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M a r t i n a  F a r a g   J u l - 0 1
Yo u s s e f  I s k a n d e r  J u l - 0 5
M i n r e e t  S o l i m a n   J u l - 0 6
M a r i n a  I b r a h i m   J u l - 0 7
M o n i c a  A t t a l l a   J u l - 1 2
M a r t i n  I s k a n d e r   J u l - 1 2
K a r e n  A k h n o u k h   J u l - 1 6
To b y a  M a t t a   J u l - 1 6
C h r i s  H e l m y   J u l - 1 6
K i r o l o s  H o d h o d   J u l - 2 6
M a r i a m  A b d e l k a d a u s  J u l - 3 1
C l a i r  F a r a g   A u g - 0 2
M i r i a m  A t t a l l a   A u g - 1 2
H e l m y  S a a i d   A u g - 2 3
A b a n o u b  F a r i d   A u g - 2 3
S i l v a n a  A b d e l m a l a k  A u g - 2 3
J o s e p h  M a t t a   A u g - 2 3
A n d r e w  A b d e l k a d a u s   A u g - 2 3
S t e v e n  M a t t a   A u g - 2 7
J o h n  Ya s s    A u g - 2 7
A m a n d a  M u s h a r b a s h  A u g - 2 9
M i c h a e l  M a t t a   A u g - 3 0

عيد ميالد سعيد

السبت  يوم  للخريجني  السنوى  الكنيسة  حفلة 

السادسة مساء  الساعة  يوليو ٢٠١٧ يف  املوافق ١ 

االنبا  الجليل  الحرب  بيافة  معنا  ويكون  بالكنيسة. 

كريلس اسقف التعليم. الجميع مدعوون للمشاركة 

لجميع  القلبية  تهانينا  الجميل.  الحفل  هذا  ىف 

الخريجني.

املوافق  االربعاء  يوم  الرسل  لعيد  اإللهي  القداس 

١٢ يوليو ٢٠١٧ يف الساعة ٨،٠٠ صباحا.

يوم  املسيح  السيد  تجىل  لعيد  اإللهي  القداس 

الساعة  يف   ٢٠١٧ اغسطس   ١٩ املوافق  السبت 

٨،٠٠ صباحا.

املوافق  الثالثاء  يوم  العذراء  لعيد  اإللهي  القداس 

الجليل  الحرب  بالصالة  يقوم   ٢٠١٧ اغسطس   ٢٢

االنبا ابراهام األسقف العام يف الساعة ٨،٠٠ صباحا.

The Church Annual Graduation Party is 
celebrated on Saturday, July 1, 2017 at 
6:00 PM. Ceberating with the Graduat-
ed H. G. Bishop Kyrillos, the General 
bishop of Eduacation. Congratulations 
to all the graduates. 

The Divine Liturgy of The Feast of The 
Apostles is celebrated on Wednesday, 
July 12, 2017 at 8:00 AM. 

The Divine Liturgy of The Feast of 
Transfiguration of Our Lord Jesus 
Christ is celebrated on Saturday, August 
19, 2017 at 8:00 AM.

The Divine Liturgy of The Feast of The 
Holy Virgin Mary is celebrated by H. G. 
Bishop Abraham on Tuesday, August 
22, 2017 at 8:00 AM.
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 بارك نيافة الح�ب الجليل االنبا ابراهام الكنيسة بصالة القداس االلهى 
وقام نيافته  بسيامة خمس شمامسة    

Our Beloved Bishop Abraham Ordained Five Young Deacons
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times you need to see them, so you 
tell them no no we need to see you 
more you have to come. 

This is the same thing that Moses 
was asking. He said I know You re-
veal yourself to me, but I need a little 
more, show me Your Glory. 

Does God appear to Moses, He can’t, 
right? 

But He said, “You cannot see My 
face; for no man shall see Me, and 
live.” (Exodus 33: 20) And Moses 
knew this; he is the one who told us! 

So God said, I have a problem, you 
want to see me in My Glory and I 
can’t show you Myself!  So what is 
the solution? 

God actually answered in two ways:

“Here is a place by Me, and you shall 
stand on the rock.  So it shall be, 
while My glory passes by, that I will 
put you in the cleft of the rock, and 
will cover you with My hand while 
I pass by. Then I will take away My 
hand, and you shall see My back; but 
My face shall not be seen.” (Exodus 
33: 21-23)

Moses said that is it? But even when 
Moses saw this little part, his face 
was shining, and it was the greatest 
revelation in the Old Testament in a 

Adapted from a servant’s meeting 
sermon giving by H. G. at St. Mary 
Church Coptic Orthodox Church in 
Victorville on July 2, 2017.

In the Old Testament, Moses knew 
God. He believed in God, but can 
we tell when we can clearly say it 
changed his life and the lives of all 
the people who knew Moses. 

God revealed himself to Moses in a 
way He didn’t reveal to others. God 
revealed Himself to Moses in the 
burning bush; Moses could hear God 
in the burning bush. 

Then Moses asked God, 

“Please, show me Your glory.” (Ex-
odus 33:18) 

Does anyone pray like this? 

Not I just want to see you like that. 
He didn’t say show me the Father, he 
said show me Your Glory. 

But Moses, you already saw Him in 
the burning  bush! 

So, what is Moses asking for? He  is 
talking already to God! 

It is like we are talking to someone 
else on the phone who is in Egypt or 
someone who is in Los Angeles, It 
doesn’t matter the distance. We say 
we want to see you, but why when 
we are allready talking even if you 
a re on the phone and we can see 
Them. We always think no it’s not 
enough we need to see you in a dif-
ferent way. 

