
The Feast of Transfiguration 
of Our Lord Jesus Christ  

August 19 



 August 2015 Mesore 1731 

THE VIRGIN OF THE HI -DESERT  Congratulations to AlKeraza Teams 



 

THE VIRGIN OF THE HI -DESERT  

August 2015 Mesore 1731 2 

 Date Speaker 

Friday 

الجمعه   

(8/7/2015) Fr. Anthony Selim 

St. Abanoub, Corona  
Saturday 

 السبت
(8/8/2015 

 عشية

Fr. Michael Ibrahim 

St Mary Church, Victorville 

Sunday 

 األحد
(8/9/2015) Fr. Mina Fam 

St. Abanoub, Corona 

Monday 

 اإلثنين
(8/10/2015) Fr. Youhanna Maurice 

Archangel Rafael Church, Palmdale 

Tuesday 

الثالثاء   

(8/11/2015)  Fr. Daniel Azer 

St Demiana Church, Bakersfield 

Thursday 

 الخميس
(8/20/2015) Fr. John Mikhail 

Saint Justina Church, Cucamonga 

Friday 

الجمعه   

(8/21/2015) 

 عشية عيد العذراء

H. G. Bishop Serapion 

Diocese of LA and Southern Cal. 
Saturday 

السبت   

(8/22/2014) 

 قداس عيد العذراء
H. G. Bishop Serapion 

Diocese of LA and Southern Cal. 

Holy Virgin Mary Fast Spiritual Revival starts on Au-
gust 7th through August 21st from 7:00– 9:00 PM. 
Please note that on evenings where there is no speaker 
listed below, there will be only glorification Hymns 
from 7:00—8:00 PM.  

أغسطس  12 –أغسطس  7تقام العشيات والتمجيدات اليومية إبتداء من 
مساء0 ماعدا األيام التى ال يوجد فيها  0077—7077من الساعة 

 مساء.  0077—7077متكلمين0 يكون التمجيد من 
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 ص            فى هذا العدد
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“But know that the 

LORD has set apart 

for Himself him who 

is godly; The LORD 

will hear when I call 

فَاعْلَُموا أَنَّ الرَّبَّ قَْد ”
. الرَّبُّ يَْسمَُع  َ تَِقيَُّه َمَّيَّ

َد مَا أَْدُعوهُ   “.ِعنْ

 (3: 4)مزامري 
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The Lord Jesus Christ transfig-
ured on Mount Tabor and His 
transfiguration was a token of 
the transfiguration of human 
nature in the after life, to con-
vince us that it is not His Hu-
man Nature alone which will be 
transfigured, but our human na-
ture also with Him.  

Moses and Elijah appeared with 
Him on the Mountain of Trans-
figuration (Matthew 17:3) and 
they represent two types of 
saintly people, they differ in the 
method and style of life, but 
they are similar in holiness and 
in the depth of their relationship 
with God:  

a. Elijah was celibate and Mo-
ses was married...thus the 
Lord shows us that the trans-
figuration in eternity will be 
for those who are celibate and 
married alike.  

We should also remember 
that the three disciples who 
witnessed the Lord's transfig-
uration had amongst them 
John the Apostle who was 

celibate and Peter the Apostle 
who was married (Matthew 
17:1). 

b. Elijah was an ascetic, living 
on the mountain (2 Kings 1:8, 
9) and representing the life of 
solitude and contemplation. 
Whereas Moses lived 
amongst thousands of people 
and he represents the life of 
service. The Lord also shows 
us that those that live the life 
of service and those that live 
the life of contemplation all 
will have their natures trans-
figured in eternity. 

H.H. POPE SHENOUDA III 
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c. Moses “was very humble, 
more than all men who were 
on the face of the 
earth.” (Numbers 12:3) He 
represents humility and for-
giveness and he interceded 
for the people when they.. 
sinned (Exodus 32:11-14).  

Elijah was known for his zeal, 
power and infliction of pun-
ishment, he was able to say to 
the captain of fifty, “...let fire 
come down from heaven and 
consume you and your fifty 
men” (2 Kings 1:10,12). Both 
natures, despite of their differ-
ent types, will be transfigured 
together in eternity. 

d. Moses represents those who 
have died and Elijah repre-
sents those who were lifted 
up to heaven alive (2 Kings 
2:11). Moses. represents the 
Law and Elijah represents the 
prophets. 

Despite this diversity, each of 
them was “the man of God”. 
Each of them performed mira-
cles. Each of them had famili-
arity with God. Each of them 
was courageous -Moses stood 
against Pharaoh and Elijah 

stood against King Ahab (1 
Kings 18) and King Ahaziah 
(2 Kings 1).  

We can say that the Transfig-
uration represents the 
“illuminated nature”, and 
Saint Paul the Apostle spoke 
about the transfiguration of 
our nature. 

He said that we will rise from 
death, “in glory”, “in power”, 
“in incorruption”, with spir-
itual, heavenly bodies, “as we 
have borne the image of the 
man of dust, we shall also 
bear the image of the heaven-
ly Man” (1 Corinthians 15:42-

49). He also said, “..from 
which we also eagerly wait 
for the Savior, the Lord Jesus 
Christ, who will transform our 
lowly body that it may be 
conformed to His glorious 
body” (Philippians 3:20,21).  
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The Transfiguration of the Lord 
Jesus Christ on Mount Tabor 
was not His complete transfig-
uration, but only partial...as 
much as the apostles could bear 
at the time. 

The form of His transfiguration 
before Saint John the Apostle in 
the island of Patmos was great-
er than this, “His countenance 
was like the sun shining in its 
strength”, “and His eyes like a 
flame of fire”, “and His voice 
as the sound of many wa-
ters” (Revelations 1:13-16).  

Saint John could not bear this 
glory and said, “When I saw 
Him, I fell at His feet as 
dead” (Revelations 1 : 17).  

Hence, you now see the nature 
of the summit of the Transfig-
uration in His Second Coming!  
When He comes, “in the glory 
of His Father with His an-
gels” (Matthew 6:27). “When 
He comes in His own glory, and 
in His Father's, and of the holy 
angels” (Luke 9:26). He has 
displayed before us different 
forms of His Transfiguration in 
His glory: the glory of the 
Transfiguration on Mount Ta-
bor, the glory of the Resurrec-
tion, the glory of the Ascension, 
the sitting at the right hand of 
the Father and the glory of the 
Second Coming… The glory of 
eternity which is inexpressible.  
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The Old Testament prophecies 
concerning the Holy Virgin 
Mary can be divided into three 
categories: 

First:  Saint Mary’s titles cen-
tered on her relationship with 
God 

1. The Queen that stands at 
the right hand of God: 

Most of the old testaments 
prophecies concerning St. 
Mary are found in the book of 
Psalms: “The queen stood at 
the right hand of the 
King” (Psalm 45: 9). The Or-
thodox church makes refer-
ence to the queen in the Di-
vine Liturgy, “the lady of us 
all and the Queen of us all” 

2. Jacob’s ladder: 

Jacob’s ladder that links the 
earth and heaven symbolizes 
the holy Virgin Mary 
(Genesis 28:12). Jacob real-
ized it in his dream, “And Ja-
cob awoke from his dream 

and said how awesome is this 
place, this is non-other than 
the house of God, and this is 
the gate of heaven.” 

Through Jesus Christ we are 
able to see the ladder that 
connects us to heaven. Jesus 
is our road to reach heaven.  

Our Lord Jesus Christ said 
considering himself “I am the 
way, the truth, and the life, no 
one comes to the father except 
through me.” (John 14:6) 

The father dwells in heaven, 
and we get to him through 
Christ. Therefore, Christ de-
scended to us through the lad-
der, the Holy Virgin Mary. 

The church sings in Wednes-
day’s theotokia “the father 
looked down from heaven, 
didn’t see anyone else who 
resembled you, so he sent His 
only begotten, He came and 
was incarnated from you” 

Fr. Michael Ibrahim 
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3. The Bride: 

The church refers to Holy 
Virgin Mary as the Bride. 
“Listen my daughter, and in-
cline your ears, forget your 
people and your father’s 
house. For the King loved 
your beauty because He is 
your God and to Him you will 
worship”  

Genesis 24 tells us the story 
of Abraham, who symbolizes 
the father, Isaac who symbol-
izes the son, Lazarus 
(Abraham’s Servant) who 
symbolizes the Holy Spirit, as 
well as the marriage of Isaac 
and Rebecca who symbolizes 
St. Mary or Church. 

