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 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

Fr. Ishak Azmy 

St Mark Church, Los Angles 

Saturday 

السبت   

(8/22/2014) 

 قداس عيد العذراء
Fr. Michael Ibrahim 

St Mary Church, Victorville 

Vespers sermons and glorification Hymns will be held، 
every evening from 7:00– 9:00 PM، starting August 7 
through August 21. Please note that on the evenings 
where there is no speaker listed، there will be only 
glorification Hymns from 7:00—8:00 PM.  

أغسطس  12 –أغسطس  7تقام العشيات والتمجيدات اليومية إبتداء من 
مساء، ماعدا األيام التى ال يوجد فيها  0،77—7،77من الساعة 

 مساء.  0،77—7،77متكلمين، يكون التمجيد من 
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ص فى هذا العدد
2جدول الخدمات األسبوعية ........  

ُسل 1.....  مالمح في حياة كنيسة الرُّ
4.......  .......الروح القدس يبكت ..

   7................. ( 0هذا هو ايمانى )

0...... شرح القداس لعاشق القداس 
   21........... .........تعازى القلبيه ..

21شخصيات الكتاب المقدس  ...... 
 21..................  صور الخريجين 

  15.................أعياد ميالد الشهر 
3أية الشهر  ............................ 
2جدول نهضة العذراء  ............... 

صورة حفلة الخريجين ورحلة 
1 مدارس األحد المرحله االبتداييه ...
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“Now may the God of 

hope fill you with all joy 

and peace in believing, 

that you may abound in 

hope by the power of the 

Holy Spirit.” 
(Romans 15:13) 

ولميلأمك اهل الرجاء لك ”
رسور وسالم يف الاميان 
لزتدادوا يف الرجاء بقوة 

“ .الروح القدس
ا  (51: 51)رومي
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Our Lord Jesus Christ promised 
the gift of the Holy Spirit to His 
disciples “I will pray the Father, 
and He will give you another 
Helper, that He may abide with 
you forever” (John 14:16). He 
assured them that the Holy 
Spirit would reveal truth to the 
Church. “When He, the Spirit 
of truth has come, He will guide 
you into all truth; for He will 
not speak on His own authority, 
but whatever He hears He will 
speak; and He will tell you 
things to come. He will glorify 
Me, for He will take what is 
Mine and declare it to 
you” (John 16:13,14). Just be-
fore His Ascension our Lord 
Jesus Christ promised, “John 
truly baptized with water, but 
you shall be baptized with the 
Holy Spirit not many days from 
now” (Acts 1:5). This word was 
fulfilled ten days later on the 
Day of Pentecost. 

In his homily “On the Holy 
Spirit” St. Gregory Nazianzen 
says “We celebrate the feast of 

Pentecost and of the descent of 
the Spirit, the fulfillment of 
promise and the achievement of 
hope. O how great and how ex-
alted is the mystery!” The di-
vine revelation of the Holy 
Trinity was brought to its com-
pletion by the descent of the 
Holy Spirit, which St. Gregory 
called the ‘great and exalted 
mystery’. 

The Holy Spirit gives us the 
Church and she, in turn, gives 
us the Mysteries. St. Augustine 
taught us, “What the soul is to 
man’s body, the Holy Spirit is 
to the Body of our Lord Jesus 
Christ, which is the Church. 
The Holy Spirit does in the 
whole Church what the soul 
does in the members of the one 
body.” 

The Holy Spirit is involved in 
every step of the development 
and growth of the Church. He is 
the power that builds up the 

LACopts 
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Church. His work is clear in all 
the mysteries, in the grace of 
God, in the gifts and in the vir-
tues. Nothing happens in the 
Church without the direct in-
volvement of the Holy Spirit. 
Through the Holy Spirit, our 
Lord Jesus Christ unites the 
Church as one, holy, catholic 
and apostolic. The Holy Spirit 
plays an important role in each 
of the mysteries of the church. 

The Holy Baptism: In the 
mystery of Holy Baptism, the 
Holy Spirit descends upon the 
water and turns it from ordinary 
water into living water which 
washes a person and gives him 
a new birth “But according to 
His mercy He saved us, through 
the washing of regeneration and 
renewing of the Holy Spir-
it” (Titus 3:5). Water is a sym-
bol of the Spirit in that it is nec-
essary for keeping life and 
maintaining it. God is the foun-
tain of living water because 
from Him comes the Holy Spir-
it “But when the Helper comes, 
whom I shall send to you from 
the Father, the Spirit of truth 
who proceeds from the Father, 
He will testify of Me” (John 

15:26). 

Through the water of baptism, 
the Holy Spirit freed us from 
sin and joined us with our Lord 
Jesus Christ, sharing in His ho-
liness and destined for eternal 
life. Baptism leaves us perma-
nently changed, no longer the 
person we once were, but a new 
person, dying to death and sin, 
and rising to new life in our 
Lord Jesus Christ. In the words 
of St. Paul, “We were buried 
with Him through baptism into 
death in order that, just as 
Christ was raised from the dead 
through the glory of the Father, 
so too may we live a new 
life” (Romans 6:4). 

Ezekiel the prophet said, “Then 
I washed you in water; yes, I 
thoroughly washed off your 
blood, and I anointed you with 
oil.” (Ezek 16:9). As the words 
‘bathed with water’ refer to the 
work of the Holy Spirit in bap-
tism the words ‘anointed you 
with oil’ refer to His work in 
the mystery of Holy Chrisma-
tion. 

The Holy Chrismation: St. 
John the Baptist came preparing 
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the way for our Lord Jesus 
Christ, and teaching that when 
the Lord comes, He will baptize 
not just with water but with the 
Holy Spirit! “I indeed baptize 
you with water unto repentance, 
but He who is coming after me 
is mightier than I, whose san-
dals I am not worthy to carry. 
He will baptize you with the 
Holy Spirit and fire” (Mt 3:11). 

We were baptized by the Holy 
Spirit at the time of our Chris-
mation when the priest anointed 
our body with the holy chrism 
(Myron). At this moment we 
received the full outpouring of 
the Holy Spirit. This is the same 
gift that the holy apostles ob-
tained on the day of Pentecost. 
In the mystery of Holy Chris-
mation, the heavens opened and 
the Holy Spirit descended upon 
us, taking possession of our 
soul. We became a living 
“temple of the Holy Spirit” (1 
Cor 6:19). 

Through this mystery, we be-
came “the anointed ones” when 
we received the sign of the Ho-
ly Spirit. St. Cyril of Jerusalem 
explains “Christ bathed in the 
river Jordan, imparting to its 

waters the fragrance of His di-
vinity, and when He came up 
from them the Holy Spirit de-
scended upon Him, like resting 
upon like. So we also, after 
coming up from the sacred wa-
ters of baptism, were anointed 
with chrism, which signifies the 
Holy Spirit, by Whom Christ 
was anointed and of Whom 
blessed Isaiah prophesied in the 
name of the Lord: The Spirit of 
the Lord is upon me, because he 
has anointed me. He has sent 
me to preach good news to the 
poor.”... 

This divine life is the life of 
grace, making us “partakers of 
the divine nature” (2 Pet 1:4) 
and true children of God: “For 
you did not receive the spirit of 
bondage again to fear, but you 
received the Spirit of adoption 
by whom we cry out, “Abba, 
Father.” The Spirit Himself 
bears witness with our spirit 
that we are children of 
God” (Rom 8:15-16). 

Chrismation, then, is our own 
“Pentecost” when the fullness 
of the gifts of the Holy Spirit is 
poured upon us, enabling us to 
live a life worthy of our Chris-
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tian calling as the children of 
God. 

Holy Baptism and Chrismation 
are closely connected to the Eu-
charist. In Holy Baptism we 
take off the old, sinful person 
and wash away the sinful na-
ture. In Chrismation, we are 
anointed with the oil of the Ho-
ly Spirit and filled with His 
gifts. Finally, we are led to the 
Eucharistic banquet 

Holy Baptism and Chrismation 
are considered the mysteries of 
entrance into the life of the 
Church. They lead us into the 
life of the Church and unite us 
with its essential nature. They 
are therefore intimately con-
nected with the Eucharist, 
which is the center and the 
source of the whole life of the 
Church. 

The Holy Eucharist: In the 
Divine Liturgy, the priest ask 
the Lord for two things, the de-
scent of the Holy Spirit to 
change the bread and wine into 
the Holy Body and Blood of our 
Lord Jesus Christ and His de-
scent on us to change us who 
eat and drink of the Holy Body 

and Blood ‘We worship You by 
the pleasure of Your goodness 
that your Holy Spirit descend 
upon us and upon these gifts set 
forth and purify them change 
them as a sanctification of Your 
saints’. St. Augustine reminded 
his audience: “If then you are 
the body of Christ and His 
members, it is your mystery that 
reposes on the altar of the 
Lord… Be what you see and 
receive what you are” and 
“There you are on the table, and 
there you are in the chalice.” 