Just like if your children move away. 
Sometimes they go to college. Some-

4

way nobody else did. We wish we 
had this experience! 

But that wasn’t the end! 

What did God say to Moses? 

He said remember the time when you 
asked me, “Show me Your Glory” I 
said you couldn’t see me and live. 

Until When? 

Until people could see Him, face 
to face, in the incarnation. He said 
when I come and take flesh, now 
people can see Me. 

God said it must happen because I 
came to reveal myself to you. 

When Moses was saying, “show me 
your glory”, He said I want to see 
you like me. I believe that other peo-
ple won’t believe me. 

Therefore, in His Transfiguration, 
Jesus came up to the mountain and 
wanted to take with Him only two or 
three disciples to be witness. 

So He said I’ll take three and I’ll 
take them with me and then I need 
two more, the ones who asked the 
same thing as Moses. He said I heard 
you asking me to show you My Glo-
ry years ago. Now, this request thou-
sands of years later, He said okay. 

When Jesus took them on the moun-

5

Sho w  me  y o ur  Gl ory
H. G.  Bishop Kyrillos 
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tain, Elijah began to talk to Him 
saying, “we don’t understand, how 
is this?” And of course Moses in the 
beginning was saying. “thank you, 
you remembered me!”  

The experience that Moses was ask-
ing for, will see that every time God 
reveals himself to Moses, and to the 
prophets. There is something He re-
veals and something He keeps hid-
den. 

Moses asked: I need to know your 
name. And God said to Moses, “I 
AM WHO I AM.” (Exodus 3:14) 

Moses must have thought, Lord did 
you understand the question? I need 
to know Your name. God said that is 
it, that is my answer, because when 
I come in the flesh, in that day the 
angel will announce my name. 

They will call Him Jesus and will 

also call him Emmanuel. 

In the Old Testament, they couldn’t 
call Him Jesus, they couldn’t call 
Him Christ, and they couldn’t call 
Him Emmanuel because it was not 
the time yet! 

So God said, “I am Who I am, the 
same yesterday, today, and forever.” 

On some of Jesus’ icons, they write 
the Greek letters “Ο ω Ν”, the Ome-
ga, the N, in Greek it is three letters 
and sometimes they’ll put the  “Α Ω” 
Alpha, and Omega, meaning the be-
ginning and the end.

St. John the Beloved tells us, “Jesus, 
knowing that the Father had given 
all things into His hands, and that He 
had come from God and was going 
to God” (John 17:3) 

And Glory be to God forever Amen.

“The Holy Virgin, The Beginning of Joy”
Fr. Michael Ibrahim

Saint John the beloved began telling 
us about Our Lord Jesus Christ’s ser-
vice by first introducing the miracle 
of wedding of Cana of Galilee. “This 
beginning of signs Jesus did in Cana 
of Galilee, and manifested His glory; 
and His disciples believed in Him”. 
(John 2: 11)

First, my beloved, the beginning of 
Jesus’ service was full of joy. It was 
a wedding. Christianity is a joyous 
wedding. The Christian are always 
joyful, rejoicing with gladness.

St. John meant to begin the signs of 
Jesus Christ with a wedding so that 
we can say, “Our life in Christ is a 
wedding feast for the Son of King, 
who is the heavenly Father. In every 
Liturgy we gather around the table of 
the Eucharist to partake of the body 

and blood of our Lord Jesus Christ 
for the forgiveness of sins and for 
eternal life through the Holy Com-
munion with Christ. Therefore we 
rejoice in the existence of the church, 
altar, bread, and wine, which is joy.

I am interested to explain in this arti-
cle that the reason for this miracle is 
the Holy Virgins.

The virgin is the beginning of joy. 
She was the one who made the peo-
ple who were invited to the wedding 
happy and came to them with wine 
and asked her son, although His time 
had not come yet to minister. But she 
interceded and asked Him to bring 
joy to the people, the virgin started 
Christ service with joy.

Not only that, let us look at the Fa-
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thers said about this miracle?!

[1] The Door of Heaven: 

We trust that we enter heaven by 
the blood of Christ but the Virgin 
showed us the way.

The disciples were with Christ a lot, 
yet Philip said to Him, “Lord, show 
us the Father, and it is sufficient for 
us.” Jesus said to him, “Have I been 
with you so long, and yet you have 
not known Me, Philip? He who has 
seen Me has seen the Father” (John 
14: 8-9)

- But in the miracle of Cana of Gal-
ilee shows us that the Holy Virgin 
Mary opened the minds of the dis-
ciples to see His glory. Meaning that 
the Virgin Mary pointed to Him.

Even in her apparitions, she appears 
pointing to the cross and bowing 
down to Him. 

Even in the miracle of Wedding at 
Cana of Galilee, she said to them, 
“Whatever he says to you, do it.” 
(John 2: 5). She pointed to Him, her 
Son, Jesus Christ, and in great hu-
mility she disappeared, so that God 
and only God may be glorified.

The church Fathers called the Vir-
gin “the door of heaven”, because 
through her the disciples saw His 
glory, and knew Him, and loved 

Him.

The nature of the Virgin is that she 
loves to bring joy to people through 
her son.

[2] The Divine Laboratory: 

“Mercy and truth have met togeth-
er; Righteousness and peace have 
kissed. Truth shall spring out of the 
earth, And righteousness shall look 
down from heaven.” (Psalm 85: 10-
11). 