The last verse of the chapter 
“Thus Isaac brought Rebecca 
into his mother Sarah’s tent, 
and he took her and she be-
came his wife, so he loved 
her, and was comforted con-
cerning Sarah his mother” 

4. The virgin of the Song Solo-
mon )Solomon’s friend(: 

The virgin had all the virtues 
“the queen stood at you’re 
right hand in apparel interwo-

ven with gold and adorned 
and embroidered with various 
colors” (psalm 45). Solomon 
saw her in the Song of Songs 
and wrote the most beautiful 
verses concerning Saint Mary.  

For example, “As a lily 
among thorns, so is my be-
loved among the daughters.” 
The lily is a symbol of St. 
Mary, while the thorns resem-
ble her tough life. If we ask 
why the bride has to bear 
those thorns, the answer will 
be “As the Apple among the 
trees of the woods, So my be-
loved among the sons”. Solo-
mon explains the Virgin’s 
feeling even with those thorns 
and said “I desire to sit down 
under his shadow” 

Then, the one who finds his 
satisfaction in the Lord, will 
not find any pleasure in any-
thing in this world. But the 
one who desires the material 
things of this world, Will nev-
er be satisfied with anything. 

5. The Beautiful Dove 

The beautiful dove brought 
the good news by bringing a 
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branch of olive proclaiming 
that the land was dry, and con-
sequently Noah and all his 
family were saved. Similarly, 
St. Mary brought us the good 
news concerning our salvation 
from Satan’s servitude 

6. The Cloud 

Saint Mary exhibited the high-
est virtues. Isaiah called her 
the cloud: “behold the lord sits 
on a swift cloud and shall 
come to Egypt” (Isaiah 19:1) 

The cloud is also a symbol of 
Christ’s second coming, the 
One who came in humbleness 
from St. Mary’s womb; He is 
the same One who will come 
on the clouds 

To summarize the first category, 
St. Mary’s titles from the point 
of her relation to God 

1. The Queen   

2. Jacob’s Ladder  

3. The Bride  

4. The Song’s Virgin   

5. The Beautiful Dove 

6. The Cloud 

Second: her titles owing to her 
motherhood to Christ 

1. The golden sensor: 

She carried the divinity, the 
consuming 
fire. “For our 
God is a con-
suming 
fire” (Hebrew 
12:29) The 
combination 
of the live-

coals with fire 
inside the 
golden sensor 
is a symbol of 
the unity hu-
manity and Divinity. There-
fore, the church calls Saint 
Mary the golden sensor to de-
notes her purity. 

The Orthodox church sings  
this hymn before the readings: 
“the golden sensor is St. Mary, 
and her aroma is our Savior, 
you gave Him birth, He saved 
us and forgave our sins” 

The Virgin is the mother 
Christ that is symbolized by 
the Ark of covenant that was 
made of incorruptible wood 
and overlaid with pure Gold 
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inside and out, she had the di-
vinity and the humanity inside 
her womb. 

That is the title that the ecu-
menical council in Ephesus 
called her under the leadership 
of St. Cyril, the great. 

It was also the same title given  
her through the prophecy of 
Elizabeth when she said “the 
mother of my Lord” 

2. The second heaven” or “the 
city of God”: 

“Glorious things were said 
concerning you, O city of 
God” (Psalms 87:3) 

God dwelt inside her, but he 
dwelt in heaven, So we can 
call her the heaven. 

This is the reason the church 
taught us to sing “rejoice O. 
Mary” and “the cherubim and 
the seraphim are praising 
you” . 

2. The Golden Lampstand 
(The mother of Life, the moth-
er of the Savior, the mother of 
the Holy): 

The church named Saint Mary 
the Golden lampstand that is 

inside the holy of holies. 

Then, what was the purpose of 
the lampstand? 

The lampstand have seven 
branches, one long stem 
branch in the middle, three on 
the right side, and three 
branches on the left side. 

It was use to illuminate the 
most holy place inside the al-
tar, from within, not from the 
world outside. 

So the Holy of Holies is a 
symbol of heaven, and the 
light is a symbol for Jesus 
Christ. Christ said concerning 
himself  “I am the light of the 
world”. 

The lampstand was the one 
who carries the lights. And 
since St. Mary carried Christ, 
we can say that St. Mary is the 
lampstand that carried the 
light. 
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Since Christ is the light that 
saves us from the darkness 
(Satan’s darkness) and she is 
the mother of the one who 
lighted the wilderness for Is-
raelites, then, the church calls 
her “The mother of light”, and 
the Mother of the Savior.  

Zacharias saw a lampstand 
made of solid gold, and a 
bowl at its tops (As a symbol 
of the Holy Spirit) (Zechariah 
4:1 – 7). For that reason, the 
church calls Saint Mary the 
mother of the Holy. 

Therefore, there are four titles 
that resemble St. Mary to the 
lampstand: 

1. The golden lampstand  

2. The mother of the light 

3. The mother of the Savior  

4. The mother of the holy, this 
is also the title that the angel 
gave her when he told her that 
she will give birth to the one 
who will be called Holy. 

4. The burning bush: 

We sing in the hymn, the 
Burning Bush “God is a con-

suming fire, so the fire is the 
symbol for God, while the 
bush is a symbol for St. 
Mary” 

Third: symbols pertaining to 
St. Mary and the church 

1. The Ark of Covenant: 

The Ark of the Covenant was 
made from incorruptible 
wood overlaid with gold from 
inside and outside. This is to 

symbolize the purity and 
greatness of the holy Virgin  
Mary. 

We sing the hymns “the Ark 
of the covenant is made of 
incorruptible wood. And in-
side it, there was a golden 
vessel that has the manna”  

The manna symbolizes our 
Lord Jesus Christ, and the 
golden vessel symbolize St. 
Mary. Also, in the Ark of the 
Covenant were Aeron’s rod, 
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and the two tablets of the law. 
All three items inside the ark 
of covenant are symbols of our 
Holy virgin. 

2. The Golden vessel: 

The golden vessel is where 
they placed the manna. The 
manna resembles Christ, the 
true living bread, who came 
down from heaven. 

3. Aaron’s Rod that budded: 

Aaron’s rod had sprouted and 
put forth buds, and it had blos-
somed and yielded ripe al-
monds. Even though the rod 
had no life in itself, it gave 
life.  

This is a symbol of St. Mary 
who gave birth to Christ with-
out man’s seed. 

4. The sanctuary: 

The Lord appeared inside the 

sanctuary as Christ came and 
dwelt inside St. Mary’s womb 
therefore, the Orthodox church 
sings St. Mary’s praise saying 
“You’re resembled a sanctuary 
that Moses made on the Moun-
tain of Sinai, he came and 
dwelled inside your womb.” 

5. The East Gate: 

 Ezekiel saw the east gate 
“This gate shall be shut. It 
shall not be open, and no man 
shall pass through it, because 
the Lord the God of Israel will 
enter it, therefore it shall be 
shut” The east gate refers to 
the continual virginity of St. 
Mary. 

6. The Gate of life: 

The Holy Virgin is the gate of 
life Because God entered and 
came out to give us life, so 
through St. Mary we received 
life. 

7. The Holy of Holies: 

God is He who dwells in the 
Holy of Holies. Since God 
came and dwelt in Virgin’s 
womb, we recognize her as the 
holy of the holies. 
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As Christians, reading the bible 
should be a part of life. Now, of 
course, you are thinking – yes, 
the bible is a part of my life, but 
is it really? 

Ask yourself these questions: 

When was the last time I 
opened my bible to read it? 

When I did open it, do I re-
member what I read? 

Did I read it more than twice 
this week? What about 5 
times? 

Did I pray over what I read? 

Did I strive to follow the 
words I read? 

Did any of the verses have 
meaning to me? 

When I read the verses, was I in 
a hurry to get done? 

While these are only a few basic 
questions, what did you realize 
about your bible reading habits 

by answering them? 

Do you have good bible reading 
habits, terrible habits, or none at 
all? 

What Is Secret Church? 

Telling you what ‘Secret 
Church’ is could take a few 
days, but I will tell you as simp-
ly as possible. 

Do you know how in some parts 
of the world Christians are per-
secuted for attending church, 
reading the bible, owning a bi-
ble, or talking about Christ? 

People who still want to know 
about God and spread his word 
meet in a secret place to have 
church, but it is not always done 
on a routine basis. Sometimes 
they may not meet but every 6 
months. During their time to-
gether, they learn as much as 
they can as quickly as they can 
so they are armored with enough 

Submitted by Mona Selim 
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new knowledge to go out and 
tell others as well as learning 
themselves. 

Reading the Bible 

Reading the bible is something 
many of us take for granted. 
What if tomorrow you were told 
you could no longer read it or 
you would be thrown into jail or 
even killed? 

Would it mean more to you 
then? 

