - 10:30 AM Divine Liturgy

5:00 - 6:00 PM Choir Practice

6:00 - 7:00 PM Hymns and Coptic

7:00 - 8:00 PM Arabic and English Bible Study

7:00 - 8:00 PM Family Meeting

(The Last Friday of the Month)

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

7:00 - 8:30 PM Vespers and Sermon 

7:35 - 9:00 PM Servant Prep Class

النفس  يرد  مع�ف  �ف  معا  نتأمل  أن  نحب 
ونحتفل  وبولس،  بطرس  القديس  بخصوص 
أعمال  كل  يمثلون  كأنهم  الرسل  عيد  �ف  بهم 
كل  لكن  الرسل،  الأباء  جهادات  وكل  الرسل 
منهم له قصة مختلفة، والسؤال الآن كيف رد 

الله نفوسهم؟

ي يرد النفس: كل انسان ممكن 
وللتوضيح مع�ف

ان يتوه بالجسد واحيانا يتوه بالعقل او يغيب 
القديس  كان  بنفسه،هكذا  يتوه  واخر  عقله 
بولس الرسول والقديس بطرس الرسول، الله 
قديس  منهم  كل  بولس  و�ف  بطرس  �ف  رأى 
عظيم وأراد ان يرد نفوسهم من التيه، تعالوا 

ى كيف رد الله نفوسهم من هذا التوهان. ل�ف

بطرس الرسول الله وضع له خطة:

ه  اولها يرجع ضم�ي

ثانيا يرد قلبه التائب

ثالثا يرد خدمته.

بطرس الرسول تلميذ عاش مع المسيح وشهد 
مواقف  المسيح  مع  وحرصف  ة  كث�ي معجزات 

ة جدا، و من اشهرها موقف التجىل فكان  ف متم�ي
أحد شهود التجىل “فقال له بطرس جيد يارب 
بطرس  مظال”  ثالث  نصنع  هاهنا  نكون  ان 
من  لحظة  �ف  ولكنه  جدا  ة  كث�ي نعم  اخذ 
ه، فعندما أتهم  لحظات الضعف ضاع ضم�ي
من الجارية انه مع المسيح أنكر ذلك وكذب، 
ه وتاه، عىل الرغم انه عاش وخدم  غاب ضم�ي
وتالمس مع المسيح ولكنه ضعف –كما ان اى 
انسان فينا معرض للضعف- ولكن عندما أنكر 
الصلب  اىل  الآ�ت  المسيح  إليه  ونظر  المسيح 
ان  عالمة  البكاء  كان  و  مرا،  بكاءا  بطرس  بىك 
ه الذى غاب او تاه قليال من الزمن رجع،  ضم�ي

ه . واراد ان الله أن يصلح بطرس ويرد ضم�ي

كانت عالمة أن الله رد ضم�ي بطرس هى البكاء 
الشديد، 

واراد الله ان يرد قلبه: ففى فجر القيامة يوم 
المسيح  المجدلية  مريم  رأت  عندما  الحد 
وظنت أنه البستا�ف قال لها المسيح أن تذهب 
هم بقيامة المسيح  لبطرس وبقية التالميذ تخ�ب
إىل  يوحنا  ومعه  بطرس  ودخل  الموات  من 

، وابتدأ بطرس يرد قلبه ،  الق�ب

ا َمْريَُم، َفكَانَْت تَْحَفُظ هِذِه  » َوأَمَّ
لَُها ِف َقلِْبَها.«  األُُموَر َجِميعاً، َوتََتأَمَّ

)لوقا ٢: ١٩(  

““But Mary kept all these 
things, and pondered them 

in her heart.” .” 
(Luke 2:19)

قداسة البابا تواضروس الثانى

ناموس الرب 

كامل يرد النفس
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4 عذراء الصحراء
املجلة الرسمية

لكنيسة العذراء مرمي 
فيكتورفيل - كاليفورنيا
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