Is it possible for justice and mercy to 
come together?. Yes, they me in the 
belly of the Virgin, “And the Word 
became flesh and dwelt among us, 
and we beheld His glory, the glory 
as of the only begotten of the Father, 
full of grace and truth.” (John 1:14). 
This happened in the divine lab in 
the belly of the Virgin. 

The Apostle Paul says, “For we are 
His workmanship, created in Christ 
Jesus for good works, which God 
prepared beforehand that we should 
walk in them.” (Ephesians 2: 2)

In the belly of the Virgin, in the 
divine lab, by the Holy Spirit, 
came out new dough. So we say in 
Wednesday’s Theotokia “Peace for 
the union’s unbroken laboratory of 
the dyes that came together into one 
place without mixing.

[3] The Holy Theotokos: (The 
Mother of God)

In every Divine Liturgy we pray 
saying, “Rejoice O’Mary, The ser-
vant and the Mother” as if the whole 
church is standing behind the Holy 
Virgin, the virgin is in the front 
and we all say joyfully “Rejoice O 
Mary”. And we sing saying servant 
and mother, because she is a servant 
like us and we rejoice with her in 
the salvation. She is the Theotokos, 
the mother of God, the patron of our 
race who intercedes on behalf of the 
church saying “they have no wine” 
so that her Son may give us joy and 
shepherd us. She asks Him for our 
homes, for our children, for the sake 
of the joy of the grieving. Therefore, 
who asks for her intercession with 
the Father, he will rejoice.

[4] The Ark of the Covenant: 

In the Old Testament, David the 
prophet saw the Ark of the Cove-
nant, the Holy Virgin Mary, and re-
joiced and danced in front of the Ark 
of the Covenant. 

In the midnight praises, we sing, not 
in exact words, but to give the mean-
ing as if David the prophet danced 
before the ark of the covenant, what 
shall we do, before you O holy Vir-
gin for your dignity and your joys 

and your glories.

God said to Moses do as I command-
ed you.

- “Acacia wood”; that is resistant to 
decay which is a simple of the ever-
lasting virginity of Saint Mary.

- “Overlay it with pure gold, inside 
and out”: the symbol of virgin purity.

- “A lampstand of pure gold”: a sym-
bol of the Holy virgin, the mother of 
light, carrying the light.

God said to Moses “do everything 
according to the example I show 
you.” what is the example? 

The example is Saint Mary the Holy 
Virgin. Therefore, the virgin turned 
our grief and all our distress to joy in 
our hearts and joy for all.

God always makes her praise in our 
mouths to rejoice and be glad.

And to God all glory forever. Amen
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Graduation 
Speech 

In the name of the Father the Son 
and the Holy Spirit one God Amen 

May the Lord bestow upon us His 
grace and His blessing now and to 
the ages of all ages, Amen

Of course, today is a day when you 
celebrate the efforts and the work and 
the labors of your children and also 
of your own. The work which God 
gave us to always do and to grow in 
faith and in the knowledge of Him 
and all of the efforts that you do as 
the Lord promised will be rewarded 
thirty sixty and a hundredfold.

I just want to leave you with a few 
verses for the parents and few verses 
for the graduates. 

Starting with the graduates, very 
easy to remember and remind our-
selves of them:

The first one is “How to be faithful” 

“He who is faithful in what is least is 
faithful also in much” (Luke 16:10) 
The student who is faithful in every 
small detail God will always bless.

That’s why when He gave the tal-
ents, the five, two and one, even the 
one who was given one, God asked 
him what he did with it. 

God gives us each talent but how to 
be faithful in this. When the servants 
were preparing this celebration, they 
could have just brought you and take 
one picture and give you a piece of 

paper or no paper. But they worked 
as you see that they allready appar-
ent how they did much effort just for         
small token of the whole. 

This is the work which you will see 
and benefit from the faithfulness.

The Second thing which is “How to 
be Holy” 

as mentioned in Leviticus 11:44 “you 
shall be holy; for I am holy” and also 
mentioned in First Peter 1:16 “Be 
holy, for I am holy.” 

How to be holy as your heavenly 
Father is holy? 

This is what He calls us to do so 
even if you are perfect, and you are 
faithful in all of the small things, but 
God also wants us to be holy, in His 
image. So everything we do, we do 
with holiness of mind, holiness of 
body, holiness of spirit, and in the 
work of the holy spirit. 

The last thing, if we are faithful and 
if we are holy, then as we heard in 
the Gospel today from Matthew 5:48 
“Therefore you shall be perfect, just 
as your Father in heaven is perfect.” 
which is “how to be perfect” as your 
heavenly Father is perfect. 

So if we will seek faithfulness and if 
we seek holiness, God will give us 

the perfection because perfection is 
something heavenly it’s a gift from 
on high.

Now For The Partents,

The first Thing for parents is “how to 
be thankful” because in everything 
God asks us to be thankful in every-
thing to give things which is in verse 
that is the best of onions 5:18

This day we are thankful for what 
God brought us and as we say in the 
prayer “we are thankful for every-
thing concerning everything and in 
everything”. 

It is easy to be thankful in these days, 
but with challenges and Difficulties, 
it is hard to be thankful. But the 
promise that today we lift it to God 
we are thankful for all of the work 
that He gives us. And when we see 
our children doing as good and may-
be better than us, we are very thank-
ful. 

The second thing is “how to be 
hopeful?” 

