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عيد ميالد سعيد

السبت  يوم  املجيد  القيامة  لعيد  اإللهي  القداس 

املوافق ١٥ ابريل ٢٠١٧ يف الساعة ٨،٠٠ مساء.

القداس اإللهي لعيد الصعود يوم الخميس املوافق 

٢٥ مايو ٢٠١٧ يف الساعة ٨،٠٠ صباحا.

مهرجان الكنيسة السنوى لعيد القيامة املجيد يوم 

األحد املوافق ٢٨ ابريل ٢٠١٧ يف الساعة الواحدة 

ىف  للمشاركة  مدعوون  الجميع  بالكنيسة.  ظهرا 

هذا اليوم الجميل.

السبت  يوم  للخريجني  السنوى  الكنيسة  حفلة 

املوافق ٢٤ يونيو ٢٠١٧ يف الساعة السادسة مساء 

هذا  ىف  للمشاركة  مدعوون  الجميع  بالكنيسة. 

الحفل الجميل. تهانينا القلبية لجميع الخريجني.

The Divine Liturgy of The Feast of the 
Resurrection of Our Lord Jesus Chist is 
celebrated on Saturday, April 15, 2017 
at 8:00 PM.

The Divine Liturgy of The Feast of the 
Ascension of Our Lord Jesus Chist is 
celebrated on Thursday, May 25, 2017 
at 8:00 PM.

The Pentcostal/Ressurrection Annual 
Festival is celebrated at church on Sun-
day, May 28, 2017 at 1:00 PM. Come 
and Celebrate with us.

The Church Annual Graduation Party is 
celebrated on Saturday, June 24, 2017 
at 6:00 PM. Congratulations to all the 
graduates. 
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Jesus Has Risen
Truely He Has Risen
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We are hard pressed on every side, 
yet not crushed; we are perplexed, 
but not in despair; persecuted, but 
not forsaken; struck down, but not 
destroyed – always carrying about in 
the body the dying of the Lord Je-
sus, that the life of Jesus also may 
be manifested in our body” (2 Cor. 
4:7-10).

How do we overcome the world that 
lies under the sway of the wicked 
one?

St. John the beloved answers this 
question by saying, “And this is the 
victory that has overcome the world 
– our faith. Who is he who over-
comes the world, but he who be-
lieves that Jesus is the Son of God?” 
(1 Jn. 5:4-5).

Our Faith in the Resurrection of 
Christ gives us the power to over-
come the world.

It is this faith in the power of our 
Good Savior, which gives us the 
courage to face the forces of evil and 
terrorism, which martyred Veronia, 
Marina, and Magy in the Boutroseya 
Church. Yet, the mothers of these 
martyrs witnessed through their 
strong faith and overcame the world.

We read that Goliath the Giant looked 
at David and saw him as an earthen 
vessel. However, David, through his 

“But we have this treasure in earth-
en vessels” (2 Cor. 4:7)

My Beloved, the Blessed Children 
of the Holy Church,

Christ is Risen! Truly He is Risen!

It is my pleasure to wish all of you 
the blessings of the Glorious Feast 

of the Resurrection.

We rejoice in the Resurrection of 
our Lord, because it gives us the 
strength to face the power of evil. 
Amidst our celebration and rejoicing 
in the Resurrection of our Savior, we 
are following the pain and suffering 
that our beloved brethren in Egypt 
are facing, such as the terrorist at-
tacks on the Boutroseya Church, 
St. George Church in Tanta, and St. 
Mark Cathedral in Alexandria; the 
assaults and the forced displacement 
of Copts in El-Arsish; and the pres-

sure placed on some Christian young 
women in Upper Egypt, along with 
kidnappings in some cases.

Additionally, in our American soci-
ety, we are facing new policies and 
movements that are in direct oppo-
sition to our Christian values and 
ethics. As we confront the forces 
of evil, terrorism, and extremism, 
it makes us feel as though we are 
earthen vessels.

Indeed, we are earthen vessels! 
However, the Resurrection of Christ 
gives us an enormous Treasure, Who 
is our Risen Lord, Who gives us the 
power to face the evil forces. 

Through the inspiration of the Holy 
Spirit, St. Paul the Apostle wrote, 
“But we have this treasure in earth-
en vessels, that the excellence of the 
power may be of God and not of us. 

4

faith, showed the real treasure within 
his earthen vessel, “So the Philistine 
looked about and saw David, he dis-
dained him; for he was only a youth, 
ruddy and good-looking…Then Da-
vid said to the Philistine, ‘You come 
to me with a sword, with a spear, and 
with a javelin. But I come to you in 
the name of the Lord of hosts, the 
God of the armies of Israel, whom 
you have defied’” (1 Sam. 17:42, 
45).

My Beloved,

Today, the world comes to us, who 
carry the name of Christ, with a 
sword, a spear, and a javelin.

The world disdains and curses us, 
because of our belief in our Lord and 
His Life-Giving Cross. To the world, 
we are seen as earthen vessels, but 
we should not have fear, because we 
have a precious treasure within our 
earthen vessels, so that the excel-
lence of the power may be of God 
and not of us.

The power of Christ’s Resurrection 
is manifested in our human weak-
ness and gives us the victory over 
the wickedness in the world. In his 
Book, On the Incarnation, St. Atha-
nasius wrote,

“How can you think otherwise, 
when you see men naturally weak 

5

Pa s ch a l  Le t t er  of  T h e  Gl orio u s  Fe a s t  of 
t h e  R e s urre c t io n  2 0 17

H. E. Metropolitan Serapion 
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hastening to death, unafraid at the 
prospect of corruption, fearless 

of the descent into hades, even in-
deed with eager soul provoking it, 
not shrinking from tortures, rather 
than to remain in this present life? 
If you see with your own eyes men 

and women and children, even, 
thus welcoming death for the sake 
of Christ’s religion, how can you 
be so utterly silly and incredulous 
and maimed in your mind as not to 
realize that Christ, to Whom these 
all bear witness, Himself gives the 
victory to each, making death com-

pletely powerless for those who hold 
His faith and bear the sign of the 

cross?” (29:4)

In the name of the Father, the Son, 
and the Holy Spirit, One God, Amen

Our Lord Jesus is the light of our 
lives

On the sixth Sunday of the Holy 50 
days of the resurrection of our Lord 
Jesus Christ, the liturgy Gospel tells 
us about the light: “Walk in the light 
as long as you have the light so that 
darkness will not overtake you.”

He who studies the steps of the peo-
ple in the Old Testament finds that 
when they crossed the Red Sea, they 
needed a guide so as not to be lost in 
the desert. We all know the fate of 
the men who died in the wilderness. 
Therefore God sent them a pillar of 
light to go before them. That pillar of 
light was a symbol of Our Lord Jesus 
Christ rising from the dead.

The desert is a symbol of the world. 
The ones, who live in the world 
without Jesus and His command-
ments, are exactly like the ones who 
are walking in the middle of the wil-
derness without the pillar of light.

The Church wants to teach us in 
this gospel that the resurrection is 
a march in the light, a journey fol-
lowing Christ who has risen from the 
dead. Saint John the beloved opened 
his Gospel with those words: “Light 
came to the world and the darkness 
did not realize it”

This verse gives us the sense that the 
world was lost in the wilderness and 
it was perishing. It is no less than the 
land in which the people of Israel 
were lost. The light that the verse is 
referring to is Jesus Christ.

He who does not follow Christ ends 
up losing his life in the wilderness 
of this world and dying of thirst and 
hunger without a way back.

The March in the light: Our Lord 
Jesus talks to us about the path in the 
light. The march that is taken up by 
the children of the light. 

Who are the children of the light? 
Can everyone live in the light? Christ 
answered and said: No, not every-
one, because there are some people 

As the Heavenly Jerusalem receives today the blessed souls of our Martyrs 
of Alexandria and Tanta, let us pray for the peace of the Church and safe-
ty of H. H. Pope Tawadros and brothers and sisters in Egypt and for the 
wounded and the families of the Martyrs and confessors.

I ask all our churches today to pray for our Martyrs and Confessors and 
their families and give message of faith and confidence in our Mighty Lord 
who protects His Church and His people from all evil

On behalf of the clergy and congregations of Diocese of Los Angeles, I 
sent a message of condolences and solidarity to H. H. Pope Tawadros in 
this difficult time.

Metropolitan Serapion

Father Michael Ibrahim 

My Beloved,

Let us pray for the peace of the Holy 
Church and for our beloved shepherd 
and father, H.H. Pope Tawadros II.

Let us pray for every soul facing the 
power of evil.

Let us pray for the families of the 
martyrs and the confessors.

May our Lord grant us the power of 
His Glorious Resurrection and give 
us the strong faith to overcome the 
world.

Wishing you many joyous returns.