Before this happens (and it 
could happen), make it a point to 
read the bible each day at least 
once. It’s not about how much 
you read, but what you learn 
from what you read – quality not 
quantity. 

May God bless you. 

Clair Farag     Aug-02 

Abanoub Farid     Aug-23 

Andrew Abdelkadaus    Aug-23 

Joseph Matta     Aug-23 

Silvana Abdelmalak    Aug-23 

Gina George     Aug-27 

Steven Matta     Aug-27 

Amanda Musharbash    Aug-29 

Michael Matta     Aug-30 
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1725أغسطس    51  2772مسره   

ترك كل شيء في يديه. وكما كان فيي 
بيت فوطيفار، كل ما يعمله ينجح فييه، 
هكذا كان في بيت السجن كل ما يعمله 
ينجح فيه. والسبب في كل ذلك أن الرب 
كان معه. وسنري نفس الوضع حينيميا 
يا  يلتقي بفرعون: سيترك فيرعيون أيا 
ا كل ما يعمله  كل شيء في يديه. وأيا 

 . سينجح فيه.

لم يكن يوسف السجين اليوحيييد، اليذي 
 .. كان الرب معه في سجنه.

كان القديس بوليس اليرسيوج سيجييين يا، 
وكان يصلي ويسبح هللا في سجنه. وقيد 

). 51، 51: 51أع (نجاه هللا من السجن 
ا من رسائله في السجن..  وقد كتب كثير 
ورسائله أمالها عيليييه اليروق اليقيد  
الناطق في األنبياء، إذن روق هللا كيان 

 معه في السجن. 

وكان القديس بطر  الرسوج سجييين يا. 
يا  وكان مطمئن ا جد ا لدرجة أنه نيا  نيوم 
. حتى أن المالك الذي انقذه، ضربه  ثقيال 

 ). 1،7: 55أع (في جنبه ليوقظه 

وكان القديس يوحنا الرسوج منفي يا فيي 
جزيرة بطمس. وكان هللا معيه. ورأي 
في منفاه عرش هللا ومالئكته، وكشف له 
الرب في المنفي أشياء كثيرة. إن أوالد 
هللا ال يخافون السجون، ألنها ال تسجين 
أرواحهم. ألن أرواحهم تكون مع هللا، 
يعزيها هللا في سجينيهيم. حييياة ييوسيف 
يا  الصديق فيها آال . وكانت فيييهيا أيا 
تعزيات، وكان فييهيا عيميل هللا ميعيه. 
والسجن كان هو الطريق الذي تيعير  
فيه يوسف علي رئييس سيقياه فيرعيون 
الذي كان معه في السجن، وعن طريقه 
تعر  علي فرعون الذي أحبه وجعيليه 
متسلط ا علي كل أرض مصر. فيكيييف 

 !حدث هذا؟
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 يوسف في السجن

أليقياه رئييييس الشييرطية فيي السيجيين. 
وتصوروا سجين يا ميو يي عيليييه مين 
يا بيانيه ييدنيس  رئيس الشرطة، ومتيهيم 

مثل هذا ! شر  زوجة رئيس الشرطة!
أتري ! كيف تكون معاملته في السجن؟

كان يجوج في ذهنه وقتذاك، أهذه عاقبة 
! الطهارة والعفة؟ وأين حماية هللا ليه؟

والعجيب أنه بعد إلقائه في السجن، يقوج 
 الكتاب: 

وكان الرب مع يوسيف، وبسيإ إليييه ” 
وربميا ييتيسياءج ).  55: 93تك ( “ لطف ا

البعض منا في عجب: أي ليطيف هيذا 
يارب، الذي تحمل فيه يوسف اإلتيهيا  
الظالم، والسمعة الرديئة، والسجن، مع 

وكأني باهلل المحب ! الطرد من وظيفته؟
 .يهمس في قلب يوسف

ال يهم أين توجد. المهم أن أكون معيك 
 حيثما توجد. 

إن دخلت السجن، فأنا فيه معك: أرعاك 
وأحفظك، وأبسيإ ليك ليطيف يا. وكيأنيي 
بيوسف اليودييع ييجيييب: ميبيارك أنيت 
يارب. أنا باإليمان مطمئين ليرعياييتيك. 

يا  أن ” ليس فقإ داخل السجن، بل أيا 
سرت في وادي ظل الموت، ال أخيا  

ا، ألنك أنت معي .  59مز ( “شر  إن )

الحريية خيارا السيجين، هيي السيجين 
الحقيقي، إن كنت لست معي وأنا معك، 
إن كنت قد أطعت تلك المرأة وبيعيدت 
عنك. أما السمعة الرديئة التي ألصقوها 
بي، وما يقوله بيت فوطيفار عني، فكلها 
أمور ال تهمني. ألن كل ما يهمني هو ما 

وفيعيال  عياش .  تقوله أنت يا رب عني.
يوسف في السجين فيي وضيع ميميتياز 
وعجيب. وربما لم يتمتع به سجين مين 

 قبل. وفي ذلك يقوج الكتاب:

ولكن الرب كان مع ييوسيف، وبسيإ ” 
إليه لطف ا. وجعل نعميه ليه فيي عييينيي 
رئيس بيت السجن. فدفع رئيييس بيييت 
السجن إلي يوسف جميع األسري الذين 
في بيت السجن. وكل ما كانوا يعمليون 
هناك، كان هو العامل. ولم يكن رئيس 
بيت السجن ينظر شيئ ا البتة مما في يده. 
ألن الرب كان معه. ومهما  نع كيان 

 ).59 -55: 93تك ( “الرب ينجحه

 هللا معه في السجن

وكما كان يوسف في بيت فوطيفار، هو 
هيكيذا .  العبد المتسلإ علي كيل شييء.

 ار في بييت السيجين، هيو السيجييين 
 . المتسلإ علي كل شيء.

وكما كان فوطيفار قد ترك كل شيء في 
ا رئيس بيت السجن قيد  يديه، هكذا أيا 
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السيد المسيح، وإعيالن يا عين فيظياعية 
الخطية وكراهية هللا ليهيا. فياليميوت 
ورائحة الد  والنار تقابل كل َمْن يدخل 
إلى الخيمة للعبادة واللقاء مع هللا، ليتذكر 

ا خطيته ونتائجها المرعبة.  دائم 

 مذبح البخور

لكن.. إلى جوار الد  والذبيحة كان هناك 
طفرة جديدة قدمها هللا في العالقة معه.. 

يا ” وهي مذبح البخور:  وتصينَيعم َميذبَيح 
يْن َخشَيب  الس ينيإ   إليقياد  اليبَيخيور . م 

هم (. إنه مكان ال تمقد   5:91)خر“ تصنَعم
عليه ذبائح دموية، وميع ذليك يمسيميى 

هذا المذبح )مذبح اليبيخيور( “. مذبح” 
يسبق فينبيء بنوع جيدييد مين اليذبيائيح 
)غير الدموية(. فالبخيور هيو  يليوات 
القديسين، كما جاء فيي سيفير الير ييا: 

ندَ الَميذبَيح ، ”  وجاَء َمالٌك آَخرم وَوقََف ع 
ا  ْن ذَهَبٍ، وأمعطَي بَخور  بَخَرةٌ م  وَمَعهم م 
ا لكَْي يمقَدَمهم مع َ لَوات  الق ديسييَن  كثير 

ه ْم علَى َمذبَح  الذ هَب  اليذي أمياَ   جميع 
يدَ دمخيانم اليبَيخيور  ميع  الَعرش . فَصيع 
ْن يَد  الَميالك  أمياَ   َ لَوات  الق ديسيَن م 

 ).1-9:3ر  “(هللا  

فمذبح البخور إذ ا كان إشارة مبكرة إلى 
ذبيحة جديدة تقيدميهيا اليبيشيريية هيي: 

 “.ذبيحة التسبيح”

تمرى.. متى دخلت ذبيحة التسبيييح فيي 
 العبادة؟
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لم  هل َك يَدخم بُّ عن الباب  وال يَدَعم المم الر 
 )59:55)خر“ بميوتكمْم ليَار بَ 

..أوج ترنيمة 

كان خروا بني إسرائييل مين مصير 
معجزة غير متوقعة، وما  احب هذه 
المعجزة كانت أعاجيب وعظائم تخليب 
العقل. فالاربات التي أ ابت فرعون 
وشعبه، وضرب األبكار، وعبور البحر 
األحمر، وهالك فرعون.. كيان شيييئ يا 
ا جد ًّا مما فتح غلفة لسان الشعيب  عظيم 

حينَئذٍ َرن َم موسَى وبَنو ”فبدأوا يمسبِّحون: 
إسيرائييييَل هييذ ه  الييت يسييبييييَحيةَ لييليير ب 

 ).51)خر“ وقالوا...