The Holy Spirit underlies and 
pervades the Church’s celebra-
tion of the Holy Eucharist. He 
makes present the blessed Body 
and Blood of the risen Lord Je-
sus Christ and by our eating and 
drinking the Holy Gifts, we our-
selves are renewed in the Spirit 

Although it is the Holy Spirit 
that accomplishes the change of 
the bread and wine into the 
Body and Blood of the incar-
nate Word, it is by our partak-
ing of our Lord’s Body and 
Blood that we receive the Holy 
Spirit. The Spirit indwells, pen-
etrates, and suffuses the glori-
fied flesh of the Lord Jesus 
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Christ. St. Paul writes: “Thus it 
is written, ‘The first man Adam 
became a living being'; the last 
Adam became a life-giving spir-
it” (1 Cor 15:45). 

This invitation to partake of the 
Holy Eucharist is truly an exten-
sion to the day of the Pentecost. 
For by partaking in one bread 
and one cup with one spirit we 
are united with our Lord Jesus 
Christ and with one another to 
become one church, the Body of 
our Lord Jesus Christ and enter 
in partnership with the Spirit 
receiving the forgiveness of our 
sins. 

Repentance and Confession: 
Through the power of the Holy 
Spirit, the stain of sin is re-
moved in the mystery of confes-
sion. This Divine power and au-
thority of our Lord Jesus Christ, 
to forgive sins or to retain them, 
was given to the Apostles when 
the Lord outpoured the Holy 
Spirit upon them. “And when He 
had said this, He breathed on 
them, and said to them, 
“Receive the Holy Spirit. If you 
forgive the sins of any, they are 
forgiven them; if you retain the 
sins of any, they are re-

tained” (Jn 20:22-3). 

It is the Holy Spirit that convicts 
us and drives us to repent and 
confess our sins. “And when He 
is come, He will reprove the 
world of sin, and of righteous-
ness, and of judgment” (Jn 
16:8). Sin grieves the Spirit and 
quenches His work in our lives. 
By acknowledging both our sin 
and God’s gracious forgiveness 
and cleansing through Christ (1 
Jn 1:9), we free the Holy Spirit 
to fill us. 

Unction of the Sick: The unc-
tion of the sick is a gift of the 
Holy Spirit ministered by the 
Church and performed by the 
priest. The chief biblical text for 
anointing of the sick is “Are any 
among you sick? They should 
call for the elders of the church 
and have them pray over them, 
anointing them with oil in the 
name of the Lord. And their 
prayer offered in faith will heal 
the sick, and the Lord will make 
them well. And anyone who has 
committed sins will be forgiv-
en.” (James 5:14,15) When 
Christians are experiencing ill-
ness they receive the necessary 
particular gifts of the Holy Spirit 
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such as strength, peace and cour-
age to overcome such difficul-
ties. Through this anointing, the 
sins are forgiven. By the power 
of the Holy Spirit, the sick per-
son’s soul will be healed; and if 
it’s God’s will, he also may be 
healed physically. The sick per-
son receives the strength and gift 
of uniting his sufferings with our 
Lord’s Passion. 

Holy Matrimony: Thr ough the 
mystery of Holy Matrimony, the 
Holy Spirit forms a communion 
between the bride and the bride-
groom. St. Paul reminds us that 
our body is the temple of the 
Holy Spirit. A man and a wom-
an who are members of the 
Body of our Lord Jesus Christ, 
through the mystery of Holy 
Matrimony not only do they be-
come ‘one flesh’, but their union 
is sealed by the Holy Spirit liv-
ing in each of them. 

Holy Priesthood: The pr iest-
hood is the vehicle that God, 
through His Son, chose to main-
tain the regular flow of His 
grace and blessings through the 
sacraments. The Divine power 
and authority of our Lord Jesus 
Christ, was given to the Apostles 

“Assuredly, I say to you, what-
ever you bind on earth will be 
bound in heaven, and whatever 
you loose on earth will be loosed 
in heaven” (Mt 18:18). He gave 
them the authority to forgive 
sins or to retain them, when He 
outpoured the Holy Spirit upon 
them. “And when He had said 
this, He breathed on them, and 
said to them, "Receive the Holy 
Spirit. If you forgive the sins of 
any, they are forgiven them; if 
you retain the sins of any, they 
are retained” (Jn 20:22-3). This 
breath of the Holy Spirit still 
remains in existence, being 
passed down from generation to 
generation. In the ordination cer-
emony, the candidate chosen for 
the priesthood opens his mouth 
and the bishop blows into it say-
ing ‘Receive the Holy Spirit’ 
while the new priest recites “I 
open my mouth and pant, For I 
long for Your command-
ments” (Ps 119: 131). 

The apostles used to confer the 
Holy Spirit by the laying on of 
hands upon all ranks of priest-
hood, bishops, priests and even 
deacons. 

Through Holy Mysteries we 
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have received the seal of the Ho-
ly Spirit. Our task now is to pre-
serve the integrity of what we 
have received by living a truly 
Christian life. We must give 
time to prayer, and to the study 

of scripture. Speaking to God, 
listening to His word to us, and 
letting His teaching mold us are 
possible by the power of the Ho-
ly Spirit Who dwells in us. 

Kirolles Guirguis  Jun-12 

Sameh Maksy Jun-13 

Mina Morgan Jun-14 

Victoria Soliman  Jun-21 

Jesse Hanna Jun-21 

Jesse Ileya Jun-21 

Andrew Akhnoukh 

Jun-24 

Bishoy Roufail Jun-24 

Jennifer Sayed Jun-25 

Youssef Abdel Masih Jun-25 

Martina Farag  Jul-01 

Youssef Iskander   Jul-05 

Minreet Soliman   Jul-06 

Marina Ibrahim Jul-07 

Jonathan Soliman  Jul-08 

Tobya Matta  Jul-16 

Clara Soliman Jul-20 

Kirolos Hodhod  Jul-26 
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Some youth perceive the Coptic 
Church to be boring, long and 
something should be done 
about. Is the church really bor-
ing? We may get philosophical, 
but we don't need to convolute 
the argument. It basically 
comes down to, “what is bore-
dom?” You may define bore-
dom as “a repetitive act.” This 
is not an accurate definition. I 
can list many repetitive activi-
ties that are not boring for some 
people. For example: watching 
TV everyday, talking on the 
phone with friends, etc... Those 
acts repeat, yet they don't bore 
you! Therefore, it is not fair to 
call the church boring just be-
cause the “same” liturgy is cele-
brated every week. You may 
want to expand the definition of 
boredom to be: “a repetitive act 
which does not interest me.” 
This would be a more accurate 
definition but does not let you 
off the hook! In essence, what 
you are saying is that church is 

boring because “it is a repetitive 
act which does not interest me.” 

An honest self-examination is 
in order to reveal what are one's 
interests! If the interests are 
spiritual and the church is inca-
pable of providing such needs, I 
would be the first calling for 
changes (some people call it 
modernization). However, if an 
individual is interested in other-
than spiritual matters, no form 
of church adaptation or con-
formity would suit such indi-
viduals. It is a simple equation 
with two variables resulting in a 
conflict of interest. 

Fr. Joseph Boules 
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Saint Matthew recounts the mir-
acle of the five loaves and two 
fishes, “when it was evening, 
His disciples came to Him say-
ing…” (Matt. 14:15). This is a 
very clear example of people 
spending a long time (till the 
evening) in the church since the 
time of our Lord Jesus Christ. 
There are numerous examples in 
our church of people who 
prayed continuously. St. 
Arsanious for example would 
stand and pray facing the sun, 
the sun sets rises, and our saint 
is still standing praying. The 
twenty-four priests in heaven 
praising the Lord continually 
pray without ceasing. 

The disturbing thought is that 
some may find the Orthodox 
Church to be inconvenient there-
fore label it boring! Some erro-
neously think that the church is 
boring and long because it is an 
“Egyptian” church. This is simp-
ly not true. The bible is univer-
sal and the teachings are clear. 
Any honest Christian religion 
will abide by these biblical 
teachings. 

So, what is wrong? Something 
has to be wrong because, for 

some people, the feeling of bore-
dom exists. What can be done to 
confront and overcome this feel-
ing? 

The answer begins with you! 
You have got to be honest 
enough to admit your interests 
and goals. Do they include God? 
Some things in life are very bor-
ing but they must be completed. 
What if someone is ill and must 
take a certain medication, every-
day, for the rest of his/her life? 
Wouldn't it get boring taking 
that pill day-in and day-out? 
Wouldn't this be the ultimate 
repetitive act? However, you do 
it because your goals and com-
mitment to life is clear. The re-
ward of completing such repeti-
tive act is measurable by how 
much longer you live because of 
the pills. In this case, it is easy to 
force ourselves to complete this 
daily boring act of taking a pill 
every day, so we may live long-
er. 