Metropolitan Serapion

STATEMENT OF 
H.E. METROPOLITAN SERAPION 
ON THE COWARDLY BOMBINGS 

IN TANTA AND ALEXANDRIA
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who do not like light. 

Jesus said of them, “lest their works 
be reprimanded,” they love darkness 
and live like insects and do the work 
of evil, as we shall see in darkness 
and the acts of darkness.

Actions of Children of the Light: 
Our Lord spoke of the works saying, 
“The children of light do the works 
of light”. He also said, “To see your 
good deeds, and glorify your Father 
who is in heaven.” 

Your actions begin with enlighten-
ment. “Nor do they light a lamp and 
put it under a basket, but on a lamp-
stand, and it gives light to all who are 
in the house, Let your light so shine 
before men, that they may see your 
good works and glorify your Father 
in heaven” (Matthew 5: 14-16) 

Acts of darkness: He who does not 
know the Light lives in the darkness 
of sin. St. Paul the Apostle called it 
darkness, “And have no fellowship 
with the unfruitful works of dark-
ness, but rather expose them” (Eph 
5:11)

In the Old Testament, Ezekiel, the 
prophet, asked our Lord, “Lord, why 
do you harden your heart on you 
people?” 

The LORD answered him, “Son of 

man, do you see what they are do-
ing, the great abominations that the 
house of Israel commits here, …. 
Now turn again, you will see great-
er abominations.” So He brought 
me to the door of the court; and 
when I looked, there was a hole in 
the wall…. And He said to me, “Go 
in, and see the wicked abominations 
which they are doing there.” So I 
went in and saw, and there—… all 
the idols of the house of Israel,… 
And there stood before them seventy 
men of the elders of the house of Is-
rael,… Each man had a censer in his 
hand, and a thick cloud of incense 
went up. 

And He said to me, “Have you seen 
this, O son of man? Is it a trivial 
thing to the house of Judah to com-
mit the abominations which they 
commit here? (Ezekiel 9) Ezekiel 
said, “But they are acting holy be-
fore us.” The Lord said to him, “But 
I will hold them accountable for the 
works they do in darkness.”

The heart that does not love God, 
lives in darkness. A heart that has no 
love for people, or is confused by the 
worries of the world, lives in dark-
ness.

My beloved, sons of light who march 
in the light of the resurrection, live 
and do the works of light and escape 

from the works of darkness. There-
fore, our Lord askes us for the pure 
heart “Blessed are the pure in heart, 
For they shall see God”, because 
their heart has a spiritual insight that 
they can see God.

May God gives us to walk in the 

The Ascension of the Lord implied 
three promises: The first promise is 
the sending of the Holy Spirit to re-
main with us eternally. Thus He said 
to them in advance: “Nevertheless I 
tell you the truth. It is to your advan-
tage that I go away, for if I do not 
go away, the Helper will not come to 
you, but if I depart, I will send Him 
to you.” (John 16:7) And so it hap-
pened; and He sent to them the Holy 
Spirit ten days after His Ascension.

As for the second promise, it is His 
word to them: “I will not leave you 
orphans, I will come to you.” (John 
14:18) And His word also: “I am with 
you always, even to the end of the 
age.” (Matt. 28:20) He fulfilled this 
promise also, and is still fulfilling 
it. The beloved Saint John saw Him 
in the midst of the seven churches, 
(Rev. 1: 13-14), holding the angels 
of the seven churches “or their pas-
tors”, in His right hand.

As for the third promise, it is His 

bright light that comes out of His 
holy tomb, and gives us the pure 
heart and spiritual life that distance 
us and our children from the acts of 
darkness.

And glory be to God, forever Amen

word to His Apostles: “And I, if I am 
lifted up from the earth, will draw all 
peoples to Myself.” (John 12:32) He 
draws us to Himself in order to lift us 
up to heaven, as He said: “I go to pre-
pare a place for you. And if I go and 
prepare a place for you, I will come 
again and receive you to Myself, that 
where I am, there you may be also.” 
(John 14: 2-3) Consequently, it is a 
promise that we shall be with Him, 
on earth and in heaven. On earth: 
“I am with you always”, and “For 
where two or three are gathered to-
gether in My name, I am there in the 
midst of them.” (Matt. 18:20) And 
in heaven: “that where I am, there 
you may be also.” (John 14:3) And 
as the Apostle saint Paul said: “Then 
we who are alive and remain shall be 
caught up together with them in the 
clouds to meet the Lord in the air. 
And thus we shall always be with the 
Lord.” (1 Thess. 4:17) How great is 
that glory!……

Promises of the Ascension LACopts
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BETWEEN JOY 
AND SADNESS: 

HAIL NEW MARTYRS!
Shadrach, Meshach, and Abed′nego 
answered the king, 

“O Nebuchadnez′zar, we have no 
need to answer you in this matter. If 
it be so, our God whom we serve is 
able to deliver us from the burning 
fiery furnace; and he will deliver us 
out of your hand, O king.[a] But if 

not, be it known to you, O king, that 
we will not serve your gods or wor-

ship the golden image which you 
have set up.” (Daniel 3:16-18)

That verse is what these youth did. 
This one’s unedited, from the heart 
and raw:

It seems like it was just yesterday 
that we sent up our goodbyes to the 
Martyrs of St. Peter’s, and here we 
are again: another attack. I suppose 
what’s different this time is the at-
tack happened during the services. 

I don’t know what it is about this 
one, but this one hit me hard. This 
time the tears came down in a way 
that was so much harder to control. 

The tears were a mixture of sorrow, 
envy and joy.

The sorrow is obvious. Faithful peo-
ple went to pray. That’s it. That cost 
them their lives. These were cous-
ins, sons, daughters, best friends, 
fellow Christians. Their crime was 
faithfulness. In a moment they were 
taken. Just yesterday was Lazarus 
Saturday, and we read that our Lord 
groaned within Himself and wept. 
That’s what we’re feeling. That hard 
pain of loss, that thing in us that we 
cannot articulate but that gnaws at 
us. It just runs really deeply for me 
this time, more than at other times. 

There’s a sorrow over the images: 
palms covered with blood, mothers 
grabbing the caskets of their sons, 
blood spattered all over the place. 
Martyrdom is so much cleaner in the 
Synaxarium, they’re just murdered 
and it’s done – very factually. It’s not 
so clean in real life. 

A very dear friend of mine was on 
the phone with his brother in Tanta 

and heard the whole thing happen on 
the phone. How traumatising!

This time, though, I’m truly envious. 
Perhaps this is wrong, presumptuous 
even, but I’m writing at the state that 
I’m in and not necessarily to be held 
as a good example. I’m envious of 
their crown. I envious of their wit-
ness, their martyria. I’m envious of 
those who get to hold the hands of 
the faithful there and join together in 
unity to pray. I’m jealous that I don’t 
get to walk boldly into the Church on 
the same day that people were mur-
dered there to pray Paschal services, 
knowing that my life is at risk. I’m 
envious that I don’t get to physical-
ly be there in communion with all of 
them. I’m envious that I didn’t get 
to go with them. I really mean that. 
Ya bakhtokom. I don’t know how to 
translate that expression.

The joy…the joy is a strange one. 
Yes, joy at the new intercessors, joy 
at their crowns, but also a joy at the 
era of which I think we are lucky to 
be a part. This new wave of martyr-
dom is creating 21st Century saints. 
How many of us read stories of St. 
Abanoup, St. Menas, St. George, 
St. Philopater, St. Demiana, St. Ma-
rina and all the other martyrs? We 
were raised on their stories, and they 
moved many of us. We would think 
of the old days when people actually 

died for their faith. We do not need 
to look back 1600 years to see these 
martyrs. Our generation is giving an 
offering to the Lord, our generation 
is producing saints, our generation 
still believes in some level in holi-
ness. This is worthy to rejoice over. 
I wish we would have their icons 
all over our walls. I wish that every 
church hall would have a picture of 
them in their entrance because I’m 
so proud of them and to be affiliat-
ed with them. I want when someone 
enters the Church to point at them 
and ask, “Who is that?” so that we 
can answer, “That is [so and so], 
and here is the story of his witness.” 
I want with joy to tell people that I 
belong to his family, that person is 
mine and I’m his. That person is now 
one of my intercessors. That brings 
me joy.

As terrible as it sounds, I’m also 
joyous that they tried to kill my 
Pope. Pope Peter Seal of the Mar-
tyrs means a lot to me, and it’s no 
small thing that they wanted to kill 
our Lord Archbishop the way that 
that has happened so many times in 
history. Many of our Patriarchs were 
confessors or martyrs, and many of 
them were protected by their sheep 
who of their own accord wanted the 
lives of their fathers protected. I’m 
joyous that I have a pope who loves 
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Christ and almost got to be a mar-
tyr. If the person didn’t get forced 
to go through the metal detector, he 
would’ve sent our Patriarch up to our 
Lord as well. I’m joyous also that the 
faithful, in 21st century ways, also 
cared for the safety of their father. 
I’m joyous that I have a father who 
sees me as his son. Look at his face. 
He’s a dad suffering with his kids.