وهذه هي التسبحة التي رتبتها كنييسيتينيا 
بنفس نصها الكتابي في )الهو  األوج(
ا التسبحة التي يتغنيى بيهيا  ، وهي أيا 

وهمْم يمَرتلوَن ترنيَمةَ موسَى ”السمائيون: 
َعييييبيييييد  هللا ، وتيييييرنييييييييييَميييييةَ 

 ).9:51)ر “ الَخرو   

..مذبح موسى النبي 

كانت هذه التسبحة طفرة في العالقة مع 
يا بياليميذبيح  هللا، ولكنها ارتبطت أيا 
والذبيحة. لقد سب حوا هللا بهذه التيسيبيحية 
مرة واحدة فقإ؛ وكأن هللا كان يفتح لهم 

 –العهد الجديد  –نافذة ليطلًّوا منها علينا 
ويشاركوا في تسبيح الخالص الذي ننعم 
به نحن اآلن. لم يكن اليخيالص قيد تيم 
وقتها، وكانوا مازالوا ينتظرون مجيء 
زمع أن يفدي البشرية،  السيد المسيح المم

فبَينَيى ”لتحيا بعدئذ حياة التسبيح الدائم.. 
يا ودَعيا اسيَميهم يَيهيوْه  موسَى َميذبَيح 

 ).51:57)خر“ ن سِّي

 موسى النبي وتنظيم العبادة (6)

عمل موسى خيمة االجيتيمياع حسيب 
المثاج الذي أظهره له هللا على الجبيل، 
وكان كل ما يدور داخيل هيذه اليخيييمية 
مت العبادة  مرتبط ا بالذبائح فقإ. وقد نمظ 
في عهد موسى؛ فصار هناك أنواع من 
الذبائح اليومية: )المحرقية، اليخيطييية، 
اإلثم، السالمة(، باإلضافة إلى الذبيائيح 
الموسمية: )كالفصيح، وييو  اليكيفيارة 
العظيم(. وكان تدشين المذبح وتطهييير 

(، 3-1:51الشعب بيرش اليد  )خير
وكذلك تقديس هارون والكهنة وثيابيهيم 

(. وهذا شيرحيه 53: 55كان بالد  )خر
علِّمنا بولس الرسوج في الرسالية إليى  مم

ألن  موسَى بَعدَما كل َم ”العبرانيين فقاج: 
جميعَ الش عب  بيكميل و يي يةٍ بيَحيسَيب  
النًّامو  ، أَخذَ دََ  العمجوج  والتُّيو  ، مع 
يزي ًّيا وزوفيا، وَرش   ماٍء و وف ا ق رم 

هذا ”الك تاَب نَفسَهم وجميعَ الش عب ، قائال : 
. هو دَ م الَعهد  الذي أو ياكميمم هللام بيه   “

يدَمية   ا وجميييعَ آنييَية  اليخ  والَمسكََن أيا 
. وكملُّ شَيٍء تيقيرييب يا  َرش ها كذلَك بالد   
، وبيدون   يتطَه رم َحسََب النًّامو   بياليد   

يلم َميغيف يَرةٌ! )عيب “  سفك  دٍَ  ال تحيصم
53:3-55.( 

كان كل شيء فيي خيييمية االجيتيمياع 
مرتبط ا بالد ؛ إشارة إلى الحاجة إلى د  
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اإلنسان إلى هللا بدون د .. فعمل هللا أوج 
بدون  سفيك  دٍَ  ال ” ذبيحة ليعلًّم آد  أنه: 

لم َمغف َرةٌ  (. ونسيتيدج 55:3)عب“ تحصم
على هذه الذبيحية مين اآليية اليقيائيلية: 

بُّ اإلليهم آلدََ  واميرأت يه  ”  وَ نَعَ الير 
لدٍ وألبَسَهمما ْن ج  َصة  م  (.. 55:9)تك“ أقم 

كان هذا الجلد هو جليد أوج ذبيييحية، 
ليعر  آد  أنه لن يمستَير عيرييه بيدون 

 الذبيحة.

وكان كذلك في ذبائح ابنَْي آد .. فقَب ل هللا 
ذبيحة هابيل إذ كانت دميويية، بييينيميا 
رفض ذبيحة قايين إذ أنها نباتية بيدون 

ْن أبكار  ”سفك د ..  ا م  وقَد َ  هابيلم أيا 
بُّ إلَيى  مان ها. فنَظََر الير  ْن س  ه  وم  َغنَم 
هابيَل وقمربان ه ، ولكن إلَى قاييَن وقمربان ه  

 ).1-1:1)تك“ لم يَنظمرْ 

لقد ضاعت العالقة الجيميييلية واليحيب 
 والفرق، وحل  محلهما الد  والميوت!!

 

 ( عصر اآلباء.. )ما قبل الناموس(4)

..اآلباء والمذبح 

على الرغم من الدالة والحب بييين هللا 
واآلباء.. فقد كانت الصلة األساسية التي 
تربطهم باهلل هيي اليميذبيح واليذبيييحية، 
عالمة على الحاجة إلى الكفارة والفداء 
ا في  بد  المسيح.. وهذا ما نراه متكرر 

 سفر التكوين.

ا للير ب. وأَخيذَ ” نوق:  وبَنَى نوٌق َمذبَح 
ْن كمل الطُّيور   ْن كمل البَهائم  الطًّاه َرة  وم  م 

الطًّاه َرة  وأ َعدَ ممحَرقاتٍ علَى الَمذبَح ، 
بُّ رائَحةَ الرضا -51:3)تك“ فتَنَس َم الر 

55.( 

 : بُّ ألبيراَ  وقياَج: ”أبرا وظَهََر الير 
فيبَينَيى “.  لنَسل َك أمعطي هذ ه  األرضَ ” 

ب اليذي ظَيهَيَر  يا ليلير  هناَك َميذبَيح 
 ).7:55)تك“ لهم

 :ا ودَعا باسم  ”إسحاق فبَنَى هناَك َمذبَح 
 ).51:51)تك“ الر ب

 :ا ودَعاهم إيَل ”يعقوب وأقاَ  هناَك َمذبَح 
 ). 51:99)تك“ إلهَ إسرائيلَ 

 ( عصر الناموس5)

..موسى النبي والذبيحة 

كانت العلًّة التي أراد موسى النبيي أن 
يمخر ا بهيا الشيعيب مين مصير هيي 

بُّ إلهم الع برانييَن التَقيانيا، ”الذبيحة..  الر 
فاآلَن نَماي سفََر ثاَلثَة  أيًّاٍ  في البَري ية  

ب إله نا (، وكيان 53:9)خر“ ونَذبَحم للر 
خروجهم من مصير ميرتيبيط يا بيذبيح 

يليييا ” خرو  الفصح..  ممسًّوا الَعتَبَةَ اليعم
 ).55:55)خر“ والقائَمتَين  بالد    

كانت كل العالقية ميع هللا تيدور حيوج 
الد .. إشارة إلى الحاجة إلى سفيك د  
ا إعالن ا عن غاب  السيد المسيح، وأيا 
السماء بسبب خيطييية اإلنسيان اليتيي 
تستوجب الموت والد . ولم يكن هينياك 

فحييَن يَيَرى ” مجاج للتسبيح والترنيم.. 
ليا والقائَمتَين  يَيعيبميرم   الد َ  علَى الَعتَبَة  العم
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 عالقة هللا باإلنسان

 في البدء بالفردوس (2)

كانت العالقة بين هللا وآد  مليئة بالد ء 
والحب والدالة.. واآليات التيالييية تيدًّج 

 على عمق هذه العالقة القوية:

 ” يروا وباَركَهميمم هللام وقياَج ليهميْم: أثيم 
َوا األرَض،  واكيييثميييروا وامييَي
عوها... وقياَج هللام: إنيي قيد  وأخا 
ا علَى وجه   أعطَيتمكمْم كمل  بَقٍل يمبز رم بزر 

 ).53-53:5)تك“ كمل األرض ...