Although there are many challeng-
es ahead that we may have in the 
future,  always with hope. That is 
why God asks us to have the hope 
of righteousness, which is in Ephe-
sians chapter 5. Especially for those 
going to college, some of them mov-

H. G. Bishop Kyrillos 
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ing away, and some of them work-
ing, we don’t get to see everything 
or even hear everything, but we have 
hope that God will reward them and 
give them every spiritual blessing.

The last thing which is, if we are 
thankful and hopeful in the difficult 
things, thankful for everything then 
will also reach “what is joyful”. 

It is not happiness, today everyone 
is happy because we see the fruits of 
our reward. But joy is different than 
happiness, joy that nobody can take 
from you. It is not going to change 
from one day to the next. 

That is why if someone who has 
hope in the difficult Days, there is 
even joy. We rejoice even in our suf-
ferings. 

Happiness does not come when 
someone is suffering, they are not 
happy, but we can rejoice. we can 
even grieve with this type of joy 
and that joy as God said that nobody 
would take from you. 

Joy is something heavenly not earth-
ly, something eternal not temporal. 
And so if we are always rejoicing, it 
gives forth more joy as mentioned in 
Philippians 4:4. “Rejoice in the Lord 
always. Again I will say, rejoice!” 

When we read this verse that St. Paul 

12 13

is always repeating in chapter 4, he 
repeats it many times. if you say 
something once, if he is in the Ara-
bic culture, or another, it is natural 
to repeat what you Said, one thing 
you sing it again. But in Philippians 
St. Paul is repeating it for a differ-
ent reason, because when someone 
is depressed or worried or upset or 
angry or Nervous, you have to Keep 
on repeating it for them to go Deep. 

We can have superficial happiness 
or superficial joy, but the true joy is 
deep inside the heart of the person. 

Sometimes, we visit someone in the 
hospital or someone who is dying or 
someone who has been afflicted with 
big Problem, big challenge, and we 
find him or her rejoicing. Then, an-
other person would say how did this 
happen? It happens because when 
someone has strong faith and has 
hope in eternal life and in the reward, 
the joy is always being fruitful. 

So in this day we rejoice for all and 
we are very thankful and we have 
hope that even next year and the year 
after God will always give us more 
and more fruit. 

I was thinking as Abouna was speak-
ing and as I saw the presentations, 
that when we were young, we used 
to come to Victorville, but there was 

no church and we were very thankful 
when they said there is now a church 
in Victorville. 

After a while, they called us to ser-
vice and said Victorville have a 
church, but they have no priest. 

So on the day of Abouna Michael’s 
ordination, we are very joyful and 
very thankful that God sent a faithful 
servant to serve the community here. 
Afterwards, they said we have no 
church, so God Help built in a short 
time. 

If you put all of the dates together, 
very few churches in our diocese, 
you see the fruit very quickly. 

So in a very short time, God gave 
you a wonderful church and evenone 
thinks we might need another church 
and What about a new building and 
we need another priest. You have a a 
Large window setting To look back 
and see how God is working with us 
and it gives us joy and hope to work 

in the future. If our mind is always 
looking in the future when we are 
Working, you will see you look back 
and see how all of this happen in 
short time. Because God is blessing 
all of the work that we are doing. 

Someone who is not planning and 
not thankful, not hopeful, not joy-
ful he will go left and right, or she 
will go left and right Will leave be-
hind a lot of dirt. But someone who 
is digging deep and laboring, you 
find behind them a lot of fruits that 
are coming from the labors that God 
gives to us.

May God always give us more and 
more and may every blessing and 
fruit and glory be to His name now in 
heaven to the ages of all ages. Amen

The article is transcribed from H. G. 
Bishop Kyrillos Sermon given at the 
Graduation celebration on July 1, 
2017, at Saint Mary Church, Victor-
ville, California.
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Date Speaker 

Monday 
 االثنين

(8/7/2017) 
 

Fr. ِ  Abraam Ayoub  
(St Thomas Church, Temecula) 

Tuesday 
 الثالثاء

(8/8/2017) 
 عشية

Fr. Mina Fam  
(St. Abanoub, Norco) 

Wednesday 
  Fr. George Aziz (8/9/2017) األربعاء

(St George the New Martyr Church, Hemet) 

Thursday 
 (8/10/2017) الخميس

H. E. Metropolitan Serapion 
Diocese of LA and Southern California 

Friday 
جمعةال  

(8/11/2017) 
 القداس اإللهي

______________ 
 

(8/11/2017) 

H. E. Metropolitan Serapion 
Divine Liturgy  8:00 AM —11:00 AM 

_________________________________________________________________________________________________ 
Fr. John Mikhail  

(Saint Justina Church, Cucamonga) 
Saturday 

 (8/12/2017) السبت
Mr. Wasfi Khalil 

(Saint Mary Church, Victorville) 

Wednesday 
 األربعاء

(8/16/2017) 
 القداس اإللهي

Fr. Macarious Shehata  
(Saint Mina, Riverside) 

Divine Liturgy  8:00 AM —10:00 AM 

Friday 
 الجمعة

(8/18/2017) 
 عشية عيد التجلي

Fr. Michael Ibrahim 
Glorification 

Saturday 
 السبت 

(8/19/2017) 
 قداس عيد التجلي

Fr. Michael Ibrahim 
Divine Liturgy 

Monday 
 االثنين

(8/21/2017) 
 عشية عيد العذراء

H. G. Bishop Abraham  
(Auxiliary Bishop) 

Tuesday 
 الثالثاء

(8/22/2017) 
 قداس عيد العذراء

H. G. Bishop Abraham  
(Auxiliary Bishop) 

The Holy Virgin Spiritual Revival starts August 7th - August 21st from 7:00 PM– 9:00 PM.  