A part of me, though, is also somber.

I’m not going to speak for the Lord 
and make a judgment, but I will ask 
a question: Is it possible that this is 
also a chastisement for us? Is it pos-
sible that the Lord wants us to return 
to Him? I am not saying that the Lord 
sent us murderers, no. I’m asking if 
the Lord wants us to use these deaths 
to awaken from whatever spiritual 
decay that we have found ourselves. 
Today we saw the Lord cast out the 
moneychangers from the temple. 
He scourged the temple. Could this 
be also a scourging of our temple? 
Could it be that He wants to ask our-
selves if we would go to socialise at 
Church and treat the altar with con-
tempt if it meant that we could die? 
Do we have the reverence of God in 
our hearts when we go to Church? 
Are we there to buy and sell; are we 
there for secular reasons? Will we be 
found praying in Church?

12 13

“I saw under the altar the souls of 
them that were slain for the word of 
God, and for the testimony which 
they held…” (Rev 6:9)

I can’t get over that they were just 
in normal service, praying. Real-
ly, blessed are they. Everything just 
changed. The tunics of those chant-
ers were covered with the red of 
blood, and that became their mark of 
glory before the Throne. It became 
a witness for them in spite of any 
wrong they may have done in their 
whole lives. It said, Whatever I may 
have done, I loved you and died in 
your arms. They were praying! They 
get to say, I literally died conversing 
with and praising you, my Lover! 
Will you receive me into your eter-
nal bosom? What lover could reject 
such a deep sacrifice? What lover 
wouldn’t put this person’s sacrifice 
over his head and glorify and exalt 
the person in every way possible?

Finally I’m understanding the beau-
ty of martyrdom even more. I can 
say honestly I never really “got it”. I 
never really understood its grandeur 
until all these killings. I now see 
more clearly how martyrdom made 
monasticism. This same envy that I 
feel, this same desire to be among 
them, the same desire to give the 
same witness, drove those monks 
out to the wilderness saying, “Lord, 

I want to love you like them!”

To my Lord:

My Lord, I wish to love you, I tru-
ly do. Teach me to love you where 
I am. Teach me to witness where I 
am. Teach me to die for you in ev-
ery way that I can. Teach me to show 
that I choose you in the small things, 
that maybe one day I might be found 
worthy to be faithful with much. 
Teach me to love, Lord. Teach me to 
love you. Let my life be for you.

To the murderers:

As always, we forgive you.

To our friends who beat us there:

Hail to you! Ya bakhteekom! We of-
fer you up salutations and the high-
est praises and honours! As you were 
with us on earth, please be with us 
now in spirit, support us in our strug-
gles and intercede for us before His 
Throne. We’re proud of you! Help 
us to be like you. Indeed, blessed are 
you who, as you sang of His coming, 
found yourselves coming to Him.

Pray to the Lord on our behalf

O struggle-bearers and athletes,

The Martyrs of Palm Sunday,

That He may forgive us our sins.

Wonderful Mother

God made a wonderful mother,

A mother who never grows old;

He made her smile of the sunshine,

And He molded her heart of pure gold;

In her eyes He placed bright shining starts

In her cheeks fair roses you see;

God made a wonderful mother,

And He gave that dear mother to me.

And Grandma’s too...

While we honor all our mothers

With words of love and praise.

While we tell about their goodness

And their kind and loving ways.

We should also think of Gradma,

She’s a mother too, you see...

For she mothered my dear mother

As my mother mothers me.
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مدرسته املتجولة، فقد حان دورهم وهذه هي 
لحظة التثبيت إىل أن تحني لحظة االنطالق يوم 

العنرصة.

الكهنوت  رس  تالميذه  الرب  أعطى  وهكذا 
أن  سبَق  الذي  والربط  الحل  وُسلطان  املقدس 
األرض  عىل  تربطونه  ما  »كل  قائال:  به  أنبأهم 
عىل  تحلونه  ما  وكل  السامء  يف  مربوطاً  يكون 

األرض يكون محلوالً يف السامء« )مت ١٨: ١٨(

أعلن  حينام  لبطرس  سابقاً  قاله  ما  نفس  وهو 
إميانه بالرب يف نواحي قيرصية إجابة عىل سؤاله 
سمعان  فأجاب  أنا؟  إين  تقولون  »من  للتالميذ: 
الحي  الله  ابن  املسيح  هو  أنَت  وقال:  بطرس 
فأجاب يسوع وقال له: طوىب لك يا سمعان بن 
يونا إن لحامً ودماً مل يُعلِن لك يا سمعان لكن أيب 
الذي يف السموات وأنا أقول لك أيضاً أنَت بطرس 
كنيستي  أبني  الصخرة  هذه  وعىل  صخرة(   =(
وأبواب الجحيم لن تقوى عليها وأعطيك مفاتيح 
األرض  عىل  تربطه  ما  فكل  السموات  ملكوت 
عىل  تحله  ما  وكل  السموات  يف  مربوطاً  يكون 
 :١٦ )مت  السموات«  يف  محلوالً  يكون  األرض 

.)١-١٥

إثبات  ظهوراته  من  يهدف  يسوع  كان  إذن 
بقيامته  الرسل  إميان  وتثبيت  قيامته  حقيقة 
ولكن أيضاً تحضري الرسل لحمل الرسالة واعالن 
السامرة  إىل  أورشليم  من  القيامة  إنجيل  بشارة 
السيد  فقيامة  األرض،  أقايص  وإىل  فالجليل 
املسيحي،  اإلميان  يف  األساس  حجر  هي  املسيح 
هي  والكنيسة  بنقلها  املوكلون  هم  والتالميذ 

املؤمتنة للمحافظة عليها.

تكملة معمودية الكاثوليك من صفحة ١٢

بناء عىل نظرة كنیستنا إىل الكنیسة الكاثولیكیة 
الحوار  بدأنا  الھام  البیان  ھذا  یوضحھا  التى 
الكاثولیك  مع  الآلھوىت ونصىل صلوات مشرتكة 
مثل الصالة التى صالھا قداسة البابا توارضوس 
البطرسیة.  الكنیسة  ىف  فرنسیس  البابا  وقداسة 
كام یوجد توجیة رعوى ىف املجالس األكلیریكیة 
طویلة  لسنوات  كنیستنا  ىف  الشخصیة  لألحوال 
أنه إذا عرضت حالة عىل املجلس األكلیریىك تم 
كزواج  نعاملھا  الكاثولیكیة  الكنیسة  ىف  الزواج 
بإعطاء  الحكم  حالة  ىف  علیھا  ونطبق  كنىس 
عىل  نطبقھا  التى  املعاییر  نفس  زواج  ترصیح 
الكاثولیىك  الزواج  أن  رغم  األرثوذكىس  الزواج 
غیر مقبول ىف كنیستنا ولكننا نعتربه زواج كنىس 

ولیس زواج خارج الكنیسة.

ال  الكاثولیكیة  للكنیسة  النظرة  ھذه  ألجل 
مع  مسكونیة  صالة  نصىل  عندما  أنفسنا  نعترب 
 ١٠ رقم  الرسل  قانون  نخالف  أننا  الكاثولیك 
الذى ینص »كل من یصىل ولو ىف منزل خاص مع 
شخص مقطوع من الرشكة فلیقطع ھو أیضاً«. 
الصلوات  باألكرث  یخص  القانون  ھذا  ان  ونري 

اللیتورجیة وخاصة اإلفخارستیا. 

يف الختام اننا نقدم ھذا النموذج الخاص بكیفیة 
يف  واملطبق  كنیستنا  يف  الكاثولیك  اخوتنا  قبول 
عام  عرشین  من  ألكرث  انجلوس  لوس  إیبارشیة 
واالسس االھوتیة والرعویة التي تدعمة كإسھام 
الحوار االھويت والرعوي بخصوص معمودیة  يف 

اخوتنا الكاثولیك.
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Did He die?

“For God so loved the world that 
He gave His only begotten Son, that 
whoever believes in Him should not 

perish but have everlasting life.” 
(John 3: 16)

Who is the only begotten son but 
God Himself? Did God give Himself 
when He gave the Son? Somebody 
is always asking, how can Jesus be 
God? He is God Himself, who gave 
Himself in Jesus…. 

One day I had this discussion with a 
friend, who does not believe in Je-
sus…. it was Easter, and he asked me 
did your God die today? I answered 
with all confidence, yes, He did die 
and was risen.

What is the definition of dying, does 
death mean vanishing? 

Death is a dynamic action and a 
phase … there is life in death, there 
is existence too... all those thing so 
named dying cannot be there without 
God because He is the reason of all 

existences including the existence 
of death. He performed this dynam-
ic action of dying voluntarily and 
passed through this phase, and got 
out of it winning… but why did He  
do this is another story, the story of 
love and salvation.