 ” بُّ اإللهم آدََ  وَوَضَعهم فيي وأَخذَ الر 
َجييين ييية  َعيييدٍن لييييَيييعيييَميييليييهييييا 

 ).51:5)تك“ ويَحفَظَها

” بُّ اإللهم: ليس َجيد ا أْن يكوَن وقاَج الر 
ييعييين ييا  آدَ م وحييدَهم، فييأ ينَيعَ ليهم مم

 ).53:5)تك“ نَظيَرهم 

 ”  يَن األرض  كميل بُّ اإلليهم م  وَجبََل الر 
 ، َحيَوانات  البَري ة  وكمل  طميور  السيمياء 
فأحَاَرها إلَى آدََ  ليََرى ماذا يَدعوها، 
وكملُّ ما دَعا به  آدَ م ذاَت نَفسٍ َحي ةٍ فهو 

ها  ).53:5)تك“ اسمم

هيذا ” حق ا قيل في إشعياء عن اإلنسيان: 

الش يعييبم َجييبَيلييتميهم لينَييفيسييي. يمييَحييدثم 
 ).55:19)إش“ بتسبيحي

 ( الســقوط1)

فجأة انقطعت هذه العالقية اليجيميييلية، 
و ارت هناك قطيعة بسبب الخطييية.. 
وبدال  من الدالة والحب واليفيرق  يار 

عيا ”هناك خو  واختباء ورعب..  وسَم 
 وَت الر ب اإلله  ماشي ا فيي اليَجين ية ... 
فاختَبأَ آدَ م وامرأتمهم م ْن وجه  الر ب اإلله  
يعيتم  في وسإ  شََجر  الَجن ة ... فقياَج: سيم 
رياٌن  ، ألني عم  وتَك في الَجن ة  فَخشيتم

(.. وبيدال  مين 51،3:9)تك“ فاختَبأتم 
البركة  ارت هينياك ليعينية وعيداوة 

 ).53-51:9)تك

فيطَيَردَ ” وطمرد آد  من وجيه اليرب.. 
اإلنساَن، وأقياَ  شَيرقيي  َجين ية  َعيدٍن 
راسَة   تَقَلبٍ لح  الكَروبيَم، ولهيَب سيٍف مم

 )51:9)تك“ طريق  شََجَرة  الحياة  

 الذبيحة الدموية (7)

د العالقة حب ا وود ا، بل تحولت إلى  لم تعم
خصومة وعداوة وحاجز متوسإ بييين 
السمائيين واألرضيين، وساد اليرعيب 
والموت. ولم يكن من الممكن أن يقترب 
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  بسيقيوط    السابقة   هللا   معرفة   أن    ونايف
  ما   لإلنسان   يقد    أن   من   تمنعه   ال   اإلنسان 
  بحريتيه    رفض   إذا   أما ،  أطاعه   إذا   يفيده  
  اليعيصيييان      لنفسيه   اختار   فقد   هللا   و ية  
  عندما   أنه   ننسي   وال  . هللا   عن   واالنفصاج 
،   اليو ييية      ميخياليفية    بسبب   الشر   حدث  
  الشير      سيليطيان      مين      اليبيشير   هللا   خلص  
  األوليي    حالتهم   إلي   بالفداء   ثانية   وردهم  
  رابطة   في   هللا   مع   يتعامل   اإلنسان   وجعل 
   أغسطينو    القديس   أن   حتي ،  أقوي   حب 
  علي   نحصل   جعلتنا   التي   آد    سقطة   مدق 
 . الفداء   نعم   كل 

  ليه      فير ية      آلد       هللا    و ية   كانت   لقد  
،   أعظم   لمسئوليات   وإلعداده ..  للتدريب  
  إرادة      ليحيريية    هللا   من   تأكيدا   كانت   كما  
  هللا      مين      منحية    أعظم   هي   التي   اإلنسان  
  ييخياليفيه      أن      لإلنسيان   هللا   سمح   لقد  .. له  
  نعمة   هي   التي   حريته   باستخدا    ويعصاه 
  . هللا   من 

  اليذي      اليعيادي      غييير      العيقياب   هو   وما  
  آد       خياليف      وذرييتيه؟ ليقيد   آد    استحقه  
...  محدودة   غير   خطية   وهذه ..  هللا   و ية 
  وبالتياليي  ..  المحدود   غير   هللا   ضد   ألنها  
   لمبدأ   تحقيق   هذا   وفي   محدود   غير   عقابها 
  هيذا      أميا  ،   اليخيطيأ      ميع    العقاب   تناسب  
  : اآلتي   في   فيتمثل   العقاب 

  تيكيويين  : (  واألبدي   الروحي   الموت  -5  
  اليروق      اتصاج    انقطاع   بمعني  ).5:57

  تالشي   يعني   ال   الروق   موت   ولكن ،  باهلل 
  تجياه    حساسيتها   فقد   يعني   وإنما ،  الروق  
  ال      إنسيان      كيل    أن :  أخري   وبعبارة .  هللا  

 -  اليروق   هذه   أن   إال   روحا   يمتلك   يزاج  
  مظلمية    أ بحت  - الجدية   الخطية   بسبب  
.    باهلل    االتصاج   علي   قادرة   وغير     هيي  .
 . عاجزة   ولكنها   موجودة 

):  الفردو  (  هللا   حارة   من   الطرد  -5  
.  51، 59:   9 تكوين (    اليكياميل      فياهلل  )
  اليخيطياة      يسياكين      أن     يمكن   ال   القدو   
  الذين   وحدهم   القلب   أنقياء   بل ،  األشرار  
  ميع      ليلينيور   شركة   ال   ألنه ،  هللا   يعاينون  
  . الظلمة 

  كانت   التي   البشرية   الطبيعة   أضحت    لقد
   لدخوج   مناسبة   وغير   بالخطية   ملوثة   نقية 
،   هللا      حايرة      في   اإلقامة   أو   الفردو   
  اإلنسانية   إلي   طريقه   الشر   عر    وهكذا 
  مين      أبنائيه   جميع   ورث   آد    وعن ،  كلها  
  بيي      حبل    باإلثم  . الخاطئة   طريقته   البشر  
. 15  مزمور   (  أمي   ولدتني   وبالخطية   (  
  خييطيياة      الييبييشير      جييمييييع      وهيكييذا عيد  

  هيو      اليعيقياب     إذن ). 55-9:51 رومية ( 
   وره:   بكل   الموت 

  عين   الروق   انفصاج =   الجسدي    الموت
  . تراب   إلي   يتحلل   الذي   الجسد 

  وخيزييهيا     الخطية   عار =  األدبي    الموت
 . المشين 

  هللا      عين      االنيفيصياج =  الروحي   الموت  
  . الخالق 

  النار   جهنم   في   الهالك   = األبدي   الموت
 . األبد   إلي 
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المسيحيي؟     المفهو    في   الخطيئة   هي   ما  
  خطأ   أي   الخطأ   من   الخطيئة   معني   اشتق

  غياييتيه      هللا      إليي      التيوجيه    بعد    اإلنسان  
 . وكيانه   حياته   ومصدر 

  عيليي    الخطيئة   المقد    الكتاب    ويعر 
  أي  )  9:1  األوليي      يوحينيا (  التعدي   أنها  
  عيليي     والتمرد   هللا   قداسة   علي   االعتداء  
  علي   تنطوي   المعني   بهذا   وهي .  ناموسه 
  فييي      ورغيبية      هللا      فيي      وارتيييياب      شيك  
   بالفكر   أو   بالقوج   سواء   وخيانته   مخادعته 
  والنتييجية ،  الحوا    بجميع   أو   بالفعل   أو  
  واالنفصاج   االبتعاد   هي   للخطية   الحتمية 
  اليخيطيييئية    أجرة :  إن   قيل   ولذا ..  هللا   عن  
  ثميرة   هي   الموت   أن   بمعني ،  موت   هي  
  عين      انيفيصياج     هو   التي   للخطية   طبيعية  
  ووجيوده    اإلنسان   وأ ل   الحياة   مصدر  

  . )51: 5)يعقوب 

  أن   اإلنسان   خلقة   هد    أن   رأينا   أن   سبق
  حتي   هللا   محبة   في   متوا لة   حياة   يعيش  
  د ء   منه   فيشع ،  هللا    ورة   فيه   تتأ ل  
  هللا     زود   وقد  . كلها   الخليقة   علي   المحبة  
  عيليي      اليقيدرة      أي      المصير   بحرية   آد   
  فقد   وبالتالي   والشر،   الخير   بين   االختيار 
  أو    هللا   و ية   قبوج   إما   عاتقه   علي   ألقي  
   اإلنسان   لكن  . هللا   رفض   وبالتالي   رفاها 
  ييعير       إليهيا      نفيسيه   هو   يكون   أن   أراد  
  عن   االستغناء   فال   ولذا ،  والشر   الخير 
  هللا     من   أن   ناسيا   له   واحتاانه   هللا   محبة  

  وقيوة      موهيبية   كل   اإلنسان   يستمد   وحده  
  لصوت   استمع   أن   الكارثة   فكانت .  وحياة 
  وخياليف  ،   اليحييية      طرييق   عن   الشيطان  
..   طياعيتيه      وكسير      وعصاها   هللا   و ية  