On the other hand, it is hard to 
measure the outcome of com-
pleting spiritual activities. The 
rewards are often heavenly. Un-
less we have a clear goal and a 
clear commitment to achieving 
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the goal, we may get bored and 
don't finish the way because the 
end results are intangible. When 
we stop taking the pill, we can 
see physical signs of the body 
becoming fatigue. How ever, 
when we stop praying for a peri-
od of time, or stop going to 
church, there may not be any 
physical signs of a depleted soul. 
That is why if an individual has 
a serious commitment towards 
the spiritual life, he/she will  
know the unseen state of the 
spirit is growing. Just as the pills 
will make the ill person better, 
so will the spiritual exercises 
better the soul. 

Part of the solution is to make 
adjustments to the attitude to-
wards the church. It would be 
beneficial to know whether a 
person is willing to submit to the 
church's teachings as a means to 
get to Christ, or is the church 
something that he/she needs to 
analyze, evaluate, and postulate. 
Sometime, it is easier to ques-
tion than to perform or follow 
which evades the imminent. It is 
healthy to have an inquisitive 
mind. However, it is important 
to know the motives behind the 
questions. 

What helps is if you examine 
your goals and know where the 
role of the church is in your life. 
When these goals are clear and 
your priorities are straight, you 
need to make a commitment. 
Once a commitment is made, 
you don't have a choice to 
change it. After all, a commit-
ment is sticking to your decision 
even after the mood in which 
you made the decision is long 
gone. If facts change, or life 
goals are altered, then you may 
adjust your commitments. How-
ever, if the variables remain the 
same, your commitment should 
also remain the same! 

The key to attending church and 
actually benefiting spiritually is 
to alter the attitude towards the 
church. Remember that the 
church does not make you go to 
her every day. If you are uncom-
fortable with certain people or 
certain pressures applied to force 
you to go to church, the church 
should not suffer as a result. 
Having the right attitude will 
automatically crystallize the is-
sues, and you will be able to sort 
church issues and everything 
else. 
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“We do not admire St. Paul the 
Apostle for raising the dead or 
for healing a leaper, we admire 
him for sayings such as, 'Who is 
weak and I am not weak?! Who 
is made to stumble, and I do not 
burn with indignation?!' (2 Cor. 
11: 29) These words are more 
powerful than the ability to do 
thousands of miracles. For these 
words are more precious than 
pearls!” 

“I am a father, full of loving-

kindness… In accord with St. 
Paul, I remark 'My little chil-
dren, for whom I labor in birth 
again...'” (Gal. 4:19). 

“Every mother cries while she is 
in labor. So I do the same.” 

“Nothing is more dear to me 
than you; nothing, not even the 
light! For the sake of your re-

pentance I am ready to joyfully 
offer my eyes ten thousands 
times, if it is possible! 

For me, your salvation is very 
dear, more precious than the 
light. 

What is the advantage of the 
rays of the sun if the grief of 
your non-repentance darkens my 
eyes. 

My hope is lost, if you do not 
progress?!” 

“I love you, I want to be dis-
solved in you. You are my fa-
ther, mother, brother and child!” 

“If I can open my heart for you 
to see its depths, you will see 
that it embraces you: women, 
children and men! This is the 
power of a lover! It makes the 
soul wider than heaven!” 

In a time of universal deceit, TELLING THE TRUTH is unique, 
marvelous and a revolutionary act.

For the Lord said; "I am .. The Truth" [John 14:6] 
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1721يوليو  -يونيو  2712ابيب  -بؤنه   51 

التي سبقت  الرتعةتاتم التةتبتتت  تم  ت 
 .السنين.

نتقتة  ةت ست لتقتف ف ت    دفع ثةتن  تع  
القلب  الجسف، مهةة تتبت ا التنتتتةوت ، 

نق ل  ف    ا ةب ا  مينًة هلل،  لت   لتقتي 
! ف تت  التتاتتةم  الستتةتتاتتم الستتجتتنفتي 

العدةئم،  ا تهةم الظةلم الذي اتتهتةتتت   ت 
. امع   ف طيفةم، عن  ا ةختئتإ يلتي  .
ف    ا فقف محبم سيف ، الذي ةثت   ا ةتف 

متن .!    ما ،  كةا ةاتقف  ن   عكم لبيتت .
 ج  اا ةستةع طةهعا، فقف متعكت، ،  فتقتف 

فقف العاحم  التنتنتي،   لتقتي فتي .  حعةت .
حتقًتة يا التبتع لت  ثتةتن ةتففتات .  . السجن
 األ عام. 

مجعد دمس في التئتهتةم  ة س  لم ةبن 
 الافم    ه   ةً تة فتي اتتبتةم التةت  ت 
السليم مهةة كةن  النتةو  صتاتبتم.  متثتلت  

، حتتيتنتتةتة  تتةل ةت حتتنتة التتةتاتتةتفااكتةا 
  ةتحت  لتن  ا تتامتذ امتع ”لهيع دس 
“ (  متيتن.  لت  كتةنتت  (،1:  51متت  .

 النتيجم  ئع م س . 

النعةب  ا تلن التةتعا  التفتةستف ،  متذ 
لةتة  مستبتتت  متن !  م  الةتافي عليهة!

نتةد ” ث  ، فتعك ث    في ةفهة  هعب، 
 ه   يتهة  كلةتهم  ةولم  انتظتع ا  تف جتة  
يلينة  عج  عبعاني لتيتفاعتبتنتة. دمت  يلتي 
لتيت تتئتجتتع متتاتي، ف تعمتت    تت 

عظيم.  كةا لةة سةع  ني مفا  صت تتي 
 صعم ،  ن  تعك ث     جةنتبتي  هتعب 

 لةة مجتع و جتهتة !! “ معج يلي مةمج
: 93تتن ( يلي  يت ، كلةت   نتفتا التبت م 
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ضتع تنتي، ”  انئب  عليهة الةث  التقتةوت  
!   سب  فةشتتتبتي حتة لت  ياتعا   فتلتم “

تستئيع. فاماد   ا تنتقم متنت  متن جتهتم، 
 هتبتذا .   تنئي مئيتهة من جهم  متعي

 ضتةفت  يلتي فستةدهتة التظتلتم  التقتستت   
  تف  اا التبتةطت   تف .   البذب  التعةتة .

انت ع علي الح ، متن جتهتم فت طتيتفتةم 
 ةً ة. 

نام، متن التاتنتةصتع التةت لتةتم فتي هتذ  
الةةسة    ا ف طيفةم لم ةفحص ا متع. لتم 

عتةتة  ةت ست ةحق  لتم ةتف ت ، لتم ةستال 
حفث.    صفق ك م يمتع تت .  لتم ةتذكتع 

السة قم   مةنتتت ،  كتيت   ا  ة س  عكم 
  كةا ما .  كةن  اذنة امتع   فت طتيتفتةم 

ةتقت ل  كثع تاثيًعا علي  متن عتقتلت   هتنتة 
 ةت ست   متذ .  فحةي ا تبت .” : البتةب

، 53:  93تن ( “السجن  ضام في  ي  
02  .(

 (،5:  93تتن ( ين  مويا شعطم فعع ا 
في معك، كبيع ةةةث   وةًعا لتلتفامتلتيتم    
مفةًعا لألمن الاةم ل  سلئةا  ا ةلتقتي فتي 

في الةبتةا التذي  ة س  ضع . ” . السجن
 لتم .  “ كةا  سعي الةلن محبت ستيتن فتيت 

عن نفست .  لتلتةتع  التثتةنتيتم  ة س ةفافع 
كةا كرة  تسةق للذ ح،  كناجم صتةمتتت  ” 

: 19 ش (   “  مةم جةوةهة، فتلتم ةتفتتتح فتة 
   م ةة كةا احتقةم سيف  لت ،   ستي )..  7

الذي ةفمل ! احتتقتةم  لت  السجنعلي  من 
كرةب فةسف، مةا األمةن   الثتقتم،  تتجتع 

!  علي امع   سيف  الذي احسن يلي !
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يوسف العفيف

 حفث  ا امع   سيف  مفا  عينيهة يلتي ” 
 تف   ترتتتهتيت  ).  7:  93تتن (   “ ة س 

 تئلب منت  التختئتيتم،  تتلتح فتي ذلتن. 
تتن (   “ لم ةسةح لهة. ” تبلة  ة مًة في مًة.

 ةت ست  هتنتة كتةنت  نتقتة   ).  52:  93
 تف  الرتهت  يا .  دماسًة لجةتيتع األجتيتةل.

تب ا صابتم التةتقتة متم فتي هتذ  الستن. 
 حينةة ةساي ه  يليهة، ةحتةج يلتي جتهتةد 

يلتيت ،  الرتهت  نفس .  لبن حينةة تستاتي 
. تلح علي ، تب ا الةقة مم اصاب.

فقف حفظ عفت   طتهتةمتت ،  لتم  ة س  مة 
 متة .  ةلتةا لنفس  األعتذام فتي التختئتا.