On evenings where there is no speaker, glorification Hymns starts 7:00 PM—8:00 PM 

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

His Grace Bishop Kyrillos and Fr. Micheal Ibrahim 
with the 2017 Graduates

H. E. Metropolitan Serapion, H. G. Bishop Abraham, H. G. 
Bishop Kyrillos and Fr. Micheal Ibrahim with Keraza Winners

H. E. Metropolitan Serapion, H. G. Bishop Moses, H. G. Bishop 
Kyrillos and Fr. Micheal Ibrahim with YSC Winners

Congratulations
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قائالً  بيده  مسلول 
جند  رئيس  أنا  له: 
أتيت  اآلن  الرب 
يشوع  أبلغ  ثم   ...
لسقوط  خطته 
 1  :6 )يش  أريحا 
الثالث  أنقذ   .)5  –
فتية القديسني من 
املتقد  النار  آتون 

ىف  فتية  الثالثة  ومتىش  البارد  كالندى  وصريه 
وسط اآلتون يسبحون اللـه بفرح مع مالك الرب 
بنى  رجوع شعب  أثناء   .)2٨  –  25  :3 )دانيال 
إرسائيل من سبى بابل حاول رئيس مملكة فارس 
عرقلة ذلك فوقف مقابله جربائيل املالك يقاومه 
وينازعه حتى أىت ميخائيل رئيس املالئكة إلعانته 
ميخائيل  »وهوذا  إليه  املوكلة  املهمة  هذه  ىف 
واحد من الرؤساء األولني جاء إلعانتى« ) دا 1٠ 

. )1٤ – 13 :

ب- املبرش بقيامة املسيح: )مت 2٨ : 1 – 7(. 
كان ميخائيل هو املكلف من قبل اللـه بالحرب 
ضد الشيطان فأى فرحة تكون للرئيس ميخائيل 
وهو املكلف من قبل اللـه بالحرب ضد الشيطان 
وقد تحطم وتقيد بدماء املسيح القائم من القرب 

منترصاً. 

للشهداء: فهو  وإعانته  ميخائيل  املالك   - جـ 
للعذاب  احتاملهم  أثناء  الشهداء  يسند  الذى 

حتى االستشهاد .

د- املالك ميخائيل والكنيسة: وهو يحرس كنيسة 
املسيح ، لذلك تشيد كنيسة عىل إسمه دامئاً ىف 

أعىل حصون األديرة وعىل مشارف املدن.

ميخائيل:  املالئكة  لرئيس  الشهرى  التذكار 
لرئيس  تذكاراً  بإقامة  املجيدة  كنيستنا  تحتفل 
املالئكة ميخائيل ىف اليوم الثاىن عرش من كل من 

كل شهر قبطى. 

وهو  املالئكة  رئيس  ميخائيل  املالك  يعترب 
السبعة، ميخائيل  املالئكة  أيضاً يف رؤساء  األول 
الكتاب  ىف  ذكروا  )وهؤالء  ورافائيل  وغربيال 
املقدس( وسوريال وصداقيال ورساتيال وأنانيال 
الكتب  ىف  الكنىس  التقليد  إليهم  أشار  )وهؤالء 
الطقسية(. ففي سفر دانيال يلقب بأنه »َواِحٌد 
سفر  13(.  ويف   :  1٠ )دا  األَوَّلنَِي«  الرَُّؤَساِء  ِمَن 
ُجْنِد  رَئِيُس  »أَنَا  بأنه  نفسه  عن  يقول  يشوع 
يدعى  دانيال  سفر  ويف   .)1٤  :  5 )يش   » الرَّبِّ
بأنه »الرَّئِيُس الَْعِظيُم« )دا 12 : 1( ولقبه يهوذا 

الرسول بأنه »رَئِيُس الَْمالَئَِكِة« )يهوذا 1 : ٩(.

كلمة »ميخائيل« كلمة عربية معناها »َمْن مثل 
مكونة  املقدس(، وهي  الكتاب  )قاموس  الله؟« 
من مقطعني: األول: ميخا = قوة، الثاين: ئيل = 
العبارة قالها املالك ميخائيل حينام  الله. وهذه 
العىل وقال ىف  تكرب عىل  الذى  الشيطان  حارب 
فوق  كرىس  أرفع  السموات  إىل  »أصعد  قلبه 
ىف  اإلجتامع  جبل  عىل  وأجلس  اللـه  كواكب 
أقاىص الشامل، أصعد فوق مرتفعات السحاب، 

أصري مثل العىل«  )أش 1٤: 13 – 1٤( .

التنني  حارب  البرش:  جنس  عن  املدافع  أ. 
)الشيطان( ومالئكته وطرحهم إىل األرض )رؤيا 
جسد  أجل  من  الشيطان  حارب   .)  ٩-  7  :21
موىس النبى قائالً له لينتهرك الرب )يهوذا 1 : ٩(. 
إرسائيل  بنى  قائد شعب  نون  بن  ليشوع  ظهر 
وسيفه  مهيبة  هيئة  وله  مسلحاً  رجل  هيئة  ىف 

Congratulations to Justin and Maria 
for Justin’s baptism and 

the baptism of their chidren 
and for receiving the sacrament of Holy Matromony

Congratulations to Sameh and Mervat Helmy 
for the baptism of their daugter

Congratulations to Hany and Liza Tadros 
for the baptism of their daugter
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إن التالميذ بعدما رجعوا التزموا بوصية الرب ومل 

يكلموا أحد عن ما رأة. وشبعت نفوسهم منه. 