  هللا      ضيد      ألنيه      للغاية   خطير   أمر    وهذا
  األوج   اإلنسان   آد    من   أياا   وألنه ،  ذاته 
  هيذا    أجل   ومن ،  البشر   كل   وقدوة   رأ   
  عيادي      غيير   العقاب   يكون   أن   البد   كان  
  . أياا 

  األوج      اإلنسيان      خطيية    وضعت    وهكذا
  إذ  ،   ميفيرغية      حيليقية   في   كلها   اإلنسانية  
  نيرث      أ يبيحينيا      حيياتينيا   عن   هللا   بغياب  
  وليس   خطاة   فصرنا   فيها   وننشأ ،  الخطية 
  العد    سوي   ليس   هللا   فخارا ..  واحد   بار 
  . والموت   والفراغ 

  آلد       و ييية     المحب   هللا   أعطي   ولماذا  
  ميقيدميا      يعليم   وهو ..  الشجرة   عن   ونهاه  
 سيييييعييصيياهييا؟      أنييه      عييلييمييه      بسييابييق  

  أدبييية      وحيدودا      دليييال      الشيجيرة      كانت
  لييميتيحينيه   آد    سلطان   تحت   هللا   وضعها  
 . بها 

  القدرات    مقدما   آد    أعطي   قد   هللا   وكان  
  وال   الو ية   ينفذ   تجعله   التي   واإلمكانات 
   عصي   الحرة   بإرادته   آد    ولكن .  يعصاها 
  مقياسا   الو ية   تنفيذ   كان   لهذا .  الو ية  
  .   هلل      اإلنسيان      حيب      مقيدار    عن   يكشف  

 إيمانيهذا

لسلحوار  (01اإليمان )ق انونفيمس
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معرفة موسى وإيليييا بيميا كيان السيييد 
سيصنيعيه عيليى األرض، فيى حيادثية 

 التجلى..

معرفة القديسين والمالئكة واضحة من 
إنه يكون فرق فى السمياء ” قوج الرب 

بخاطئ واحد ييتيوب أكيثير مين تسيعية 
وتسييعييييين بييارا ال يييحييتيياجييون إلييى 

(. ومعنى هذا ان أخبار 7: 51)لو“ توبه
األرض تصل إلى سكان السماء سيواء 

 كانوا مالئكة أو أرواق قديسين..

إن هللا يهتم أن يكر  قديسيه الذين إنتقلوا 
بأن يقبل  ليواتيهيم وشيفياعياتيهيم عين 
األحياء فاهلل يحب أن يكر  قديسه وليس 
 أدج على ذلك من أنه يبسب نفسه لهم..

 :أمثلة لهذه الشفاعة

تشفع يعقوب بإسحق وإبراهيييم عينيدميا 
يا إله أبى إبراهيم ”كان خائفا من عيسو 

وإله أبى إسحق .. أنقذنى من ييد أخيى 
 ).55: 95)تك“ عيسو

تشفع موسى بإبراهيم وإسحق ويعقيوب 
أرجع ”عندما عبد الشعب العجل الذهبى 

عن شدة غابك وأذكر إبراهيم وإسحق 
 )55: 59خر“ ( ويعقوب عبيدك

تشفع الثالثة فيتييية بيإبيراهيييم وإسيحيق 
ال تينيقيض ” ويعقوب وهم فى األتيون 

عهدك وال تصر  رحمتك عنيا ألجيل 
إبراهيم خليلك وإسحق عبدك وإسرائييل 

 ).91-51: 9)دا “ قديسك

تشفع النبى أشعييياء بيأسيبياط إسيرائيييل 
إرجع إلينا مين أجيل عيبيييدك أسيبياط ” 

 .“ميراثك

 د ـ شفاعة المالئكة:  

المالئكيه هيم أرواق خيادميه ميرسيليه 
للخدمه للعتييديين أن ييرثيوا اليخيالص 

 فهم...

يعرفيون  يليواتينيا ويصيعيدونيهيا هلل. 
 ).1-9: 3)ر 

ميالك هللا حياج ” يحرسون المؤمنين.. 
 “. حوج خائفيه وينجيهم

المالك الذى خليصينيى مين كيل شير ” 
 ).51: 13تك “ ( يبارك الغالمين

يطلبون من أجل توبه الخطاه ويفرحون 
يكون فرق قيدا  ميالئيكيه هللا ” بذلك.. 

 ).5: 51)لو “ بخاطئ واحد يتوب

يبيشيرون اليقيديسييين بيأخيبيار ميفيرحيه 
 وبإجابة  لواتهم وطلباتهم..

 أمثلة: زكريا الكاهن، وكرينيليو .

ينقذون القديسين من الشرور )دانياج و 
 بطر  الرسوج(.

 ماذا تعلمنا الشفاعة؟

الشفاعة شركة حب بين أعااء الجسيد 
الواحد )الكنيسة( سواء فى السيمياء أو 

 على األرض.

الشفاعة تيحيميل فيى طييياتيهيا تيواضيع 
 القلب..

التشفع بالقديسين يحمل معنيى اإلييميان 
 بالحياه األخرى والخلود..
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 أكملوا جهادهم وأنتقلوا إلى الفردو .

وإن كنا نطلب  لوات البشر هل كثير 
 أن نطلب  لوات المالئكة؟

يجب ان نالحظ أنينيا نصيليى هلل وحيده 
ولكننا نطلب من القديسييين أن يصيليوا 

 ألجلنا إذهم أقرب إلى هللا.

 أنواع الشفاعة التوسلية:

 :شفاعة األحياء فى األحياء -أ

 أمثلة من الكتاب المقد : 

 53شفاعة إبراهيم فى أهل سادو  . )تك 
 :57-91.( 

. 15شفاعة أيوب فى أ حيابيه )أى  (
عبدى أيوب يصلى من أجيليكيم ألنيى ” 

أرفع وجهه لئال أ ينيع ميعيكيم حسيب 
حماقتكم النكم لم تقولوا فيى الصيواب 

 ).3،7: 15)أى “ كعبدى أيوب

 -5: 51شفاعة إبراهيم فى أبيمالك )تك 
فاآلن رد إمرأة الرجل، فإنه نبى،  ). ”7

 ).7: 51)تك “ فيصلى ألجلك فتحيا

-7: 95شفاعة موسى فى الشعب ) خر 
إرجع يارب عن حمو غابك.. ). ”51

إذكير إبييراهييييم وإسييحييق وإسييرائيييييل 
 ).59،55: 95)خر“ عبيدك

 شفاعة األحياء فى المنتقلين: -ب 

وهى الصاله عيليى اليراقيديين وإقيامية 
القداسات لهم طلبا ليليرحيمية وغيفيران 
خطاياهم التى  نعوها بغير إرادتيهيم. 

 أى الهفوات والسهوات.

مثاج ذلك:  لى بولس الرسوج ألجيل 
ليعإ ”أنيسيفورو  الذى كان قد أنتقل.. 

الرب رحمه لبيت أنييسيييفيورو  ألنيه 
كثيرا اراحنى .. ليعطه الرب أن ييجيد 

( رحمه فى ذلك الييو  -51:  5تيى5“ 

53.( 

 شفاعة المنتقلين فى األحياء:  -جـ

 نحن نؤمن أن القديسين الذين أنتقلوا هم:

الرب هو إله إبراهيم .. ”أحياء عند هللا -
وإله يعقوب هو ليس إله أموات وإنيميا 
هيو إلييه أحيييياء ألن اليجييميييع أحيييياء 

 ).93: 51)لو“ عنده

.. فيإن يعلمون بظروفنا وإحتيياجياتينيا -
كانوا وهم فى الجسد ييكيشيف هللا ليهيم 
األمور الماضية والمستقبلية فكم باالولى 

بعد أن تركوا الجسد و اروا فى الروق 
 ومما يثبت ذلك: 

(: كيان 51فى مثل الغنى وليعيازر)ليو
أبونا إبراهيم يعر  الباليا التى إحتملها 
لعازر المسكين والتنعمات التى كيانيت 
للغنى. كذلك معرفته بموسى واألنبييياء 

عينيدهييم ميوسييى ” اليذيين أتييوا بيعيده. 
 ). 53: 51)لو“ واألنبياء ليسمعوا منهم
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إن الشفاعة عقيدة راسيخية مين عيقيائيد 
كنيستنا األرثوذوكسية وحقييقية كيتيابييية 
هامة يشهد عليها الكتاب الميقيد  فيى 

  راحة ووضوق...

 انواع الشفاعة:

وهى خا ة بالسيد  -شفاعة كفارية  -5
 المسيح وحده.

وهيى خيا ية  -شيفياعية تيوسيلييية  -5
 بالمالئكة والقديسيين.