 كثع األعذام  التةتع   هتي ستيتفتت   لتهتة 
سلئةا علي ،  ةةبن  ا تسبب ل  مرتةكت  
  ضتتعاًما يذا مف تتهتتة  شتتاتتع   ا 
كعامتهة  ف  هين .  مع ذلتن فتقتف مفت ، 
تة. فتاعتتتذم  تة فتيت مً  لبنهة  لح  علي  ة مً
ً    فةو  نح  و جهتة التذي هت  ستيتف  

ه ذا سيفي   ةاع  متاتي متة ”  ةل لهة 
في البي .  ك  مة ل   تف دفتات  يلتي ةتفي. 
 ليا ه  في هذا البي   عظم متنتي.  لتم 
ةةسن عني شيئًتة اتيتعك، ألنتن امتع تت . 

تتن !“ ( ؟. فبي   صنع هذا الرع الاظتيتم.
 لبن الةتع   لتم تتا ت   تحت  ). 3، 1: 93

،     تحت  و جتهتة ة ست و جهة علي 
عليهة،  استتتةتع  فتي يلتحتةحتهتة.  هتنتة 

يلتي مستتت ي  عتلتي فتي  ةت ست امتفتع 

كتيتت  ” التحت ام،  هت  حت   . فتتقتةل  
 صنع هذا الرع التاتظتيتم،   متئتإ يلتي 

 ةت ست  التبتةمهذا ه  ).  3: 93تن ( “  
الذي في طهةم   لب   عتفتم جستف   متتفتع 
ف ق مستتت ي التختئتيتم،   تةل عتبتةمتت  

كي  اصنع هذا الرتع التاتظتيتم ”   الخةلف  
).  3: 93تن !“ ( مئإ يلي  ؟

 عتبع  ا الخئيم م جهم  صتً  يلتي  ، 
 ليس  فقط ضف امع   ف طيفةم،    ضتف 
و جهة.  هذا ه  الةتستتت ي التاتةلتي فتي 

 اف سقت طت ،  دا دالع حية ، الذي ععف  
يلتيتن ” فقةل للتعب فتي مت،مت م التتت  تم 

 حتتتفك  متتتئتتتا .  الرتتتع  تتتفامتتتن 
فتقتف  ةت ست  متة ).  1:  12م، ( “ صنا 

كةن  هذ  الحقيقتم  متةمت   تبت  الستقت ط، 
فةنات  عن السق ط. فةعتبع الخئتيتم شتًعا 

عظيةة  اعتبعهة م جهم يلي  . 

 دا دكةا هذا الرةب البت ل  كثع عفم متن 
!  الذي كةن  ل  ثةةني و جة !

كةن  الئهةم  التي في  تلتبت ، ا ت ي متن 
اإلاعا  الذي عع    تةتيتع  التنتقتي  ا 
ال،ني شع عظيم،  ب   ا ةسلم   لت حتي 

،  فيهة ال صيتم م سى النبيالرعةام يلي 
لتقتف ).  51:  02متع (  “  ت،ا”السة ام 

نفذ ال صيم  تبت   ا تتبتتتب فتي التتت ما  
 ةئة  السنين.  كةا في ذلن شةهفًا عتلتي 

التنتقتي  ال ةيعالرعةام الئبيايم، شعةام 
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اجت  نتتجتةم متتفمتتتن،  متع  متتن اجتت 
صتتفةتت  ا  متتعةتت  ا  انستتةا لتتفةتت 

 ...مربلم

فت ع هذ  ا م م فى ةتف    التعحتيتةتم 
 امةم عينتيت  التحتةنتيتتتيتن، فتتتجتف محتةتم 

...  ع نة من العب فى حين 

 اتف اا ةتنتتتهتى التبتةهتن متن صت   -م
القسةم تتبتف  التبتنتيتستم كتلتهتة فتى تت   
ال    التع تةنتيتم ةتقت لتهتة الرتاتب كتلت 
     عةل،   فم  احف، فيب ا لتهتة  ت  

... عظيةم  تاثيع عةي 

 لهة ان   ب  انتبة ،  نهة صت   جتلتيتلتم، 
 هى اشع  ال ل ا ،  اجفمهة  تبت  ، 
 ا العب ةس م نفس  ه  التذ  صتةاتهتة 
 علةنة اةةهة  فة  الةتبتةمك،  فتيتهتة نتنتةل 
شع  اا ننةد   ب  جع  ،   تبت  مستع  

..ا ةنة الذ  فى السة ا 

  تيتنتم التجتةتع، “  ا ةنتة”  نحن اذ نق ل 

فتذكع اا   ل  ا  د كتثتيتع ا،  هت   
هم ام   لن، فاةملهم  ةحبم صتةد تم هتى 

.. محبم ا خ  م ت 

 تام   ت د  طلبة  هذ  ال ت   الستبتاتم 
:الخةلف 

.... ليتقفس اسةن. 5
.... ليا  ملب تن .0
.... لتبن مريئتن .9
… مب،نة الذ  للنف اعئنة الي م .1
 …اافع لنة ذن  نة .1

 .. تفملنة فى تجع م. 6

 ... نجنة من الرعةع .7

 تةلتةتستيتح ” ثم نختم هذ  ال     تةوتلتيتن 
فتنت تةتن  تبت لتهتة حستب “...  ةس م م نة

الح  الح  ا  ل لبتم اا ”  عف  ال ةدق 
)ةت “  ك  مةطلبتم من ا ب  اسةى ةائيتم

6  :09(.. 

 اعتع  آمين آمين اؤمن اؤمن

طوبى لمن اخترته وقبلته يارب ليسكن ”
( 46:1)مز“ فى ديارك الى األبد

 شاب كنيسم الاذما   فيبت م في القس ميخائيل إبراهيم 
إلنتقةل للدكتور/ مايك سيد ةقفم ا مةلص التاةو  القلبيم 

جينيفر وناثان سيد. الةنتقل   الف  ك  من  .السيده/ بارباره سيدو جت  
العب الةحب ةنيح نفسهة فى  ح ةا القفةسين،  ةائى ع،ا   س مة لب 

 فعاد األسع .
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 “الجع م...”فى الجسف الئةهع تسةى 

لذلن ة ع البةهن الثلت  عتلتى التثتلتثتيتن 
 حي  ةب نةا ماة صليبة، ثم ةقستم التجتستف 

الئةهع على شب  ال ليب

تتتلتى صت   التقتستةتم  تبت  مرت م،  .0
  تئتتعةتقتتم ماوتتاتتم تتتعفتع ا نستةا التتى 
السةة ،  تاير  لحظة  سةةويم  ه   تاتف 

... على ا مض

فى نهةةم ك  فقتع  متن فتقتعا  صت    .0
التقتستةتم ةتهتتت  الرتاتب كتلت   تحتةتتةس 

كتيتتع ةتةلتتيتستت ا .. ”  م حتةنتتيتم  تةوتت  
 “كيعةةليس ا .. ةةمب امحم

مة ةنبنى عتلتيتن اةتهتة ا خ اثتنتة  صت  
 القسةم

اا تتام  فى اثنة  تقتستيتم التجتستف ا م  -  
: العب ةس م من اجلن

.تتام  فى الجلفا +
 . فى ال ع ة  الة لةم  ةلق بم+

. فى اكلي  الر ك الذ  ادمى م س +
. فى الفمة  التى ن،ف  من جسف  كل +

 اا تتام  هذا الجسف التذ  لتم تتبتن فتيت  
صتتحتتتم،  تتت  فتتتيتت  التتجتتتعام  ا  م 
 ا حبةطة ، د ا اا تا ع ا  تتات تب 
ا  تفهن  ةل،ة  ا  تتفا  .. فتادمت  التى 
اعةةق نفسن      ك  هذا كةا متن اجت 

... مئةةة 

اا تتة تع كتلتةتة  التبتةهتن،  تتتتامت   -ب
 تتاة  فى ماةنيتهتة،  ترتةمكت  التئتلتبتم 

 الت عم ... فانفمة ةقت ل متثت   طتهتعنتة 
ةةسيفنة من مئةةتةنتة التختفتيتم  التظتةهتع  
 ك  فبع  ةعضى صت حتن ةتةهلل متحتب 

طتهتعنتى ” البرع فليباف عنة،    متات  ... 
ةةمب من مئةةتة  التختفتيتم  التظتةهتع ، 
 انت،م عتتنتتى كت  ا فتتبتتةم التاتتةلتتةتتيتتم 
 الريتئتةنتيتم التتتى  تتعضتى صت حتن 

.. ةةمب

 عنفمة ةق ل  طتهتع نتفت ستنتة  اجستةدنتة 
 ام احنة   تلت  تنتة  عتيت نتنتة  افتبتةمنتة 

امتيتن ”  نيةتنة .. مدد  تاتف كت  كتلتةتم   
“...ةةمب .. امين

اشتتتتتعك متتع الرتتاتتب فتتى ال تت    -ج
التاتظتتيتةتم التةتتتتبتعم   كتتيتعةتةلتتيتستت ا، 
متت تةتنتم كت  متة طتلتبتتت  متن طتلتبتة  
 ت ععة .. فهذ  ال     ت ةتم جتفا فتى 
فالهة،  عظيةم جتفا فتى تت  تيتتتهتة التذ  
ة  م  ةتتتحتفث عتن ا م التعب ةست م 
التى عةنةهة على ال ليتب،  نتحتن نتاتلتم 
ان  عتةنتةهتة متن اجتلتنتة لتبتى ةتعحتةتنتة، 
فةا،  هذ  ال    ه  انتنتة كتةتن ةتذكتع 
العب  عحةت  تلن التى جالت  ةسلم نتفتست  
للة   من اجلنة، فنئلب متنت  اا ةتبتةت  
محةت   اا ةجالنة مستحتقتيتن اا نستتتفتيتف 