Some people say it is degrading to 
God to say He died. If you believe 
everything must be sacred to God, 
then what is the definition of sacred? 
Google’s definition is “connected 
with God (or the gods) or dedicat-
ed to God and so deserving venera-
tion”… 

Then how can death become sacred 
without God dying? Did this humble 
God agree to perform this degrading 
dynamic death action voluntarily so 
He can make it sacred and dedicate it 
to God? Did this ONE AND ONLY 
ONE God dedicate death to God? 
He is the sacrifice, He is the one who 
gave the sacrifice, and He is the one 
who received the Scarface, because 
He is everything. 

To be continued ….

Dr. Mariem Tadrus
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 أهمية ظهورات السيد املسيح بعد القيامة

مرة   ١١ من  أكرث  للتالميذ  املسيح  السيد  ظهر 
خميس  وحتى  القيامة  بعد  يوماً  األربعني  عرب 
الصعود ولهذه الظهورات أهمية كبرية وأهداف 
كثرية ولكن سنذكر أهمها والتي نستخلصها من 
إنجيل األحد األول بعد القيامة واملُلَّقب »بأحد 

توما«:

١- تأكيد حقيقة القيامة: 

كثرية  أماكن  يف  للتالميذ  يظهر  الرب  كان  لقد 
مدى  عىل  متعددة  أوقاٍت  وىف  كبرية  وبأعداٍد 
٤٠ يوماً وكان يظهر لهم بجسد القيامة النوراين 
كام  متاماً  ُمغلقة  واألبواب  العلية  إىل  ويدخل 

يدخل النور من الزجاج دون أن يكرسه.

بأن  التالميذ  يشك  أن  املتوقع  من  كان  بالطبع 
جسد القيامة هذا مجرد خيال أو رؤيا أو أضواء 
يسوع  الرب  كان  لذلك   - نحن  نشك  وقد   –
يظهر بصورة الجسد الحيس الذي ميكن أن ُيرى 
ُويلَمس وميكن أيضاً أن يأكل ويرشب وذلك ليك 
يؤكد لهم ولنا أن جسد القيامة هو بعينه الجسد 
األصيل بعد أن مات وقام وتغري اىل هذا الشكل 

املجيد النوراين والروحاين.

٢- إعالن طبيعة جسد القيامة: 

يتسم  بجسد  األموات  بني  من  الرب  قام  لقد 
بالصفات التالية: 

نوراين: أي مصنوع من النور؛ 

روحاين: أي فيه مسحة روحانية؛ 

ساميئ: أي قادر أن يخرتق السموات الثالثة سامء 
وسامء  والنجوم  األفالك  وسامء  والجلد  الطيور 
الفردوس مكان انتظار األرواح البارة.. ثم يصعد 
يف  ليستقر  الثالثة  السموات  فوق  الجسد  هذا 
الله  الله ليحيا مع  سامء السموات حيث عرش 

إىل األبد يف ملكوته يف أورشليم الساموية؛ 

ممجد: حيث يتمجد هذا الجسد النوراين بأكاليل 
كثرية منها :

  إكليل القداسة: ألن جسد القيامة ال يخطئ؛ 

  واكليل الفرح: فال حزن هناك؛ 

  وإكليل الخلود: حيث ال موت إىل األبد.

املجيء  يف  األخري  اليوم  يف  سيحدث  كله  وهذا 
الثاين للسيد املسيح حني يظهر عىل السحاب مع 
يقومون  بيسوع  والراقدون  القديسني،  مالئكته 
للقاء  السامء  إىل  ويصعدون  نورانية  بأجساٍد 
الرب، أما األحياء بالجسد يف ذلك اليوم فيتغريون 
ويلبسون أجساد نورانية ويصعدون هم أيضاً إىل 
ومالئكته  بالرب  ليلتقوا  املسيح  بقوة  السحاب 
واذ يجتمع الكل حول الرب يسوع يف السحاب 
كل  لنكون  الساموية  أورشليم  إىل  بهم  يصعد 

حني مع الرب وإىل األبد.

٣- ِعالج شك توما الرسول: 

مل  القيامة  أحد  يوم  العلية  الرب يف  فحني ظهر 
يكن توما معهم لذلك قال الرسول: »إن مل أبرص 
ال  جنبه  يف  يدي  وأضُع  املسامري  أثر  يديه  يف 
أؤمن« )يو ٢٠ : ٢٥( وإشفاقاً عيل توما ومزيداً 
من تأكيد القيامة ظهر الرب يف العلية يف األحد 
الثامن« )ورقم ٨ هو رمز  التايل للقيامة »اليوم 

لألبدية بعد رقم ٧... أيام الخليقة( 

وأعطى الرب فرصة لتوما الرسول أن يلمَس أثر 
املطعون  يده يف جنبه  يديه ويضع  املسامري يف 
يدَي  وأبرص  هنا  إىل  إصبعك  »هاِت  له:  قائال 
غري  تكن  وال  جنبي  يف  وضعها  يدك  وهاِت 
مؤمٍن بل مؤمناً »فصاح توما الرسول قائال: »رىب 
والهى«. أي أنه انتقل من الشك إىل اليقني، وآمن 

بالعيان والربهان وليس فقط باإلميان.

اإلميان  يف  الناس  يتبعه  منهجاً  هذا  يصري  ولئال 
باملسيح فيطلبون الربهان الحيس بدالً من يقني 

»ألنك  رقيق:  ِعتاٍب  يف  لتوما  الرب  قال  اإلميان 
رأيتني يا توما آمنت طوىب للذين آمنوا ومل يروا« 

)يو ٢٠: ٢٦-٢٩(. 

إال  يؤمن  مل  ألنه  توما  نشكر  فإننا  ذلك  ومع 
أزال  أيضاً  ولكن  شكه  أزال  بهذا  ألنه  بالعيان 
قاطعاً عىل أن  ملموساً  م دليالً حسياً  شكنا وقدَّ
أو  وهمية  وليست  حقيقية  كانت  الرب  قيامة 

خيالية.

وهكذا تأكدنا من حقيقة القيامة ورضورة اإلميان 
الحسية  الرباهني  وطلب  الشك  منهج  ورفض 
مكتفني بيقني اإلميان الذي رشحه لنا بولس قائال: 
»أما اإلميان فهو الثقة مبا يُرَجى واإلميان بأمور ال 

تُرى« )عب ١١ :١(. 

بالعني  أو  البرشى  بالعقل  حاولنا  مهام  فنحن 
لن  الله  وجود  حقيقة  عىل  نتعرف  أن  املُجرَّدة 
نتمكن من ذلك دون إمياٍن يقيني بأن عنَي الروِح 

ترى ما ال تراه عنُي الجسد.

٤- إرسال التالميذ للكرازة وحمل الرسالة:

تالميذه  الظهورات  هذه  من خالل  الرب  أرسل 
»السالم  لهم:  قائال  والبشارة  للخدمة  القديسني 
لكم كام أرسلني اآلب أرسلكم أنا أيضاً« )يو ٢٠: 
العلية  يف  القيامة  أحد  يوم  هذا  لهم  قال   )٢١
و»نفخ فيهم وقال لهم: خذوا الروح القدس من 
أمسكتم  ومن  لهم  تُغفر  لهم خطاياهم  غفرتم 
عليهم الغفران، مُيسك عليهم« )يو ٢٠: ٢٢، ٢٣(، 
إذن رسالة وسلطان يف نفس اآلن، ألنه سيعتمد 
الثالث  السنوات  طوال  هم  حضَّ ولهذا  عليهم 
يف  كانوا  عندما  العلنية  حياته  أثناء  السابقة 



ابريل-مايو ٢٠١٧ برموده-بشنس ١٧٣٣  برموده-بشنس ١٧٣٣ابريل-مايو ٢٠١٧

عذراء الصحراء عذراء الصحراء

١١ ١٠

وھذا  الكریستولوجى.  اإلیامن  وصیغة  اإلیامن 
الخلقدوىن.  األرثوذكىس  مع  أیضاً  یطبق  األمر 
ونرى أن ھذا یتفق مع إیامن كنیستنا لألسباب 

اآلتیة:

١- أن الرأى السائد ىف كنیستنا إلعادة معمودیة 
الكاثولیىك ھو وجود خالفات الھوتیة. ومنطقیا 
فإننا  الآلھوتیة  الخالفات  ھذه  ُحلِت  إذا  أنه 
نقبل معمودیته. فمثالً لو إفرتضنا أن الكاثولیك 
وافقوا عىل جمیع ما نؤمن به ىف نقط الخالفات 
كنیسة  لنصیر  نعمدھم  سوف  فھل  الآلھوتیة 
قطعاً  معمودیتھم؟  نقبل  سوف  أم  واحدة؟ 
مع  ھذا  فعلنا  ألننا  معمودیتھم  نقبل  سوف 
األرثوذكس الخلقدونین عندما اعتقدنا أننا أتفقنا 
عىل  ھذا  نطبق  نحن  الآلھوتیة.  الخالفات  ىف 
أو  خلقدوىن  أرثوذكىس  سواء  الشخص  مستوى 
كاثولیىك فطاملا قبل إیامن كنیستنا األرثوذكسیة 
وأعلن ذلك رصاحة فإنه صار معنا إیامناً واحداً.