اخربوا  األموات.  من  الرب  قيامة  بعد  ولكن 

العامل اجمع بتجىل الرب عند جبل طابور.

رسالته  ىف  يقول  الرسول  بطرس  القديس  فنجد 

عن تجىل الرب يسوع واظهارة ومضة من مجد 

الهوته إذ قال 

»ألننا مل نتبع خرافات مصنعه إذ عرفناكم بقوة 

معانني  كنا  قد  بل  ومجيئه  املسيح  يسوع  ربنا 

عظمته. ألنة اخذ من الله األب كرامة ومجد إذ 

أقبل علية صوت كهذا من املجد األسنى هذا هو 

به ونحن سمعنا  أنا رسرت  الذى  الحبيب  ابنى 

ىف  معه  كنا  إذ  السامء  من  مقبال  الصوت  هذا 

الجيل املقدس« )2 بط 1: 16، 17(.

والقديس يوحنا الرسول يقول:

»الذى كان من البدء الذى سمعناه الذى رأيناه 

جهة  من  أيدينا  وملسنا  شاهدناه  الذى  بعيوننا 

كلمة الحياة فأن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد 

األب  عند  كانت  التى  األبدية  بالحيوة  ونخربكم 

به  نخربكم  وسمعناه  رأيناه  الذى  لنا.  وأظهرت 

لىك يكون لكم أيضا رشكة معنا« )1 يو 1: 1 – ٤(

بقوة  رجعوا  التجىل  حادثة  بعد  التالميذ  إن 

واثقني من هو املسيح الذى أضاء وجهه أمامهم 

كالشمس بل اشد ملعانا من الشمس التى تبعد 

عن  لهم  يعلن  ميل.  مليون   3٩ ب  األرض  عن 

ومضة من مجد الهوته.

خرجوا التالميذ بقوة يخربوا ويبرشوا بعد قيامة 

الرب وبتجليه لهم عىل جبل طابور

يجعلهم مالصقني لة.

+ ظهور موىس وايليا معه

انه  بهدف  كان  معه  وايليا  موىس  ظهور  كان 

يظهر للناس انه يف فرق بينه وبني موىس أو أحد 

من األنبياء أراد أن يظهر موىس النبي وايليا معه 

بينه وبني  العظيم  الفارق  التالميذ ليدركوا  أمام 

خدامه. أيضا إذا أتهم ككارس للناموس ومجدف 

موىس  أمامهم  احرض  لذلك  األب  مجد  ينتحل 

الله  مجد  عىل  الغيور  وايليا  الناموس  مستلم 

ليعلن أفرتاء املتهمني لة .

يعلن  أن  الصلب  قبل  بظهورهام  أراد  لعله 

انه يجب اال يخافوا من الصليب فقد  لتالميذه 

قبله بإرادته وإال ما متت أحداثه فإنه أعظم من 

ومن  فرعون  يد  من  الشعب  أنقذ  الذي  موىس 

ايليا الذي أرسل ناراً من السامء أحرقت قائدي 

الخمسني ورجالهام.

+ فجاء صوت من السحابة قائالً:

فنظروا  اسمعوا.  له  الحبيب  أبني  هو  »هذا 

وحده  يسوع  غري  أحداً  يروا  مل  بغتة  حولهم 

معهم« )مر7:  ٨، ٩(.

حدث  ملا  تأكيداً  بل  جديداً  ليس  الصوت  هذا 

السيد املسيح إذ نداه  ىف نهر األردن يوم عامد 

األب من السامء »هذا هو ابنى الحبيب الذي به 

رسرت«. )مت 3: 17(، )لو 3: 22(

تأكيد أن الذي أمامهم ليس هو إنسان فحسب 

بل هو الله وقد ظهر يف الجسد. ففي قيرصيت 

فيلبس أكد املعنى رب املجد يسوع عندما سال 

اإلنسان  ابن  أنا  عنى  الناس  يقول  من  تالميذه 

قالوا له بعض الناس يقولون انك ارميا والبعض 

واحد من األنبياء فقال لهم وانتم ماذا تقولون 

ابن  املسيح  أنت  بطرس  سمعان  له  فقال  عنى 

الله الحى )مت 16: 16(

الله مل يلد كام يلد اإلنسان. أن كلمة ابن الله من 

جهتني عىل األقل اى إنسان له أب يولد من أب 

ويولد من زرع رجل. 

يسوع املسيح من أبوه؟           من هو أبوه؟   

بكراً  كانت  ولدته  وحينام  بتول  مريم  العذراء 

ألنه  املعنى  بهذا  الله  ابن  إذا  أبوه؟  هو  فمن 

ليس له أب من برش ومل يولد من زرع رجل. ثم 

فقد  رأة  الله والن من  الله ألنه صوره  ابن  انه 

رأى الله

إذا هو ابن الله ال باملعنى الذى يتصوره بعض 

الناس. إمنا هو صورة الله غري املنظور. وألننا فية 

رأينا الله ألنه من طبع األب ومن جوهره. »من 

رأىن فقد رأى األب« )يو 1٤: ٩(

منظورا  صار  طبيعته  ىف  املنظور  غري  وهو  الله 

فقد  رأة  املسيح من هنا من  املنظور هو  فهذا 

رأى األب الذى ال يرى.