 ... منهة

اجتتاتت  لتتن طتتلتتبتتم متتع عتتبتتتةم   -د
لتبتتى “  كتيتعةتةلتتيتست ا .. ةتةمب امحتتم” 

: تستةع معاحم العب

مع  من اج  ت  تن  اتفتعاا متئتةةتةك، 
 مع  من اج  تقفمن الع حى،  مع  متن 
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  الذ   تاتفمتة اتتم التفتفا   تةم متن  تيتن 
األم ا  فى التيت م التثتةلت   صتاتف يلتى 
السة ا   جلا عن ةةين اآلب  ستيتاتتي 
فى الي م األميع فى متجتف  لتيتجتةو  كت 

.  احف كاعةةل 

 :صل ا  التقفةا  حل ل التع م التقتفس
ةتبتختع التبتةهتن ةتتفةت  استتتاتفادا لتةتستتن 
القع ةنم  الباس،  ةةسن التقتع تةنتم  تيتف 
اليةنى  ة اهة على ماحم ةتف  التيتستع 

 شتبتع ..   تةمكت  .. ”  ةق ل مع مشةهة 
 “ فس 

 ةقسةهة يلتى ثتلت   ثتلتثتيتن د ا ف ت 
 .. ةنفخ فيهة نفخم الع م القفس

 ةعشم الباس ث ث معا   إصبتات   هت  
“  شتبتع ..   تةمكتهتة ..   تفستهتة”ةق ل 

 ةتنتفتخ فتيتهتتة نتفتختتم التع م التقتفس ... 
 ةستاعض التبتةهتن حتيتة  التعب ةست م 
آ م   م ت    يةمت   صتات د   متجتيتئت  
الثةني للفةن نم الاةمم، فيت تعخ الرتةتةس 
منذما الراب  ةلسجت د  تخت    مرت م 
 متةم   ألنتتهتتة لتتحتتظتم حتتلت ل التتع م 
القفس..  ةستجتف التبتةهتن  ة تلتى ستعا 
ص   استفعة  الع م القفس  ه   تةستط 
ةفة  على الةذ ح  ةتقت م  ستععتم ماشتةتة 

مشت متة  ثتم ةستجتف،  ةتقت م  9القع ةنم 
مشت متة   9ثةنيم سعةاة لتعشتم التبتاس 

طةلبة من   اا ةجا  الخب، جسفا مقتفستة 
ل   الباس دمة كعةةة للتاتهتف التجتفةتف، ثتم 

م تنتة  يلتهتنتة ” ةسجف ثةلتثتة  ةتقت ل ستعا 
ثتم ةتقت م “...  مخ لتنتة ةست م التةتستيتح

 ةتقت ل جتهتتعا  ةتتاتئتى عتنتتة متت تصتتة 
 افعانة للخئةةة  حية    فةم لةن ةتتتنتة ل 
من  ....... فيق م الراب متن الستجت د .... 
  هذا ةتح ل الخبت، يلتى جستف التةتستيتح 
 الة،ة  يلى دم الةستيتح.   تهتذا ةتنتتتهتي 
القسم الخةص  ةلتتقتفةتا..  التذ  ةتاتتتبتع 

.  هم ج،  فى القفاس ا لهى كل 

 من هذ  اللتحتظتم ةتاتتتبتع متئتا كتبتيتعا 
الجل س  اف حل ل الع م القتفس  يتتةتةم 
التح ل    ةنبني الت  ت    تبت  احتتتعام 
 مرت م نتةيتعةتن جتتهتم الرتعق حتيتت 

.الةذ ح  األسعام اإللهيم العهيبم

تف   ةة مب  ا تذكتع جتةتيتع التقتفةستيتن 
الذةن امض ك منذ التبتف  متتتةم التةتجتةتع 

علي جتةتيتع التةتنتتتقتلتيتن هتى  –التعحيم 
ا تهةل الى   الذ  سع  تقفةا القتعا تيتن، 
اا ةئهع نف س  ام ام  اجستةد عتبتيتف  
كةة طهع القعا ين، لبى ةب ن ا اهت   ا 
ةرتعك ا فى جسف الةسيح  دم  اآل تفستيتن 

ا تةنتة التذ ”  اا ةقف ا امةم  كاةنة   ةولين 
 “فى السة ا ..

 صتلت ا  التقتتستةتتم متتتتنت عتتم... متتنتهتتة 
الستنت ةتم،  متنتهتتة التختةصتتم  تة صتت ام 
 ا عيةد السيفةتم التبتبتع   ال تنتع ... 
 اعتتيتتةد الستتيتتف  التتاتتذما   التتةتت وتتبتتم 
 القفةسين  ايتعهتة التةتاتةنتى التع حتيتم 

ل ل ا  القسةم

فى تقسيم الجسف تجسيف عةي  لتةتاتنتى  .5
ا  م التى   ا  على السيف التةتستيتح لت  
الةجف ..  الف اص  التى ةاةلتهتة التبتةهتن 
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حلول الروح القدس

 تاتف صت   ال تلتح  : ف   فاس الذ تيتحتم
 التتقتتبتتلتتم التتةتتقتتفستتم، ةتتعفتتع التتبتتةهتتن 
ا  ع سفةمةن  الرةةس متقتة تلت .. يشتةم  
يلتى دحتعجتتم التتحتجتتع متتن عتتلتى  تبتتع 
الةخلص..  ةب ا هذا يع نة  ان   تقتيتةمتم 
الةخلص من  ين األم ا  ة يع لنتة حت 

 .الفم ل يلى األمجةد السةة ةم

ةنقسم  تفاس التذ تيتحتم يلتى ثت ثتم   ستةم 
:هي“ البةسيلى”

مشتت متتة  ا كتتيتتعةتت س،  صتتلتت ا .5
 ةتبتف  “.  ثت ث  تئتع” تةجيتف  تستة تيتح 

البةهن  تعشتم الرتاتب  تةوت   التعب متع 
جةيابم..  هتذا يعت ا  تحت ت م التعب 

حيتنتةتة اجتتتةتع ” سط شاب  حسب  عف  
اثنةا    ث ثم  استةتى فتهتنتةك  كت ا فتى 

.   ستئتهتم ثتم ةتقت ل التبتةهتتن امفتاتت ا “
 ل  بم .. ا  ةئلب من الراب اا ةتعتتفتع 
يلى   كةة تنةول يليهم فيتحف ا  ...

 ة لى التبتةهتن  تاتف ذلتن ثت ث  تئتع 
عتبتةم  عتن تستة تيتح  األ لتى ةستبتح  
التبتةوتن  تبت  التتفهت م متةلت  الستةتت ا 
 األمض الةسج د ل  من جةتيتع التقت ا 

السةةويم الةقفسم.. 

التسبحم الثةنيم  ةسبح   التذي تستجتف لت 

الة وبم  مؤستة  التةت وتبتم  التعؤستة 
 الست طتتيتتن  التتاتتع ش  التع تت  تتيتتة 

 الق ا ...... 

التسبحم الثةلثم ةسبح   الذ  ةقت  حت لت  
الرةم  يم  الستيتعافتيتم ةستبتحت نت  عتلتى 

 الف ام  نيع فت م.. 

 ن حظ اا عفد الئنةة  التةتذكت م  فتى 
التسبحتيتن التثتةنتيتم  التثتةلتثتم هتم تستاتم 
طتنتةتتة   تتتبتةتت  يلتتى عرتتع   تتام ام 
القفةسين الةنتقلين  ه  عتفد التبتةتةل ا  
تستبتتيتحتتة كتتةمت  متقتتبت    متةم التاتتعش 

.الةه ب

 9ةتعشتم التبتةهتن: مش مة   جتيت س .0
مش مة   ه  ةقت ل اجتيت س ...  احتف 
على ذات ، الثةنيم على الخفام على ةةيتنت ، 
 9 التثتةلتثتم عتلتى الرتاتب ...  ة تلتى 
 ئتع ... فتى األ لتى .. ةستبتح   التذ  
ملقنة   ضانة فى فعد س التنتاتيتم،  لتةتة 
سقئنة  طتعدنتة لتم ةتتتعكتنتة  ت  تتاتهتفنتة 
 ةألنبية  يلى اا جة  مت   الت،متةا فتاتتى 
 تنتفتست  لتيتختلت تنتة ......  فتى التقتئتاتم 
الثةنيتم .. ةستبتح   التذ  عتلتةتنتة ستبت  
التختت ص  صتتيتتعنتتة  طتتهتتةما  تتع حتت  
التقتف س  التةتاتةتت دةتم   تقتيتم األستتعام 
مت جتة هتذا التخت ص  تبتذل دمت  عتلتى 
ال ليب ....  فى القئام الثةلثم ... ةستبتح 
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  .   هلل      اإلنستةا      حتب      متقتفام      عتن      ةتبترت   