قد یعرتض البعض أنه الكاثولیىك متت معمودیته 
األرثوذكىس  أن  الكاثولیىك والرد  حسب إالیامن 
إیامنه  حسب  معمودیته  متت  الخلقیدوىن 
قبلنا  إیامننا  قبل  عندما  ولكن  الخلقدوىن 
إیامن  نرص  مل  حتى  لألسف  نحن  معمودیته. 
زالت  فال  الخلقیدونیة  الكنائس  مع  واحداً 
واألتفاقیتین  ترفع  ومل  موجودة  الحرومات 
حرباً  صاراتا   ١٩٩٠/١٩٨٩ لعامى  الآلھوتیتین 
عىل ورق ألنه ما قیمة إتفاقیة آلھوتیة مل تقبلھا 
مجامع الكنائس. فأى إتفاقیة آلھوتیة حتى إن 
وقعھا ممثلون رسمیون للكنائس ال قیمة كنسیة 
وعملیة لھا إن مل تقبلھا مجامع جمیع الكنائس.

أنجلوس  لوس  إیبارشیة  ىف  به  نقوم  ما  إن   -٢

یتفق مع قرارات مجمع القسطنطینیة املسكوىن 
یقول  باملجمع  األول  القانون   ٣٨١ عام  املنعقد 
»ال یجوز إغفال )إیامن( اآلباء الثالمثائة والثامنیة 
أن  یجب  بل  نیقیة  ىف  أجتمعوا  الذین  عرش 
تنبذ  أن  یجب  بدعة  وكل  مؤیدا.  ثابتاً  یبقى 
والنصف  واألفدوكسین  األریوسین  بدع  والسیام 
واملركلیین  والصبائین  الروح  ومحارىب  آریوسین 
أكد  املجمع  أى  واألبولیناریون«.  والفوتنیین 
مع  اإلیامن  قانون  ووضع  نیقیة  مجمع  إیامن 
إضافة ما یختص بالروح القدس كام نتلو قانون 
وذكر  املنترشة  البدع  رفض  ثم  الیوم  اإلیامن 
السابع  القانون  إىل  أنتقلنا  إذا  ببعضھا.  قامئة 
الیونانیة  القوانین  مجموعات  ىف  موجود  وھو 
غیر  ولكنھا  وزونارس  بلسامون   مثل  القدیمة 
یرتد  من  »إن  الالتینیة  الرتجامت  ىف  موجودة 
الذین  ویلحق  القویم  اإلیامن  إىل  البدعه  من 
اآلىت  العاده  أو  الطریقة  حسب  نقبله  خلصوا، 
بیانھا: إن األریوسین وأتباع مقدونیوس ونواطس 
واألربعرشیین  أنقیاء  أنفسھم  یدعون  والذین 
صكاً  یعطوا  أن  بعد  نقبلھم  واألبولیناریون 
برفضھم ضالالتھم ولعنھم كل بدعة ال تتفق مع 
الرسولیة.  الجامعة  املقدسة  الله  كنیسة  تعلیم 
املقدس  بالزیت  ویمسحون  یختمون  ثم  ومن 
وأفواھھم  وأنوفھم  وعیونھم  جباھھم  عىل 
موھبة  »ختم  نقول  نثبتھم  وعندما  وآذانھم 
الذین  أنتومیوس  أتباع  أن  عىل  القدس.  الروح 
املدعوین  یعمدون بغطسة واحدة واملونتانیین 
بأن  یعلمون  الذین  والصابیلین  فریجبیین  ھھنا 
خبیثة  أعامل  ویرتكبون  نفسه  األبن  ھو  األب 
من  والسیام  عدیدة  بدع  إىل  املنتمین  وكل 
عندما  ھؤالء  كل  غالطیة«  بالد  من  القادمین 

یرغبون ىف الرجوع إىل األرثوذكسیة نقبلھم كام 
نقبل الوثنین«.

الشخص  أن  ھو  ھام  مبدأ  یضع  القانون  ھذا 
ترك  إذ  األریوسیین  ید  عىل  مثالً  تعمد  الذى 
األرثوذكىس  إیامنه  وأعلن  األریوسیة  البدعة 
وتعاد  باملیرون  ویرشم  تقبله  فالكنیسة  السلیم 
معمودیتة. أما الذى تعمد بغطسة واحدة فانة 
مل یُِعمد بأسم اآلب واألبن والروح القدس فتعاد 

معمودیته.

فأننا نطبق ھذا املبدأ فالكاثولیىك واألرثوذكىس 
الخلقیدوىن قد تعمدا بأسم اآلب واألبن والروح 
التي  للمعمودیة  السلیم  وباملفھوم  القدس 
رمز  مجرد  ولیس  املسیح  وقیامة  موت  ھي 
مقبولة  غیر  ولكنھا  صحیحة  فاملعمودیة  لذلك 
لوجود  كاملة  رشكة  توجد  ال  ألنه  كنیستنا  ىف 
ھذا  قبل  إذا  ولكن  اساسیة  إیامنیة  إختالفات 
إیامن  السلیم  األرثوذكىس  اإلیامن  الشخص 
كنیستنا القبطیة األرثوذكسیة فأننا نقبله برشم 

املیرون ولیس بإعادة املعمودیة.

٣- ما نقوم به ىف إیبارشیة لوس أنجلوس یتفق 
متاماً مع ما قاله قداسة البابا شنوده الثالث يف 
املجمع املقدس عام ١٩٩٠ أننا ال نقبل معمودیة 
الكاثولیك ألنه توجد خالفات الھوتیة. لذا نركز 
عىل أن الشخص الكاثولیىك یعلن بوضوح قبوله 
إلیامن الكنیسة القبطیة األرثوذكسیة قبل قبوله 

برشم املیرون.

معمودیة  قبول  متنع  قوانین  توجد  حقاً   -٤
الھراطقة مثل قانون الرسل ٤٦، ٤٧ ولكن علینا أن 
نأخذ القوانین ككل فقانون مجمع القسطنطینیة 

املسكوىن رقم ٧ یقدم تفصیالً أكرث عن الھراطقة 
الذین  املبتدعین  ھم  من  عن  تفسیراً  ویقدم 
ذكرھم قانون الرسل وھم الیعمدوا باسم االب 
مخالف  مفھوم  لھم  او  القدس  والروح  واالبن 
للمعمودیة مثل التالمیذ الذي وجدھم القدیس 
بولس يف افسس وعمدھم املعمودیة املسیحیة 

الصحیحة )أعامل الرسل أصحاح ١٩ عدد ١-٧(

شنوده  البابا  وقعه  الذى  التاریخى  البیان   -٥
نظرتنا  حدد  السادس  بولس  البابا  مع  الثالث 
الذى  البیان  حسب  الكاثولیكیة.  الكنیسة  إىل 
یعترب وثیقة كنسیة ھامة فأن كنیستنا والكنیسة 
لتقالیدنا  »طبقاً   ً مشرتكا  تراثاً  لھام  الكاثولیكیة 
الرسولیة املسلمة لكنیستنا املحفوظة فیھا ووفقاً 
لنا  ان  نقر  األوىل  الثالثة  املسكونیة  للمجامع 
إیامناً واحداً بإله واحد مثلث األقانیم وبالھوت 
أبن لله الوحید«. »نؤمن معاً أن الحیاة اإللھیة 
متنح لنا بواسطة أرسار املسیح السبعة وأن تلك 
األرسار  بھذه  ونتغذى  فینا  تنمو  اإللھیة  الحیاة 
والتوبة  واألفخارستیا  واملیرون  املعمودیة  وھى 

ومسحة املرىض والزیجة والكھنوت.«

الكاثولیكیة  الكنیسة  نرى  نحن  البیان  حسب 
املحفوظة  الرسولیة  تقالیدھا  لھا  مثلنا  كنیسة 
ونشرتك معاً ىف اساسیات اإلیامن املسیحى ولھا 
لوجود  ولكن  مثلنا  السبعة  الكنسیة  أرسارھا 
كاملة  رشكة  یوجد  ال  ھامة  الھوتیة  إختالفات 
»نحن  لذلك  الكنیستین  بین  كاملة  ووحدة 
نسعى بفرح وثقة ىف الرب أن نحقق كامل تلك 
عطیة  التى ھى  الوحدة  ھذه  ومتامھا،  الوحدة 

من الرب«.