ال  أن  أوصاهم  الجبل  من  نازلون  هم  »وفيام 

يحدثوا أحد مبا ابرصوا أال متى قام ابن اإلنسان 

من األموات« 

تعزيات 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

الفاضلة/  السيدة  زوجته  إلنتقال  اثاناثيوس  سامى  االستاذ/ 
وجينا  شريف  ألوالدهما،  القلبية  والتعازى  اثاناثيوس.  امل 

وجيفرى أثاناثيوس.
 والدكتور/ تونى ابراهيم النتقال والده مبصر.

عزاء  ويعطى  القديسني،  أحضان  أنفسهما يف  ينيح  الرب احملب 
وسالما لألسر.
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ويوحنا  ويعقوب  بطرس  أخذ  أيام  ستة  »وبعد 

وحدهم.  منفردين  عال  جبل  اىل  بهم  وصعد 

تلمع  ثيابه  وصارت  قدامهم  هيئته  وتغريت 

أن  يقدر قصارعىل األرض  كالثلج ال  بيضاء جداً 

يبيض مثل ذلك. وظهر لهم إيليا مع موىس وكان 

يتكلامن مع يسوع«. )مر2: ٤ – ٩(

أحد  وهو  املجيد  التجيل  بعيد  الكنيسة  تعيد 

أعيادها السيدية ألن فيه أظهر رب املجد يسوع 

الستار عن حقيقة  وأزاح  مجد الهوته.  املسيح 

ىف  محتجباً  كان  وان  هو  من  أبان  الهوته.و 

إنسانيته مسترتاً ىف الجسد. 

إمنا من هو ىف حقيقته؟ 

هو الكلمة مقيم السامء الذي نزل من السامء. 

)يو 6: 15(

إنه كثرياً ما يصف نفسه بأنه أبن اإلنسان ذلك 

مريم  العذراء  ابن  هو  الجسد  حيث  من  ألنه 

وألنه أخذ طبيعة اإلنسان . »الكلمة اتخذ جسداً 

وحل بيننا« )يو 1: 1٤(

يف  حل  ألنه  فينا  حل  القبطي  النص  يقول  كام 

من  لجسدنا  املطابع  الجسد  وأخذ  طبيعتنا 

وأتحد  العذراء  مريم  من  أخذه  طبيعة جسدنا 

به يف أقنوم واحد يف طبيعة واحدة اتحاد بغري 

اختالط وال امتزاج وال تغيري .

املسيح إذاً، وإن كان قد ظهر إنساناً وقد لبس 

صورة البرش وأخىل نفسه من صورة املجد ولبس 

يف  لكنه  كإنسان،  الهيئة  ىف  ظهر  العبد،  صورة 

ظهر  وقد  الله  هو  إنسان.  مجرد  ليس  حقيقتة 

ىف الجسد.

يف  ظهر  الله  التقوى  رس  هو  عظيم  »باالجامع 

الجسد تربر يف الروح تراءى ملالئكة كرز به بني 

االمم اومن به يف العامل رفع يف املجد« )1يت 3: 

)16

»الله مل يراه أحد قط ولن يقدر آن يراه »األبن 

)يو  األب هو خرب«  الذي هو يف حضن  الوحيد 

)1 :1٨

اتخذ  الناس  من  مرئياً  نفسه  يجعل  ليك  ولكنه 

وهو  الجسد  أحتجب ىف هذا  فيه  أسترت  جسداً 

الذي أروع وأبرع جامالً من بنى البرش وأخفى 

يتمم  حتى  الشيطان  وعن  الناس  عن  الهوته 

عمل الفداء النهم لو عرفوا املسيح عىل حقيقته 

ملا صلبوه )1كو 2: ٨( ويتعطل خالص اإلنسان 

من أجل هذا استرت واحتجب يف إنسانية كاملة 

حتى يجعل نفسه مرئياً من البرش.

ابن  من هو املسيح عىل حقيقته؟ هل هو  اذاً 

اإلنسان؟ ابن مريم؟ 

قبل  ولكنه  الجسد  بحسب  مريم  ابن  هو  نعم 

آن يولد من مريم هو اله وخالق القديسة مريم 

»أنا هو الكائن الذي كان الدائم إىل األبد. األلف 

والحي  واألخر.  األول  والنهاية.  البداية  والياء. 

)رؤ  اآلبدين«.  أبد  إىل  حي  أنا  وها  ميتاً  وكنت 

)1٨ ،11 ،٨ :1

اىل  يدخل  أن  وقبل  العامل.  هذا  مغادرته  وقبل 

مجده بالصعود املجيد بعد صلبه وقيامته أراد 

آن يكشف حقيقة الهوته. صعد إىل جبل طابور 

ويعقوب  بطرس  وهم  ثالثة  تالميذة  من  وأخذ 

التالميذ  يأخذ  ومل  التالميذ  عن  كنواب  ويوحنا 

كلهم حفاظاً عىل كتامن هذا الرس العظيم حتى 

يقوم من بني األموات. و الذي سوف يعلن عنه 

هؤالء الثالثة بعد القيامة .

طابور  جبل  وهو  عال  جبل  اىل  صعد  وملا   +

»تغريت هيئته قدامهم« )مر ٩: ٢(.

ماذا يعنى هذا التغري ىف الهيئة؟ 

إن املجد الذي أعلن بتجليه ليس باألمر الجديد 

عليه وال بهبة خارجية قدمت له، امنا هو مجرد 

اللحظات  هذه  ىف  ظهر  فيه  خفي  ملجد  إعالن 

امر ال يخص طبيعة  التغيري  قدامهم.. وأن هذا 

التى  التالميذ  أعني  يخص  وإمنا  املسيح  السيد 

انفتحت لتعاين ما تستطيع معاينته.