   ستقت ط      الستة تقتم             ماعفم    ا     ن ي 
  متة      لتننستةا     ةقفم    ا   من   تةنا        اإلنسةا  
   تحتعةتتت       مفت       يذا       مة ،   طةع    يذا   ةفيف   
  التات تيتةا      لتنتفتست       امتتتةم    فقف        صيم  
  عتنتفمتة       ن     ننسي       .     عن    ا نف ةل  
،   الت صتيتم      متختةلتفتم       ستبتب      الرتع    حفث  
   مدهتم      الرع    سلئةا   من   البرع       ملص  
   جتات       األ لتي      حةلتتتهتم   يلي    ةلففا    ثةنيم  
  حتب      ما تئتم      فتي           مع   ةتاةم    اإلنسةا  
  متفم       اسئينت س   القفةا    ا   حتي ،     ي  
  كت       عتلتي      نح ت    جالتنة   التي   آدم   سقئم  
 . الففا    نام 

  لت       فتعصتم      آلدم              صتيتم      كتةنت       لقتف  
،    عتظتم      لةستئت لتيتة     إلعفاد  ..  للتفمةب  
  يماد       لتحتعةتم             متن      تتاكتيتفا    كةن    كةة  
  ..   لت        من   منحم    عظم   هي   التي   اإلنسةا  
   ةتات تة       ةخةلفت     ا   لننسةا       سةح    لقف

  .     من   ناةم   هي   التي   حعةت     ةستخفام 

  استتحتقت     الذي   الاةدي   ايع   الاقةب   ه     مة  
..           صتيتم      آدم      متةلت     ذمةت ؟ لقف   آدم  
  ضتف      ألنتهتة  ...    متحتف د    ايع   مئيم    هذ   
  اتيتع      عقتة تهتة      ةلتةلي ..  الةحف د   ايع      
  تتنتةستب      لتةتبتف       تتحتقتيت     هذا    في   محف د  
  فيتتتةتثت    الاقةب   هذا    مة ،  الخئا   مع   الاقةب  
  : اآلتي   في 

  تتبت ةتن  : (    األ تفي      التع حتي    الة    -5  
  التع م      ات تةل      انتقتئتةم       ةاني  ).57 0

  تت تشتي      ةانتي       الع م   م      لبن ،   ةهلل  
  تتجتة       حستةستيتتتهتة   فقف   ةاني    ينةة ،  الع م  

         ينستةا      كت        ا  :     متعي        ابتةم   .     
 -  التع م      هتذ        ا      ي       م حة    ةةتلن   ة،ال  
  متظتلتةتم       صبحت    - الجفةم   الخئيم    سبب  
  هتي  ..     تةهلل      ا ت تةل      عتلتي     ةدم     ايع  
 . عةج،     لبنهة   م ج د  

):   التفتعد س  (            ح تع       من   الئعد  -0  
0، 09:   9  تتبت ةتن  (    التبتةمتت       فتةهلل  ).  1
  التختئتة       ةستةكتن       ا      ةتةتبتن            القف س  
  التذةتن       حتفهتم      القلتب    نقية       ،  األشعام  
  متع      لتلتنت م      شتعكتم             ألنت  ،      ةاةةن ا  
  . الظلةم 

  كتةنت       التتتي     البرعةم   الئبيام    ضح     لقف
  لتفمت ل      منةسبم    ايع    ةلخئيم   مل ثم   نقيم  
،          ح تع       فتي      اإل تةمتم              الفتعد س  
  اإلنستةنتيتم      يلتي   طعةق    الرع   عع     هبذا  
  متن        تنتةوت       جتةتيتع      مث   آدم    عن ،  كلهة  
   تي      حتبت        تةإلثتم   . الخةطئم   طعةقت    البرع  
  ). 15  مت،مت م   (      متي      لفتني     ةلخئيم  
  متتئتتة       التتبتترتتع      جتتةتتيتتع       هتتبتتذا عتتف  

  هت       التاتقتةب      يذا  ).  50-52 9  م ميم  ( 
  ص م      ب    الة   

  عتن      التع م      انتفت تةل =   الجسفي    الة  
  . تعاب   يلي   ةتحل    الذي   الجسف 

   مت،ةتهتة      التختئتيتم      عةم =  األد ي    الة  
 . الةرين 

         عتن      ا نتفت تةل  =    التع حتي      الة    
  . الخةل  

  التنتةم      جتهتنتم    في   اله ك   = األ في    الة  
 . األ ف   يلي 
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التةتستيتحتي؟       الةفهت م   في   الخئيئم   هي   مة  
  متئتا       ي    الخئا   من   الخئيئم   ماني    اشت 

  اتةةتتت              يلتي      التتت جت        تاتفم     اإلنسةا  
 .  كيةن    حيةت     م فم 

  عتلتي      التختئتيتئتم    الةقفس   البتةب     ةاع 
   ي  )  1 9  األ لتي      ةت حتنتة  (     التتتاتفي    نهة  
  عتلتي       التتتةتعد              فاسم    علي   ا عتفا   
  عتلتي      تنئت ي    الةاني    هذا    هي .  نةم س   
  مختةدعتتت    في    مابم       في    امتيةب   شن  
   ةلتفتات          ةلفبع         ةلق ل   س ا     ميةنت   
  التحتتتةتيتم       النتتتيتجتم ،  الح اس    جةيع       
..          عن     ا نف ةل   ا  تاةد   هي   للخئيم  
،   مت        هتي      الخئيتئتم    جع  :  يا    ي     لذا  
  طتبتيتاتيتم      ثتةتع       هتي      التةت        ا    ةاني  
  م تفم      عتن      انتفت تةل      هت     التي   للخئيم  
)ةتاتقت ب      ج د     اإلنسةا     ص    الحية   
5 :51( .  

   ا      اإلنستةا      ملقتم   هف     ا   م ةنة    ا    سب 
  حتتتي             محبتم    في   مت اصلم   حية    ةايش  
  د        متنت       فتيترتع  ،      ص م    في    تتاص   
         و د        تف   .   كلتهتة    الخليقم   علي   الةحبم  
  عتلتي      التقتفم        ي      التةت تيتع       حتعةتم   آدم  
  فتقتف        ةلتتةلتي     الرع،   الخيع    ين   ا متيةم  
                  صتيتم       ب ل    يمة   عةتق    علي    لقي  
  اإلنستةا      لتبتن  .     مف      ةلتةلي   مف هة  
  التختيتع    ةاع    يلهة   نفس    ه    ةب ا    ا    ماد  
  متحتبتم      عتن      ا ستننة    ف      لذا ،   الرع  

   حتف              متن       ا   نةسية   ل     احت ةن       
.    حتيتة         ت        م هبتم    ك    اإلنسةا   ةستةف  
  ل تت        استتتتةتع       ا      التبتةمثتتم      فتبتتةنت   
   متةلت   ،   التحتيتم      طتعةت       عتن   الريئةا  
  ..  هتذا طةعت     كسع    ع ةهة        صيم  
،   ذاتت              ضتف      ألنت       لتلتنتةةتم    مئيع    مع  
  م س      األ ل      اإلنستةا     آدم   من    ة ة    ألن   
    تف      كةا    هذا    ج     من ،  البرع   ك      ف    
  .  ة ة   عةدي   ايع   الاقةب   ةب ا    ا 

  األ ل      اإلنستةا      متئتيتم       ضتات       هبذا
   تنتيتةب     يذ ،  مفعام   حلقم   في   كلهة   اإلنسةنيم  
،   التختئتيتم      نتعث       صبتحتنتة   حيةتنة   عن      
   تةم       لتيتا      متئتة       ف تعنتة      فيتهتة     ننرا  
  التاتفم      ست ي      لتيتا             فتختةمج  ..     احف  
  .  الة      الفعاغ 

  آلدم       صتيتم      التةتحتب              عئي     لةةذا  
  متقتفمتة      ةتاتلتم       هت   ..    الرجع     عن    نهة   
 ستتيتتاتت تتةهتتة؟       نتت       عتتلتتةتت        ستتة تت   

   د تتيتتم       حتتف دا      دلتتيت       الرتتجتع       كتةنتت 
 .  هة   ليةتحن    آدم   سلئةا   تح         ضاهة 

  التقتفما       متقتفمتة      آدم       عئتي    ف        كةا  
          الت صتيتم   ةنفذ   تجال    التي    اإلمبةنة   
  ع تي      الحتع      إمادت    آدم    لبن .  ةا ةهة  
  متقتيتةستة      ال صتيتم   تنفيذ   كةا   لهذا .  ال صيم  

 إيمانيهذا

 (01اإليمان )قانونفيمسلسلحوار
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 السنهفمةم  عوةسم  عظم حبةة  اليه د.