تابع اىل صفحة ١٥
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٩ ٨

أود أن نفرق بین أمرین:

أ- اإلعرتاف املتبادل مبعمودیة الكاثولیك.

یرید  للذى  الكاثولیيك  نعید معمودیة  ب- ھل 
اإلنضامم لكنیستنا أم ال؟

الكاثولیك  مبعمودیة  املتبادل  اإلعرتاف  اوال: 
أن  مبعنى  واحدة  معمودیة  رصنا  أننا  معناه 
الشخص ممكن أن یتعمد أو یعمد أطفاله ىف أى 
من الكنیستین وھذا شئ جمیل ولكن یتطلب 

اآلىت:

أ- أن نكون أوالً إیامن واحد كام یقول القدیس 
بولس الرسول »رب واحد إیامن واحد معمودیة 
واحدة« )أفسس ٤: ٥(. الواقع إنه الزالت ھناك 
إختالفات الھوتیة ھامة مل ینجح الحوار الآلھوىت 

ىف حلھا. 

ب- إن األرسار الكنسیة وحده واحده، فإن كان 
ھناك إعرتاف متبادل باملعمودیة فلامذا ال یطبق 
التناول  مثل  الكنسیة  األرسار  باقى  عىل  ھذا 
والزواج ؟. وھذا معناه الرشكة الكاملة وھذا أمر 

جمیل ولكنه یصطدم بالواقع إنه توجد خالفات 
الھوتیة وحرومات متبادلة مل یتم حلھا أو رفع 

الحرومات.

دراسته  یتطلب  ھذا  مثل  إتفاق  أن  كام  جـ- 
املجمع  ألن  علیه  واملوافقة  املقدس  املجمع  ىف 
املقدس حسب الئحته ھو املستوى األعىل عن 
املجمع  ویختص   )١٠ )مادة  والعقیدة  اإلیامن 
األخرى  الكنائس  مع  العالقات  بتقنین  املقدس 
ىف ضوء إیامن الكنیسة وتعالیم آبائھا )مادة ١٤(

الكاثولیيك  معمودیة  نعید  ھل  بخصوص  ثانیا: 
للذى یرید اإلنضامم لكنیستنا أم ال؟

ھذا أمر رعوى تحدده كل كنیسة بناء عىل إیامنھا 
من جھة الكنیسة األخرى. فالكنیسة الكاثولیكیة 
تعمد  كانت  الثاىن  الفاتیكان  مجمع  قبل  مثالً 

الكاثوليك معمودیة 

ابيون مطران امريكا الشمالية  نيافة الأنبا س�ي

من ینضم لھا من األرثوذكس وغیرھم ثم قدم 
لعالقة  جدید  مفھوم  الثاىن  الفاتیكان  مجمع 
الكنیسة الكاثولیكیة بالكنائس األخرى فتغیرت 
مامرسة الكنیسة الكاثولیكیة من جھة ما تقوم 
أى  دون  ھذا  حدث  لھا.  ینضمون  للذین  به 
إتفاق مع الكنائس األخرى بخصوص ھذا األمر.

الخلقدونیة عندما  الكنائس  مثالً ىف عالقتنا مع 
وقع بطاركة الكنائس الخمس ىف الرشق األوسط 
وثیقة  عىل  الخلقدونیة(  وغیر  )الخلقیدونیة 
مشرتكة حول اإلیامن املشرتك الكرستولجى قرر 
املجمع املقدس لكنیستنا ىف جلسة ١٩٨٩/٥/٢٨ 
التابعین  األرثوذكس  الروم  إستثناء  یمكن  أنه 
لھؤالء البطاركة من إعادة رس املعمودیة. مل یكن 
ھناك إتفاق بین البطاركة عىل ذلك ولكنه قرار 
خاص بنا والزلنا نطبقه رغم أن داخل الكنیسة 
توجد  الواحدة  الخلقیدونیة  األرثوذكسیة 
الرھبان  بعض  ذھب  فمثالً  مختلفة  مامرسات 
من كنیستنا لإلنضامم إىل احد أدیرة جبل آثوس 

فتم تعمیدھم رغم معمودیتھم األرثوذكسیة .

طبیعة  بخصوص  إتفاقیتین  توقیع  تم  حقاً 
مجمعنا  وقبلھام   ١٩٩٠/١٩٨٩ عامى  املسیح 
رسمیاً  اإلتفاقیتین  قبول  یتم  مل  ولكن  املقدس 
الحرومات  رفع  یتم  ومل  اآلخري  الكنائس  من 
داخل  كنسیة  قیادات  من  أصوات  توجد  بل 
الخالفات  بعض  توجد  انه الزالت  تري  كنیستنا 
الخلقدونیة  الكنائس  مع  حلھا  یتم  مل  االھوتیة 
وعىل الجانب اآلخر توجد أصوات مامثلة. معني 
ذلك انه رسمیاً أننا والكنائس الخلقیدونیة لسنا 
إیامن واحد ومع ھذا املامرسة العامة ىف كنیستنا 
ھو  الخلقیدونین  األرثوذكس  إنضامم  بخصوص 

عدم إعادة املعمودیة.

ىف كنیستنا القبطیة األرثوذكسیة ھناك رأى أنه 
یجب إعادة معمودیة الكاثولیك الذین یریدون 
اإلنضامم لنا وتتعدد األسباب لذلك. لكن الرأى 
السائد لسبب إعادة املعمودیة ھو وجود خالفات 
البابا  قداسة  ذكره  الرأى  وھذا  جوھریة  كثیرة 
شنوده الثالث نیح لله نفسه الطاھرة ىف جلسة 
املجمع املقدس ١٩٩٠/٦/٣ »أما الكاثولیك فبیننا 
وبینھم خالفات كثیرة جوھریة وال یمكننا قبول 
معه  وأتفق  الرأى  ھذا  أقدر  وأنا  معمودیتھم« 
وعىل أساسه نرفض اإلعرتاف املتبادل باملعمودیة 
قیل  الرأى  ھذا  إختالفات جوھریة.  توجد  ألنه 
حول  الآلھوىت  األتفاق  بعد  إنه  اعتقدنا  عندما 
األرثوذكس  الروم  مع  الكریستولوجي  اإلیامن 
الروم  معمودیة  قبلنا  لذلك  واحد  إیامن  رصنا 
أنه  األیام  أثبتت  اإلعتقاد  رغم ھذا  األرثوذكس 
الصادقة  الرغبة  واقع  من  عاطفیاً  إعتقاداً  كان 
حالیاً  لكن  األرثوذكس.  بین  للوحدة  والحامس 
ھذه  یقبلوا  مل  وھم  واحد  إیامن  نكون  كیف 
اإلتفاقیات؟ وكیف نكون إیامن واحد رغم وجود 
بعض  یعتقد  كام  الآلھوتیة  اإلختالفات  بعض 
ذلك  ومع  كنیستنا؟  داخل  الكنسیة  القیادات 
الزلنا ال نعید معمودیة األرثوذكس الخلقیدونین.

ىف إیبارشیة لوس أنجلوس منذ ان تأسست عام 
١٩٩٥ عندما یرید كاثولیيك االنضامم إىل كنیستنا 
تعریف  فرتة  نعطیه  ثم  معمودیته  من  نتأكد 
یعلن  ثم  وطقوسھا  وعقیدتھا  كنیستنا  بإیامن 
القبطیة  الكنیسة  به  تؤمن  ما  بكل  یؤمن  أنه 
األرثوذكسیة أى یصیر معنا إیامناً واحداً لذا نقبل 
معمودیته ونرشمه باملیرون بعد أن یتلو قانون 



ابريل-مايو ٢٠١٧ برموده-بشنس ١٧٣٣  برموده-بشنس ١٧٣٣ابريل-مايو ٢٠١٧

عذراء الصحراء عذراء الصحراء

٧

 »لنا هذا الكنز ىف أوان خزفية« )٢كو ٤: ٧(

أحباىئ أبناء الكنيسة املباركني

أخرستوس آنستى آليسوس آنستى

املسيح قام حقاً قام

ربنا  قيامة  بعيد  جميعاً  أهنئكم  أن  يسعدىن 
بقيامة  نفرح  املسيح.  يسوع  ومخلصنا  وإلهنا 

إلهنا ألنها تعطينا قوة ىف مواجهة قوى الرش. 

نتابع  ونحن  مخلصنا  بقيامة  ونفرح  نحتفل 
استشهاد  من  مرص  ىف  أحبائنا  له  يتعرض  ما 
وضيقات مثل الحوادث اإلرهابية التي تعرضت 
مارجرجس  وكنيسة  البطرسية  الكنيسة  لها 
وما  باإلسكندرية  املرقسية  والكاتدرائية  بطنطا 
إعتداءات  من  العريش  ىف  األقباط  له  يتعرض 
املسيحيات  الفتيات  له  تتعرض  وما  وتهجري 
من ضغوط وخطف ىف الصعيد وما نواجهه ىف 
ضد  واتجاهات  قوانني  من  األمريىك  املجتمع 
مبادئنا املسيحية تجعلنا نشعر أننا أوان خزفية 

أمام قوي الرش واإلرهاب والتطرف.