 ( الشفاعة الكفارية:2)

تممها السيد المسيح بنفسه على الصليب 
مرة واحدة عندما سفك دمه كفاره عين 
خطايا العالم كله. وهنا الخالص ينيتيقيل 
إلينيا عين طيرييق االسيرار اليميقيدسية 

 –اإلعتيرا   –)المعمودية والميرون 
التناوج(.. أى أن السيد المسيح يشفع فى 
مغفرة خطايانا بإعتباره اليكيفيارة اليتيى 
نابت عنا فى دفع ثمن الخيطييية، وهيذه 
الشفاعة لم يكن من الممكن أن يقدميهيا 
أحد آخر غييره هيو اإلليه اليميتيجيسيد، 
)إنسان، بالخطية، غير محدود، ييقيبيل 
الموت عن العالم( هذه الشفاعة هى التى 
 يتكلم عنها القديس يوحنا الحبيب بقوله: 

إن أخطأ أحد، فلنا شيفيييع عينيد اآلب ” 
يسوع المسيح البار وهو كفارة لخطايانا 
ليس لخطايانا فقإ بل لخطايا كل العالم 

 )5،5: 5يو 5“ (أياا

نفس المعنى يكرره بوليس اليرسيوج.. 

فمن ثم يقدر أن يخلص؟ إليى اليتيميا  ” 
الذين يتقدمون به إلى هللا إذ هو حى كل 

 ).7)عب “ حين ليشفع فيهم

وسيإ واحد بين هللا والينيا ، يسيوع ” 
المسيح الذى بيذج نيفيسيه فيديية ألجيل 

 ).1: 5تى 5“ (الجميع

 :( الشفاعة التوسلية1)

وهى خا ة بالمالئكة والقديسيين الذين 
يصلون عنا أما  الرب، هذه الشفاعة ال 
عالقة لها بالكفارة أو اليفيداء بيل هيى 
شفاعة فينا عند السيد اليميسيييح نيفيسيه،  

“ وهى تنفيذ ألمر اليكيتياب اليميقيد ..
 لوا بعاكم ألجل بعض لكى تشفوا. 

)ييع “  طلبة البار تقتدر كثيرا فى فعلها
1 :59.( 

والقيديسيون أنيفيسيهيم كيانيوا ييطيليبيون 
 لوات النا  عنهم. فالقدييس بيوليس 
الرسوج يقوج الهل مدينة تسياليونيييكيى 

(، وييقيوج 5:  9)تس “  لوا ألجلنا” 
مصيلييين بيكيل  يياله ” ألهيل أفسيس 

وطلبه .. ألجل جميع القديسين وألجلى 
ليكيى ييعيطيى ليى كيال  عينيد إفيتيتيياق 

 ).53: 9)أ  “ فمى

فإن كان القديسون يطلبون  لواتنا أفال 
 نطلب نحن  لواتهم؟.. 

وإن كنا نطلب الصاله ألجلنا من البشر 
األحياء الذين ال يزالون فى فترة الجهاد. 
افال نطلبها من هؤالء القديسيين اليذيين 

 الشفاعة
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ماياييقيك  نعمه معك، وتتذكرها عنيدميا ي
 شيء أو يجرق حياة الرضا.

نحن نتأم ل في حياة الرضا في  و  أمينيا 

العذراء ألنها مثاج لهذه الحييياة اليراضييية 
بيهيا  ميطيوِّ وهذا ما جعل منها إنسانة قديسة ن

 ونعيش معها حياة الرضا.

التجلى هيو ليميحيه مين اليميجيد اآلليهيى 
و يورة ميين الييبييهياء األسييميى لييلييذات 

 األلهيه. 

حدث التجلى تيحيسيب بياليفيكير اليروحيى 
خروجا عياميدا ميعيتيميدا عين اليميسيتيوى 
األرضييى والييزميين واألجسيياد لييتييالحييم 
روحى فوق مستيوى اليعيقيل وهيو أيايا 
بمستوى أذهاننا التأكد من أن المسييح هيو 
إبن هللا الظاهر فى  ورة الجسد. وليذليك 
أخذ بطر  على عاتقه أن يوكد ذليك بيعيد 

ألنينيا ليم نيتيبيع خيرافيات ” القيامية قيائيال 
مصنعه إذ عيرفينياكيم بيقيوة ربينيا يسيوع 
المسيح وظيهيوره بيل قيد كينيا ميعيايينييين 
عظمته. ألنيه أخيذ مين هللا اآلب كيراميه 
ومجدا.... ونيحين سيميعينيا هيذا الصيوت 
مقبال من السيمياء حييين كينيا ميعيه عيليى 

 )53-51: 5بإ  5“ (الجبل المقد 

تعالوا بنا نشاهد ماذا حيدث فيى اليتيجيليى 
 ارت ثيابه تلمع بيااء جدا كاليثيلي  ال ” 

يقدر قصار على األرض أن ييبيييض ميثيل 
 ).  9: 3)مر“ ذلك

ماهذه الثياب التى تلتصق بيالسيييد فيتيليميع 
بهاء اال كنيسته هذه هى سمية اليميؤمينييين 

فيجياء  يوت ”  -الحقيقيين البهاء الفائيق 
من السحابه قائال هذا هو ابنى الحبييب ليه 

 ) 7: 3)مر “ أسمعوا

ماذا يريد منا اآلب عينيدميا نيادت السيمياء 
على المسيح بانه الوحيد اليذى سمير قيليب 

أن نيقيبيل  -اآلب ويجب علينا أن نسميعيه 
كلمة هللا المتجسد فى حيياتينيا، نسيميع ليه، 
ونثبت فيه، ونصبح واحدا فيه، نيحين فيييه 
وهو يحيا فينا )سر األفخارسيتيا( فينيصييير 
نحن أنفسنا ابنيا واألب اليميحيبيوبييين ليه. 
غاية سرور اآلب أن يرانا ميميجيديين فيى 
إبنه. ولذلك بعد ما سمعوا السيمياء تينيادى 

ولما كيان ” رأى التالميذ أن الثالثه واحد. 
 )91: 3)لو“ الصوت وٍجد يسوع وحده

باإليمان العاميل بياليميحيبيه يصييير اليكيل 
واحيدا كييميا طيليب اليمييسيييح مين اآلب 

وليكون الجميع واحدا كما انك أنت أييهيا ” 
5)يييو“  اآلب فييى (. إذن غيياييية 55:  7

التجليى أن ييليتيقيى اليميؤمينيون جيميييعيا 
كأعااء فى الجسد الواحد خالج اليثيبيوت 
فى المسيح والتمتع بالعاوييه فيى جسيده 

 الواحد.

هللا قادر أن يجعلنا كيلينيا واحيد فيى جسيد 
اليميسيييح لينيرى عيظيميتيه وبيهياء ميجيده 
ونستمتع بحارته البهيه وهو آتيييا الييينيا 

نعم آميين ” على السحابه لنقوج مع الشاهد 
 )  51: 55)ر “ تعاج أيها الرب يسوع

 ماذا حدث ىف التجىل وما معىن التجىل؟
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ميفيكِّير  جعلته ال يحيا حييياة اليتيسيليييم، فيي
بطريقة سلبية. أما التسليم فهو اليتيفيكييير 

ِّب اليقيليب فيهيو وليييمية ” الهادئ  أما طي
ير اإلنسيان دائيميا  “.  دائمة مْشيع  فالتسليم ي

ر  بالراحة النفسية اليداخيلييية. ميع تيطيوُّ
الحياة  ار عيقيل اإلنسيان هيو إليهيه.  
فحياة اليتيسيليييم هيى ضيميان الصيحية 
النفسية لإلنسان. التسليم أداة أمان ومين 
أقرب األمثلية هيى راعيوث، اإلنسيانية 
التي عاشت حياة التسليم إلى آخير ييو  

 في حياتها رغم كل الظرو .

.الثقة واإلييميان فيي شيخيص اليميسيييح 9
ِّر هيذه اليحييياة:  مدب كيل األشييياء ” الذي ي

، “ تعمل معا  للخير للذين يحيبيون اليلي يه
ثقتي أن يد الل ه قوية وميازاليت تيعيميل 
ِّر كل شيء، وتيدبيييرات اليلي يه  مدب وهو ي

 كلها حكيمة.

ميثييل شياوج الييطيرسييوسييي الييذي كييان 
د ذ كير  ياطهد كنيسة الل ه بإفراط، وممجيرًّ
ميزعي  كيل أحيد وليكين بيعيد  اسمه كيان ي
ظهور السيد المسيح له لم يجد سيوى هيذه 

ميرييد ييارب أن ” العبارة لييقيوليهيا:  مياذا ت
 9فيكيانيت هيذه االجيابية تشيميل “  أفعل؟

جوانب حياة الرضا، الطاعة واليتيسيليييم، 
لسيت تيفيهيم ” والثقة في شخص المسيييح. 