   متن ذاا التذ    محةكةم م متة -0
ةاع  القةن ا الع مةني التذ   متذ  
من  ك  دسةتيع التاتةلتم  صتةم التنت ا  
 األ لى لب  ترعةع ماع   لف  الاةلم.

 ن م ص     ة  محةكةم السنهفمةم 
يلى ص     ة  متحتةكتةتم التع متةا 
  دان ا ي تن  . ينت  متةطتإ  متذنتب 
 مجف   م    حبة ا علي   إجةةم 

 لتبتن التةتستيتح  ن  مست جب الة  . 
 .نق  حبم الة    قيةمت 

 هبذا دم  الع م القفس يلى التاتةلتم 
.  عتلتى ليفةن الاةلم على ك  متةفتاتلت 

الفةن ن  البةذ   القةوة   تتتحتعةت  متن 
مويا عةلم البذب  ال  ل، الذ   دان  
الةسيح  ةل ليب  علتى ال تلتيتب. يذ 

 ف ح كذ    قيةمت .

 هبذا مفع الع م القفس ةف مويا هذا 
الاةلم )الريئةا( عن  ا ةتفم   اف هذا 
الي م،    ةتبت ا لت  صت   متة فتى 

 الفةن ن  التى سيت  هة ي ن  .

طُتعحما ”  لذلن ةق ل فى ستفتع التعؤةتة 
تْفُعت    تمُ اْلتةا يَّمُ اْلقاتفحةتةا يُم، اْلحا ظح التِّنِّيُن اْلاا
ةلاما كُلَّ ُ  ، الَّذحي ةُ ح   اْلاا الرَّْيئاةاا يحْ لحياا  ا

ت ُ  - تاا تْ  ما طُتعححا طُعحما يحلاى األاْمضح،  ا

يةةً  اةوح ً فحي  .ما اوحباتُ ُ ظح ْ تةً عا ْاُ  صا  اساةح
تة ح   ت اُص يحلاتهحتناتتة »السَّتةا تةما ما اآلاا صا

ُمْلبُ ُ  اسُْلئاةُا ماسحيحح ح، ألانَّ ُ  اْف  تُ ُ  ا  ا ُْفما
تحناة الَّتذحي كاتةاا  لاى يحْم ا طُعحما اْلُةْرتابحي عا

لاْي ً  ةما يحلاهحناة ناهاةماً  ا لاْيهحْم  اما  اهُْم  .ةاْرتابحي عا
لابُ  ُ  مح شاهاتةداتحتهحتْم،   حفامح اْلخع  اا  ا حبالحةا

  ْ تَّى اْلةا ياةتاهُْم حا ب  ا حا لاْم ةُحح : 50)مؤ“  ا
(   ذلن صةم ه  دةةا األحيتة  55 -3

   األم ا 

 ملخص البحث

 الع م القفس

ةبب  على مئتيت   اهتب األةتةتةا  -5
 لننسةا

 مقفمةً  ع الةسيح الة ل ب ل  -0

دةن الاةلم الرعةع،   ف  دان   قيةمت   -9
  ةقفم للة منين مة ه ا  ن.

نتةتع  رعكم الةجف السةتة  ،  هتبتذا 
ةقفم الع م القفس ث ث حقةو  تتةتا 

 حيةتنة 

 فسةد طبياتنة  ةلخئي  )اعتعا ( -5

يص حهة  تةتاهة  بع الةسيح )سع  -0
 ا فخةمستية(

 دةن نم الرع   فةةً. -9

 المؤمن الذي له دالة عند هللا، لو قامت عليه كل الخليقة تحاربهه بهواهوات
 الشيخ الروحاني              وسحب ال تستطيع أن تهزمه. 
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  ةقنع القلتب  التفتبتع  كت  ي نةم)ب( 
 عةةق اإلنستةا  ا ستاتةدتت   ست مت  
 فعح   مل د   عفم فسةد  ةبةن فتى 
 ا لت ةق  ةهلل  ةلةخلص    ةلخئي .

ثم ةاتي الةا،  ةفافع عنن دفةم       
ةستع مئةةةنة    ةخفى  ثتةمهتة  تا ماق 

 من التين كةة فا  آدم.

دفةع   ن  ةنختا  تلتب األنستةا  هتذا 
تُات ا ” مةحفث ة م الخةسين  تة ساتةح فاتلاتةَّ

الُ ا  ُْئُعسا  اساةوحعا  نُخحسُ ا فحي  ُلُ  حهحْم  اساا
تةُل »التع سُت ح   تةذاا ناْ تناتعُ  اة تهاتة التعِّجا ما
ْم ا ُ  (  الابا فى   م 97: 0) م “ اإلح

حنةنية  سفيع  حة ل الع م القتفس  ا 
 ةنخا  ل  هم  لبنهم كذ  ا علي الع م.

 مة هبذا ةفةن الع م القفس    د  . 
 ةلنسبم للاةلم الخئي  الاظةى هى عفم 

 ً  .اإلةةةا  ةلةسيح مخل ة

فةن   ة من   ةقفم  ا ةتةتع  نفتعاا 
الخئةةة،  ةتفةتنت  التع م التقتفس ةت م 

 الفةن ن  على عفم يةةةن .

 : ع -0

فاألانِّي ذااهحتب  ”  ةق ل الةسيح تذكع ) ( 
 ً ْ نانحي  اْة تة : 56)ةت  “  يحلاى  ا حي  ا ا تاعا

52.( 

 ةلنسبم للة منين ةذكعنة لتبتع التةتستيتح 
. دلتيت   تع  هتةتة   ةلقيةمم  ال تات د

 يدماك القيةم   ال تات د متن مت ل 
فى األسعام التتتى  عة  الع م القفس

 تثب  فينة  ع الةسيح.

الَّتذحي لاتناتة فحتيت ح ” ةق ل   لا التعست ل 
ئاةةاة اُا اْلخا : 5)كت  “  اْلفحفااُ ،  حفامح ح ُاْفعا

51( 

 فى ص   القسةم نق ل  صاتف عتلتى 
ً لتيتبتست نتة                                                 تثت ب  تع ال ليب ععةةنة

 : مة  ةلنسبم للاةلم

التببي  على البع ه  البر  عن حقيق  
مة فال  الاةلم  ةلةسيح    ال لتب    
ا م  الةخل م التى كةن  ألج  تبعةع 

 الاةلم كل .

ً دم  الع م القتفس يلتى التاتةلتم   ة ة
لياعف  على  ع  البةذب  ةتحت لت  متع 
 ا  األشخةص الةختةمةن  ةق دهم يل 

  البع الحقيقى  ليا البع ال،او .

كاتةاا شاتةُ ُل ” مثةل شة ل الئعس سي   ا
ً  حتقاتْتتلحت ح  ية اضح (     تتت  5:  1) م “  ما

 ستفةت س  كةا ةتخي   ن  ة نع مفم  
م  فحيهاتة ”  كةة  ةل الةسيح  هلل. تااْتحي ساةعا

تمً  تْفما ْقتُتلُتبُتْم  انَّت ُ ةُتقاتفُِّم مح ْن ةا ةاظُن  كُ   ما
ح  َّ  )5: 56)ة  “ هللح

 :دةن ن  -9

ةبب  الاةلم عتلتى ”ةق ل السيف الةسيح 
 “دةن ن ، ألا مويا هذا الاةلم  ف دةن

 عظم محةكةتين فتى التاتةلتم عتعاهتةتة 
 الةسيح  ف حهةة  مةم التةمةخ

  الةناقف  فى مجةع محةكةم اليه د -5
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 الروح القدس يبكت
ة ا ذااكا ” تاى جا ما يَّمٍ  ا ئح لاى ما اما عا ةل ةُبابُِّ  الْاا

لاى داْةنُ نامٍ  لاى  حعٍّ  اعا  )1: 56)ة  “  اعا

 نحن نحتف   ايف حل ل الع م التقتفس 
على الت ميذ )عيف الاتنت تع (   ة تةً 
ص م العس  نتذكع عة  الع م القفس 

  فينة.

 من  هم  عةةل الع م القفس فينة هت  
 . التببي 

 -ةت نتب  - التببي  هنة  ةانى  ةاةتب 
 ةفةن.  -ة  خ 

يذا هنة عة  الع م القفس ه  يدان     
 تببي  الاةلم على 

 دةن ن  -9   ع -0        مئي -5

 لبن الس ال؟! التع م التقتفس ةتفةتن 
من؟!    د   فى الةاة دةم الذةن نةل ا 

 الع م القفس.    الاةلم؟!