حقاً نحن أوان خزفية ولكن قيامة املسيح أعطتنا 

يتمسك  من  كل  أمام  ضعيفاً  املوت  يجعل  أنه 
)تجسد  الصليب«  املسيح ويحمل عالمة  بإميان 

الكلمة ٤ : ٢٩( 

أحباىئ، نصىل ألجل سالم الكنيسة وألجل راعينا 
نصىل   ، تاورضوس  البابا  قداسة  الحبيب  وأبينا 
أرس  وألجل  الرش  قوى  تواجه  نفس  كل  ألجل 
قيامته  قوة  الله  يهبنا  أن  واملعرتفني  الشهداء 
نغلب  به  الذى  القوى  اإلميان  ويهبنا  املجيدة 

العامل.

وكل عام وأنتم بخري         األنبا رسابيون

٦

ليهبنا  األموات  من  القائم  إلهنا  هو  عظيم  كنز 
قوة نواجه بها قوى الرش.

القدس  الروح  بإرشاد  لنا  يكتب  بولس  القديس 
ليكون  خزفية  أوان  ىف  الكنز  هذا  لنا  »ولكن 
شئ  كل  ىف  مكتئبني  منا.  ال  لله  القوة  فضل 
يائسني.  لكن غري متضايقني. متحريين لكن غري 
مضطهدين لكن غري مرتوكني. مطروحني لكن غري 
هالكني. حاملني ىف الجسد كل حني إماتة الرب 
يسوع، لىك تظهر حياة يسوع أيضاً ىف جسدنا.« 

)٢كو ٤: ٧- ١٠( 

كيف نغلب العامل الذى وضع ىف الرشير؟

قائالً  السؤال  هذا  عىل  يجيب  يوحنا  القديس 
»وهذه هى الغلبة التى تغلب العامل: إمياننا. من 
هو الذى يغلب العامل، إال الذى يؤمن أن يسوع 

هو أبن الله؟« )١يو ٥: ٤-٥(

إمياننا بقيامة املسيح يعطينا الغلبة عىل العامل.

أن  الشجاعة  تعطينا  الصالح  إلهنا  بقوة  إمياننا 
إغتالت  التى  واإلرهاب  الرش  قوى  أمام  نقف 
فريونيا ومارينا وماجى بالكنيسة البطرسية لكن 

إميانهن  بشهادة  العامل  غلنب  الشهيدات  أمهات 
إناء  فرآه  داود  إىل  نظر  الجبار  جليات  القوى. 
الحقيقى  الكنز  أظهر  بإميانه  داود  ولكن  خزىف 
داخل هذا اإلناء الخزىف »فلام نظر الفلسطينى 
وأشقر  غالماً  كان  ألنه  أستحقره  داود  ورأى 
أنت  للفلسطينى  املنظر....... فقال داود  جميل 
تأىت إىّل بسيف ورمح وتريس وأنا آىت إليك بأسم 
رب الجنود إله إرسائيل الذين عريتهم« )١صمو 

 )١٧:  ٤٣-٤٥

أحباىئ، اليوم العامل يأىت إلينا نحن الذين نحمل 
يعرينا  العامل  وبرتس.  ورمح  بسيف  املسيح  أسم 
ويلعننا بإلهنا وبصليبه املحى . العامل يرانا أوان 
الكنز  لنا  ألننا  العامل  نخاف  ال  أن  علينا  خزفية. 
الثمني داخل األوان الخزفية ليكون فضل القوة 

لله ال منا.

البرشى  ضعفنا  ىف  تظهر  املسيح  قيامة  قوة 
القديس  الرشير.  العامل  عىل  النرصة  وتعطينا 
يقول  الكلمة(  )تجسد  كتابه  ىف  أثناسيوس 
الضعفاء  البرش  أن  األنسان  يرى  عندما  »ألنه 
عليه  ويتهاتفون  املوت  إىل  يرسعون  بطبيعتهم 
ينزعجون من موارتهم  وال يخشون فساده. وال 
يجزعون  وال  بحامس  املوت  دون  يتحَّ بل  القرب 
من التعذيب بل بالعكس فإنهم من أجل املسيح 
عىل  مفضلينه  بحامس  املوت  نحو  يندفعون 
بنفسه  األنسان  يشاهد  عندما  أو  هنا،  الحياة 
الرجال والنساء واألطفال يندفعون ويقفزون إىل 
املوت ألجل اإلميان باملسيح ، فمن يكون عديم 
املسيح  أن  يفهم  وال  يدرك  ال  أنه  حتى  العقل 
يهب  الذى  نفسه  هو  هؤالء  له  يشهد  الذى 
إذ  املوت؟  مع  النرصة  منهم  واحد  كل  ويعطى 

رسالة عيد القيامة املجيد أبريل  2017
ابيون مطران امريكا الشمالية  لنيافة الأنبا س�ي

تربع ملرشوع »الشهيدين نسيم ونبيل« ملؤسسة 
الرجاء  املعلومات  من  للمزيد  فارينا.  سانت 
زيارة موقعنا او موقع االباراشية عىل االنرتنيت. 

Please send your donation for “The 

Project of the Two Martyrs Nabil 

and Neseem”to 

Santa Verena Charity

P.O. Box 51206

Irvine, CA 92619

For more information, please visit 

our website.
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كل أحد »إستيقظ أيها النائم وقم من األموات، 
)أموات الخطيه( حينئذ يضئ لك املسيح.« 

باألمل  تعترص  وقلوبنا  للجميع  القلبية  تهنئتى 
عىل  نذكرهم  ولكننا  الشهداء  أحبائنا  لفراق 
قيامة  القيامة،  رجاء  عىل  رقدوا  ألنهم  الدوام 

السيد املسيح. الله يحفظكم ويبارك حياتكم. 

املطارنه،  األباء  إىل  أوجهها  هذه  ورسالتى 
الكهنه والقاممصه والقسوس  واألساقفة، واألباء 
وإىل كل الشاممسة والخدام والخادمات، لجان 
الشباب،  كل  وإىل  الكنائس،  ومجالس  الكنائس 
وإىل كل األطفال، وإىل كل األرس ىف كل كنيسة 
من كنائسنا القبطية املمتدة ىف قارات العامل ىف 
وأفريقيا  وأوربا  الالتينية  وأمريكا  وكندا  أمريكا 

وأسيا وأسرتاليا. 

تحيتي ومحبتى ومحبة كل الكنيسه األم هنا ىف 
مرص نرسلها إليكم. راجني لكم أن تتمتعوا دامئاً 

بالقيامة ىف حياتكم. 

إخرستوس أنيستى، أليسوس أنيستى. 

املسيح قام، بالحقيقة قام

رابعا: »متشبها مبوته«: 

امللمح الرابع ىف خربة القديس بولس الرسول أنه 
متشبهاً  أألمه  قيامته ورشكة  وقوة  »ألعرفه  قال 
مبوته«. متشبها مبوته، مبعنى أن اإلنسان املسيحى 
السائر ىف طريق الرب ميوت عن الخطيه. ىف كل 
مره ىف كل قداس نحض ونسمع الكلامت التى 
نختم بها قراءة الكاثوليكون »ال تحبوا العامل وال 
األشياء التى ىف العامل« )١ يوحنا ٢: ١٥(. فنظرة 
السامء.  ىف  هى  الدامئه  قلبه  وشهوة  املسيحى 
»متشبهاً مبوته« قال عنها القديس بولس الرسول 
منات  أجلك  »من  القويه  الروحيه  إختباراته  ىف 
كل النهار« )روميه ٨: ٣٦(. هذا اإلختبار الروحى 
الذى يقدمه القديس بولس الرسول هو إختبار 
عرب عنه القديس مرات كثرية، فيقول: »إستيقظ 
لك  يضئ  حينئذ  األموات  من  وقم  النائم  أيها 
املسيح.« )أفسس ٥: ١٤(. السيد املسيح يضىئ 
لالنسان النائم ىف الخطية، النائم ىف الرش، النائم 
ىف محبة العامل، النائم بعيداً عن املسيح وبعيدا 
يعرف  ال  النائم  االنسان  الحقيقية.  عن معرفته 
قيامة املسيح وال يختربها وال يعيشها. القديس 
الكلمة املقدسة يدعو  الرسول من خالل  بولس 

أوال: ألعرفه: 

املعرفة  وهذه  التأكيد.  بصيغة  كلمه  وهى 
فقط.  سامعيه  معرفه  وليست  شخصيه  معرفه 
هذه املعرفة هى معرفه لشخص السيد املسيح 
ذاته. والتأكيد عىل هذه املعرفة يقول »ألعرفه«. 
وهذه املعرفة التى تحدث عنها أيوب الصديق 
األذن  »بسمع  قال:  حينام  أيوب  سفر  نهاية  ىف 
سمعت عنك واألن رأتك عينى« )أيوب ٤٢: ٥(. 
ويعرف  املسيح  محبة  يعرف  املعرفة  هذه  ىف 
ويعرف  املسيح  خالص  ويعرف  املسيح  وصية 
وهى  قلوبنا.  ىف  وضعها  التى  املسيح  سلوكيات 

املعرفة اإلختباريه. 