، “ اآلن ما أنا فاعله، لكنك ستفهم فيما بيعيد
يوجد أشياء كثيرة ال نفهمها لكن اللي يه فيي 
التوقيت المناسب ييعيميل وييعيميل ليخييير 

يا ”اإلنسان.  كل أييا  اليحيزيين شيقييية، أم 
ِّب القلب فوليمة دائمة (. 51:  51)أ  “ طي

اإلنسان الحزين هو اإلنسان اليبيعيييد عين 
ربنيا، واإلنسيان اليمميعيتيميد عيليى فيكيره، 
واإلنسان الذي ال يشيعير بياليتيعيزيية. أم يا 

ِّييب الييقيلييب فييهيو اإلنسيان اليراضييي  طيي
والممطيع، الذي يحيا حياة التسلييم فيييكيون 

 وليمة دائمة أي يشعر بشبع.

 :الممارسة الفعلية لحياة الرضا 

تجن ب كلمة إشمعنا في حييياتيك. اليلي يه  .5
يتعامل مع البشر بيحيسيب احيتييياجيات 
يغير  يذم الصِّ ينْ ِّيم أوالدك مم كل واحد. عيل

 على تجنُّب هذه الكلمة.

ِّل من كلمة:  .5 فهى كلمية ميتيعيبية “: أل”قل
حادة على السمع عكس كليمية حياضير 
الكلمة المريحة. التذمير ييفيقيد االنسيان 
بركات كثيرة، مثل تذمُّر االبين األكيبير 
في مَثٍَل االبن الااج. أوجيد  ييياغية 

 “.ال”أخرى لرفاك غير كلمة 

إذا كنت في موضع اختيار، ال تيخيتيار  .9
األوج. مثلما فعل إبراهيم عنيد اخيتيييار 
األرض فترك لوط ابين أخيييه ييخيتيار 

 األوج. ليشعر اإلنسان باآلخر.

اجعل كل أحيادييثيك مصيحيوبية دائيميا   .1
بابتسياميتيك. فياالبيتيسيامية هيى اليليغية 
العالمية التي يفهمها كل النا . غييياب 
روق الفرق أو روق االبتسامية ييجيعيل 

 ما تقوله كلمات جامدة.

اسيتيخيد  عييبيارات إييجيابيييية فيي كييل  .1
أحياديييثيك. أو ييف اليينييا  بصييفييات 
محبوبة لهم. الصفات الجيميييلية تشيعير 

 اإلنسان بالرضا والسعادة النفسية.

نقطة تشكر ربنا عيليييهيا فيي  91اكتب  .1
حياتك. واحفظ هذه الورقة معيك دائيميا  
ِّى بها إلى اليلي يه وتشيكيره عيليى  مصل لت
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د  من قبل خلقة اإلنسان كان اإلنسان مميجير 
فكرة في عقل الل ه، فالل ه الخالق العيظيييم 
يدك، وفيك ير فيييك  ميوج  فك ر فيييك قيبيل أن ي
مولَد في هذا العالم، بل أكثير مين  كشخص ت
ذلك أنه كان مشغوج بك قيبيل أن تيظيهير 
في الوجود، لكين اليلي يه فيي تيرتيييبيه أن 
يوجدك كإنسان في زمن مميعيي ين وتيوقيييت 
ممعي ن وبجنس ممعي ن وعلى أرض مميعيي ينية 

 وتصير أنت.

وهيذا هيو أسييا  حييياة الييرضيا، فيقيبييل 
وجودي، هللا  مهتم بي ومعتنيي بيي، وهيذا 
مسميه بإنشغاج اللي يه اليخياليق بيخيليقية  ما ن
ييدييه... فيكيينيت فيكييرة فيي عيقييل اليلي ييه، 
وإنشغل بك حتى أوجيدك فيأنيت ميوضيع 
اهتمامه قبل أن توجد، الل ه أوجد ظيرو  

وأنجبيوا اإلنسيان ” ص“ب  ”  “ليتزوا 
يوه اسيم  ييار ميعييروفيا  بييه عيلييى  وسيمُّ
األرض. فكنت أنت فكرة فيي عيقيل اليلي يه 
ييْرَت  ثيم  يرت خيطية فيي قيليبيه، ثيم   
فَرحة في يديه، فياليلي يه ليم ييخيليق إنسيان 
على هيذه األرض بيدون هيد ، و يار 

 الل ه مسرورا  بك جدا .

فنحن كبيشير نيفيرق بيقيدو  ميوليود جيدييد 
ولكن الل ه له فرق خاص بيوجيودك أنيت. 
أنا حملتكم على أجنيحية الينيسيور وجيئيت 
بكم إلى الل ه يحملنا، ويكبر اإلنسيان إليى 

 أن يصير إنسانا  بالغا .

 كيف نقتني حياة الرضا؟

. الطاعة وقبوج ميواعيييد اليلي يه: درِّب 5

حياتك على الطاعة. قيدييميا  كيان ييحيييا 
إبراهيم أبو اآلباء في أور اليكيليدانييييين 
في العراق، وجاء إليه الينيداء اإلليهيي: 

وقاج الرب ألبرا : اذهب مين أرضيك ” 
ومن عشييرتيك ومين بيييت أبيييك إليى 
األرض التي أريك فأجعلك أمة عظييمية 
وأباركك وأعظم اسمك، وتكيون بيركية 
وأبيارك ميبياركييييك، والعينييك أليعينييه. 
وتييتييبيييارك فييييييك جييمييييييع قيييبييائيييل 

”  9 ي  5: 55)تك “ األرض فيذهيب ). 
أبرا  كميا قياج ليه اليرب وذهيب ميعيه 

 ( وأطاع إبراهيم.1: 55)تك “ لوط

عيليى ابين ” ونتعل م في النُّسكيات الديرية: 
والحياة تشهد بيذليك “  الطاعة تحل البركة

أن اإلنسان الذي ييعيييش بياليطياعية يينياج 
بركة، في البيت يناج بيركية األسيرة، فيي 
الدير بركة الرهيبينية، فيي اليخيدمية يينياج 
بركة الكنيسة، في الميجيتيميع يينياج بيركية 
المجيتيميع اليذي ييحيييا فيييه. وأقصيد فيي 
ِّلة. اإلنسيان  كالمي الطاعة الحكيمة الممتعق
ال يشيعير بياليرضيا إال مين خيالج حييياة 

 الطاعة.

.التسليم: ومين أبسيإ  يور اليتيسيليييم: 5
الطفل الصغير الممميسيك بيييد أبيييه فيي 
شارع زحمة، فيشعر باألميان رغيم كيل 
ييَير اليقيديسييين عينيدميا  الظرو . في س 
يتعر ض األخ المبتدأ إليى حيروب كيان 

ِّي قائال :  مصل ببركية أبيي ييارب ارفيع ” ي
 “.  عني هذه الحرب

ففكر اإلنسان اليمميسيتيمير واخيتيراعياتيه 

 كيف نقتين حياة الرضا؟
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Sunday 

 األحد
Wednes-
dayاألربعاء 

Friday 

 الجمعة 
Saturday 

 السبت

Divine Liturgy  
 الِقداس اإللهِى 

8:00 - 11:30 AM  

Divine Liturgy 

اإللهىالقداس   

8:00 – 10:30 AM 

Divine Liturgy  
 الِقداس اإللهِى 

8:00 AM – 10:00 AM  

Jr. High and 
High Hymns 

Classes 
 إجتماع الحان  

6:00 - 7:00 PM  

Sunday School 
 مدارس األحد 

11:30 - 12:30 PM  

Hymns & Coptic 
Classes  

طى    فصل ألحان وقب

6:00 - 7:00 PM 

Vespers and  
Sermon 

  العشيه والكلمة 

7:00 - 8:30 PM 

ماء  إجتماع الحك
أول اربعاء من كل شهر 

 بعد القداس

Servants’  
Meeting 

 اجتماع خدام 

12:30 - 1:30 PM  

Prayers Meeting 

 إجتماع صالة

Arabic Bible Study  

ربى ب بالع  دراسة كتا

7:00 - 8:15 PM 

College Meeting 

ه  إجتماع جامع

7:30 - 8:30 PM 

 

 إجتماع األسرة 

7:00 - 8:15 PM 

 اخر جمعة من كل شهر

Midnight Praises 
 تسبحة نصف الليل

 8:30 - 10:00 PM 
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