السيف الةسيح  اضح مع ك م  للت ميذ 
 ا الع م القفس ةفةن الاةلم لبن    د 
  الة ض م سه   ةلنسبم لهتم؟! ألا 

 ثة   فيهم  داملهم الع م القفس 

تنا ” فيق ل السيف الةسيح   ا اناتة  اْطتلُتُب مح
بُْم  اا عا لحياْةبُ ا ما يبُْم ُماا،ِّةةً آما اآلبح فايُْائح

 )51: 51)ة  “ يحلاى األا افح 

ت ِّ الَّتذحي ”  ةبة   ةق ل   ا ُم ُم اْلتحا

ا ُ  ا ا  ْقبالا ُ ألانَّ ُ  ا ةاعا ةلاُم  اْا ةا يعُ اْلاا ةاْستائح
تةكحت    ةاْاعحفُ ُ ة  اْنتُْم فاتاْاعحفُ نا ُ ألانَّت ُ ما  ا امَّ

ةابُ ُا فحيبُمْ  بُْم  ا اا  )56، 51: 51)ة  “ ما

يذا الع م القفس  ةلنسبم لنة )   د  ، 
 الذةن ةاعف ا الح   حةمةن  ةلع م( 
ه  ما،     ةفةن على مئي     على 
 ً  - ع    على دةن ن  ة بح لنتة متات،ةتة
 ةماكلي .   ةماكلي  هى كلة  ة نةنيت  
 ةانى الةفافع الة وم ) تةما  تةتاتنتى 

مفافع(  جةو  منتهتة كتلتةتم  -م ومم 
 ف كةت   ةل تينيم  ةانى محةمى  لذلتن 

لابحنِّي  ا ُ ُل لابُتُم ”  ةل لهم السيف الةسيح 
ْيع  لابُْم  اْا  اْنئالح ا اْلحا َّ يحنَّ ُ  ألانَّ ُ يحْا لاْم  ما

ي ِّ، ( 7:  56)ة  “  اْنئالحْ   ا ةااْتحيبُُم اْلُةاا
يذا الع م التقتفس  تةلتنتستبتم لتننستةا 
الة من ه  تببي  على األمض  دفةم 
ل  يذا تةب فى ة م الفةن ن .  مة  ةلنسبتم 
لنيع الة منين ه  يدان  للخئي   يدانت  

 للبع  يدان  للفةن ن   ةانى 

 :مئي  -5

  متى جة  الع م القفس ةهب ةف ح) ( 
البرعةم حتيتة  التتت  ت   التعجت م يلتى 
ح ن اآلب، متن مت ل اإل تن عتلتى 
ال ليب فيف ح الخئي   متة الرتختص 

 فيعجع يلى ع،  م الرعك  مع  .
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 فم الت ميذ السيف الةسيح ين  ُمرتتتهتى 
األمم  كةن  ك  الرا ب ترتتتةق يلتى 
ة م مجي  التةتستيتح،  جتة  التةتستيتح 

 عةةن وي  الذي تفسيع   َّ مانة.

 ب   ا ةاتي الةسيح كتةا التاتةلتم كتلت  
ةرتهي متجتيتئت  متعَّ   تةلتذ تةوتح  متعَّ  
 ةلرعةام  معَّ   تةلتعمت و  ال تلت ا  
متى ةاتي الةسيح،  جة  الةسيح  صةم 

هة  نة مابم كت  ” حةضعاً في  سئنة، 
، ف تةم “ األجيةل  يلى انق ة  الفهع

 مرتهى األجيةل حةضعاً ليُقفِّم العحةم.

ك  عة   ُ فِّم   حةسم الةسيح متن  جت  
محبتي ل   شات مي  تةتحتبتتت   فتفاوت  
 عةل  على ال ليب من  جلي   ُ فِّم في 

 حيةتي الةسيح ُمرتهى األمم.

يذا كةا الاةلم ةرتهتي التةتستيتح فتبتةا 
الةسيح  ة ةً ةرتةق يلينة  مةوال ةرتةق   
يلتى كت  ينستةا  متةوال ةتاتلتن ستتع  
للبسئة   الةت ايتن  لتبتن  صتحتةب 
الببعةة    ةةبن  ا ةع ا الةسيح الذي 

 تعةف  ا تبت ا عتظتيتةتةً ”ةرتةق يليهم  
)القفةا “ فبع    ُ في  سةس ا تَّ ةم

  ُاسئين س(.

ـ وهدفهم األبدية والنصيب السماوي6 1
مة مانى الحيتة  إلنستةا ةتاتيتش عتلتى 

األمض  ة نع ك  مةةعةف     ةُفتبِّتع 
في  ا ةب ا ل  ن يب في السةة . عنف 
 عا   سفع  عةةل العس  تجتف  ا كت  

 فقع  تتبلَّم عن ملب   السة ا .

ً هت  تُتفتبِّتع فتي  ستنتهي التحتيتة  ةت متة
األ فةم؟ ه  األ فةم حتةضتع   متةمتن؟ 
فةلُاةع الُةنق حي في الة هي ةست جب 

 الفةن نم.

لهذا السبب تب ا آمع آة  في التبتتتةب 
 “. مين تاةل  ةهة العب ةس م”الةقفس  

لذلن نع  في كنيستنة الرهفا   الن سةك 
 من ةايش  ةل، هف  الُةالِّةين الع حةنين 
 ألنهم ةع ا األ فةم  مةمهم  إستةعام.

ةتئلَّع األنسةا يلى السةة   اينتي  تلتبت  
في يع نةجحةً  فاعححةً فتي األمض ألا 

 ن يب  السةة ي ةنتظع . 

كةا الت ميذ شه د للختفمتم  التبتعاو  
 عينهم على األ فةم  كةن ا شه د لآل م 
  يةمم م نة ةس م الةسيح  عينهم على 
األ فةم  كةن ا شه د ل ا د م نة ةس م 

 الةسيح  عينهم على األ فةم.

تفمةب هذا ال  م   عا   سفع  عةتةل 
الع سُ   التعكتيت، عتلتى هتذ  التثت ثتم  

 الةحبم  العحةم  األ فةم.
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هى التةتجتةت عتم  50مجة عم الت ميذ 
 50الةختةم  من السيف الةسيح،  م تم 

ةريع يلى  سبةط اليه د   مستلتهتم يلتى 
اليه د )دع   ا ثني عرع الت ميذ فتي 

مستت ل  72(، ثتم امتتتيتةم 52متتتى 
 امسلهم يلى األمتم )دعت   الستبتاتيتن 

 ).52مس ل في ل  ة 

مجتةع البنيسم األ لى كةا محفد جتفاً 
 ةةبن  ا نسةي  الةجتتةتع التةتستيتحتي 

 الببع للبنيسم الةسيحيم.

 ثالث عالمات محددة للكنيسة األولى6

 ـ شاةم هذا الةجتةع  ه  الةحبم5

 ـ  عةلهم  العحةم.0

 ـ  هففهم  األ فةم  الن يب السةة ي.9

هذ  هى م صم التةتستيتحتم  ا ةتبت ا 
اإلنسةا شاةم  الةحبم،  عةل  العحةم، 

  هفف  األ فةم.

 ـ شعار هذا المجتمع هوو الوموحوبوة26
كةة  ةل  ت لتا “  الةحبم   تسقط   فاً ” 

التتتعستتتت ل  هتتتتذا كتتتتةا شتتتتاتتتتةم 
 الةحبم    الةحبم الث ثيم. الت ميذ 

محبتهم هللَّ هى الفافع.  محبتهم لبا  
هى سع نجةحهم  محبتهم لحةان ةتقت مت ا 
  خفمتهم جال  لهم ن يب في السةة .

الةحبم هى ا حتيةج الي متي لتننستةا، 
ف ةم  الحية  اإلنسةنيم القةوتةتم عتلتى 

ا تتقفم.  الةحبم   تسقط   فاً  داوةة

متة “  محبم الةسيح تح تعنتة”   ة ةً   
هذ  الب ام  ةهة القفةا الاظيم   لا!! 
محبم الةسيح تحيط  نة  ترةلنة فيترتاتع 
م  لب . م  َّ ك  صبةم تُفعِّ  اإلنسةا  ا نحاا

يذا كةن  كنيستنة كنيسم مس ليم تنتتتةتي 
للع سا  فا   شاةم للبنيسم ه  الةحبتم، 
فةلةحبم ه  م س الةةل للبنيسم فهى   

 تةلن س   الةحبم.

الةحبم جالتهم ةحةفظ ا على  نتفتستهتم 
ليب ن ا  نقية ،  هبذا   ف  ا ةب ا ك  
الخفام ةحي ا حية  الت  م الةستةع ، كةة 
 ةل السيف الةسيح في ص ت  ال داعيتم  

.  من  جلهم  ُ فِّس  نة ذاتتي”  ال تحتم “
الع حيم  جةنب النقة  ةجالهم    ةة  في 

 الع م.

يذا ت افع  الةحبم  ـ وعملهم الرحمة16
 جف  العحةم طعةقهة. نُ لِّتي داوتةتةً 
كيعليس ا لنئتلتب محتةتم  َّ فتبتيت  
،   نت   ةايش اإلنسةا  ف ا محةم  َّ
  ةهة اإلنسةا ه  عنفك هذ  العحةم؟

الخئيم تجف   لب اإلنسةا ف  ةتاتع  
الةحبم    ةاع  العحةم. فةلةبف  الذي 
تق م علي  البنتيتستم كتبت  هت   عتةتةل 

 العحةم.

 مالمح يف حياة كنيسة الآابء الرُُّسل
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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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