ثانيا: »وقوة قيامته«: 

»وقوة  ذكر  بولس  القديس  أن  الثاىن  امللمح 
أقوى  القوة  وهذه  قوه،  لها  فالقيامه  قيامته«. 
من كل شئ. فالقيامه ليست حدثاً تاريخياً ولكنه 
حاله معاشه يعيشها اإلنسان ويختربها ويتمتع 
نهاية  هو  ليس  املوت  أن  تعلن  القيامه  بها. 
املشوار. القيامه هى التى أقامت مريم املجدلية 
وقت أن كانت متحريه. حتى أنها ىف وسط حزنها 
وعندما  البستاىن.  هو  املسيح  السيد  أن  ظنت 

ناداها بإسمها فرحت بلقاء السيد. 

خوفهم.  من  التالميذ  أقامت  التى  هى  القيامه 
كانوا خائفني وكانت األبواب مغلقه. ولكن عندما 
»ففرح  الكتاب  يقول  املسيح،  السيد  لهم  ظهر 
التالميذ إذ رأوا الرب. )يوحنا ٢٠: ٢٠(. القيامه 
فال ميكن  الخطيه.  من  اإلنسان  تقيم  التى  هى 
لإلنسان أن يقوم من دنس الخطيه إال من خالل 
البرشية  كل  فرحت  التى  املسيح  السيد  قيامة 

الصليب  الصليب ومات موت  عندما علق عىل 
من أجل كل إنسان. 

ثالثا: »ورشكة اآلمه«: 

امللمح الثالث ىف إختبار القديس بولس الرسول 
يًقول: »ألعرفه وقوة قيامته ورشكة أآلمه«. وهنا 
يأخذنا العجب أنه يذكر »قوة القيامه« قبل أن 
يتذكر »رشكة األآلم«. ىف التقليد املسيحى القديم 
يرسمون  ال  كانوا  الصليب  يعلقون  كانوا  عندما 
عليه جسم السيد املسيح. وعندما نسأل نعرف 
أن كان الهدف أن يعلن ان املسيح قام من بني 
إليها من  الطريق  كان  القيامه  األموات. وفرحة 

خالل الصليب، ولكن اآلن املسيح قائم. 

رأيت صليب  الدول  زيارىت ألحد  ىف  مرة  أتذكر 
القائم.  خشب مفرغ ولكن عليه جسم املسيح 
فاملسيح موجود بجسده القائم من بني األموات.
رشكة األآلم هنا التى يتكلم عنها القديس بولس 
الرسول تعنى ان القيامه تأىت بعد األآلم. فرشكة 
األآلم تحدث عندما يشرتك فيها اإلنسان. ألنه ال 
يوجد مجد بدون أمل وال يوجد أكليل حياة بدون 

أكليل الشوك. 

قيامه  وال  الحياه.  أكليل  أعطانا  الشوك  أكليل 
بدون صليب. ولذلك رشكة األآلم التى نجتازها، 
وتاريخها  الكنيسة  وتجتازها  اإلنسان  يجتازها 
قصص  من  كثريه  بفصول  نسجلها  الطويل 
وأحداث اإلستشهاد. لقد صارت كنيستنا القبطية 
بهذا  ومعروفه  الشهداء«  »كنيسة  املرصية 
اللقب ىف كل العامل حتى أننا نقول: »أم الشهداء 

جميله« واملقصود بها الكنيسة. 

٤

تعزیات السماء
ي ديارك إلي الأبد« 

ته وقبلته يارب ليسكن �ف »طو�ب لمن اخ�ت
)مز 65 :4 (

مرمي  العذراء  كنيسة  وشعب  وجلنة  إبراهيم  ميخائيل  القس 
بفيكتور فيل يقدمون خالص التعازي القلبية لكل من

القمص/ شنودة غطاس إلنتقال والده.

عزاء  ويعطى  القديسني،  أحضان  يف  نفسه  ينيح  احملب  الرب 
وسالما لألسره.
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لقداسة البابا تواضروس الثانى
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Weekly Services
األحد:

القداس اإللهي

مدارس األحد

اجتماع اخلدمة

األربعاء:

القداس اإللهي

درس أحلان

اجلمعة:

القداس اإللهي

كورال

أحلان وقبطي

دراسة كتاب مقدس عربي واجنليزى

اجتماع األسرة

)أخر جمعة من كل الشهر(

السبت:

درس أحلان

العشية والعظة

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

11:30 -12:30 PM Sunday School

12:30 -1:30 PM Servants’ Meeting

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

6:00 - 7:00 PM Hymns Meeting

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

5:00 - 6:00 PM Choir Practice

6:00 - 7:00 PM Hymns and Coptic

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

7:00 - 8:00 PM Family Meeting

(The Last Friday of the Month)

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

7:00 - 8:30 PM Vespers and Sermon 

ِبْسم اآلب واألبن والروح القدس إله واحد آمني

اخرستوس آنيستى اليثوس آنيستى

املسيح قام، بالحقيقة قام 

به  يحتفل  والذى  املجيد  القيامة  بعيد  أهنئكم 
هذا  ىف  التوقيت  نفس  ىف  العامل  مسيحيوا  كل 

العام. 

الشعانني  أحد  يوم  شهداء  كل  بالخري  نتذكر 
الذين سجلوا بدمائهم صفحة جديدة ىف تاريخ 

الكنيسة القبطية املرصية. 

نعلم  ألننا  إختارهم،  الله  وأن  بالخري  نتذكرهم 
حياتنا  يدبر  الذى  وهو  الكل  ضابط  الله  أن 
فلنشكر  ونقول  دامئاً  نشكره  ونحن  جميعاً. 
الشهداء  كل  بالخري  نذكرهم  الخريات.  صانع 
ونذكر بلدنا الحبيبه مرص. ونصىل دامئاًً من أجل 
وكل  رش  كل  ويبعد  سالم.  ىف  الله  يحفظها  أن 
شبه رش عن حدودنا ىف مرص وعن كل املنطقة 

منطقة الرشق األوسط. 

»َساَلًما أَتْرُُك لَكُْم. َساَلِمي 

أُْعِطيكُْم. لَْيَس كََم ُيْعِطي الَْعالَُم 

أُْعِطيكُْم أَنَا. اَل تَْضطَرِْب ُقلُوُبكُْم 

َواَل تَْرَهْب.« )يوحنا ١٤: ٢٧(  

“Peace I leave with you, My 
peace I give to you; not as the 
world gives do I give to you. 

Let not your heart be troubled, 
neither let it be afraid.” 

(John 14: 27)

عندما نتأمل قيامة السيد املسيح، نجد أن آيات 
كثريه ىف الكتاب تكلمت عن القيامه. ألن القيامه 
هى الحدث األول واآلساىس ىف تاريخ مسيحيتنا. 
أى  للمسيحية  تكون  ال  وبال صليب  قيامه  فبال 

وجود.

القيامه  عن  تتكلم  التى  الكثريه  اآليات  من 
القديس  ذلك  وفرديه  شخصيه  بصوره  وتتكلم 
الذى مل يكن يعرف املسيح لزمن طويل، رمبا إىل 
له  العمر ظهر  نصف عمره. ولكنه ىف منتصف 
أن  النتيجه  وكانت  ذاته.  وعرفه  املسيح  السيد 
صار من شاول الطرسوىس إىل بولس الرسول. ىف 
السجن،  فيًلبى، وكان وقتها ىف  أهل  إىل  رسالته 
كتب عباره من أقوى العبارات التى تتكلم عن 
الثالث  اإلصحاح  ىف  قائالً  كتب  القيامه.  إختبار 
أألمه  قيامته ورشكة  ىف عدد ١٠: »ألعرفه وقوة 
املعرفة  ١٠(. وهذه   :٣ )فيليبى  متشبها مبوته« 
القديس  يحددها  القيامه  ىف  الروحيه  والخربة 

بولس ىف هذه املالمح األربعه. 

٣

الرسالة البابوية لعيد القيامة املجيد ٢٠١٧
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4 عذراء الصحراء
املجلة الشهرية

لكنيسة العذراء مرمي 
فيكتورفيل - كاليفورنيا

املسيح قام بالحقيقة قام 
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