+ وصارت ثيابه تلمع بيضاء جداً كالثلج ال يقدر 

قصار عىل األرض أن يبيض مثل ذلك )مر3: ٩(.

ما هذه الثياب التي تلتصق بالسيد فتلمع ببهاء 

أغسطينوس  القديس  يقول  كام  كنيسته  إال 

الفائق،  البهاء  الحقيقيني،  املؤمنني  سمة  هذه 

علو  )الن يف  الكبري  البابا غريغوريوس  يقول  إذ 

بحياة  يضيئون  الذين  العليا،  الساموات  بهاء 

الذين  األبرار  بثيابه  إذ قصد  به،  يلتصقون  الرب، 

تأمالت ىف عيد التجىل االلهى 
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ملا يصعدوا للسامء أى معناه أن هناك شفاعه، 

الله يعمل رضا خائفيه. هناك سؤال أو سؤالني 

القديسني  السؤال األول هل هؤالء  مهمني جداً 

ال،  اإلجابه  الخطايا؟  غفران  عىل  سلطان  لهم 

أن  األرثوذكسيه  العقيده  ىف  نص  أى  يوجد  ال 

الخطايا.  غفران  عىل  سلطان  لهم  القديسني 

لذلك نقول  »بشفاعة والدة اإلله يارب إنعم لنا 

بغفران خطايانا«، الكنيسه دقيقه جداً تقول كل 

شئ مضبوط. هناك شفاعه كفاريه وهى الخاصه 

بغفران الخطايا واملسيح هو الوحيد الذى يغفر 

القديسني  أن  وهى  توسليه  وشفاعه  الخطايا، 

يطلبوا من املسيح أن يغفر لنا خطايانا. السؤال 

الله هو  إنتم تعتربوا  الثاىن هناك شخص يسأل 

السموات«،  ىف  الذى  »أبانا  تقولوا  ألنكم  أبوكم 

فلامذا تلجأوا لهؤالء الناس؟  قصه رمزيه هناك 

ىف  الكبري  بيته  جالس  وحلو  السن  ىف  كبري  جد 

أو   3 أوالد وكل منهم عنده  وله ٠1  العيد  يوم 

٤ أوالد يعنى هذا الجد حوله ٠3 حفيد يلعبون 

ال؟  أم  فرحان  يكون  الجد  هذا  هل  وميرحون، 

بعضهم  أن  خصوصاً  مبسوط  سيكون  بالطبع 

يتكلموا معه والبعض اآلخر يسألوه وهو جالس 

وهناك  حب  وهناك  يرىب  عرف  ألنه  فرحان 

طلبات. أما عىل العكس أن هذا الجد جالس ىف 

العيد وأوالده كل منهم زعالن من اآلخر وكلهم 

ببعض  مرتبطني  ليسوا  ولكن  بالجد  مرتبطني 

فإن هذا الجد سيكون زعالن وحزين ومتضايق 

عنده  السامء  ىف  الله  الفكره،  نفس  وهذه هى 

إنتقلوا  والذين  األحياء  أى  بعض  بتحب  ناس 

وهم يطلبون من أجل بعض فهل ربنا سيكون 

ويسمع  فرحان  سيكون  طبعاً  ال؟  أم  فرحان 

طلباتهم ألنهم يحبوا بعض ويصىل الذين إنتقلوا 

السامئيني  محبه.  هناك  ألن  الخطاه  أجل  من 

من  يصلوا  واألرضيني  األرضيني  أجل  من  يصلوا 

أجل السامئيني ونذكر األموات ىف الرتاحيم وهم 

يذكرونا وحاجه حلوه، هل هذا يزعل ربنا وما 

هو الغلط؟ هل هذا يقلل من قيمة ربنا؟ حاشا. 

ملا يكون عندنا شخص سند عىل األرض وعندما 

يصعد للسامء ال تنفع صالته. قصة أخرى هناك 

عسكرى  الجيش  إبنه  يدخل  أن  يريد  شخص 

بواسطة صديقه اللواء ىف الجيش فيقول له هذا 

اللواء سيدخل إبنك حسب ما تريد ومتر األيام 

منه  وإذا طلب  املعاش  اللواء عىل  ويحال هذا 

خالص  زمان  كان  يقول  يتوسط  أن  أخرى  مره 

أنا عىل املعاش ولكن هذا ال يحدث ىف السامء- 

أجل  من  القديسني  بل  أحياء  أجل  من  أحياء 

بركه  زادوا  ألنهم  أكرث  تكون  األرض  عىل  الذين 

ومقدره. شئ آخر عندما يطلب أحد األشخاص 

منى ذكر اسمه ىف كل قداس فأقول له ممكن  أن 

اال أفتكر وعندما أفتكرك سوف أصىل من أجلك 

أسامء  أحفظ  وال  كثريه  مشغوليات  عندى  ألن 

كل الشعب وأيضاً عندى خطاياى ألننى إنسان 

الذى  ولكن  األشخاص  باقى  مثل  األرض  عىل 

إنتقل للسامء أصبح ليس عنده أى مشغوليات 

وفكره  علمه  ويزداد  الصاله  هو  الدائم  وشغله 

نطلب  نحن  وعارفنا-  األسامء  حافظ  فبالتايل 

فال  يذكرونا،  القديسني  أن  األرض  عىل  ونحن 

ذلك  عمل  يستطيعوا  ال  انهم  نقول  أن  نقدر 

من  ولعازر:  الغنى  مثل  للسامء.  انتقالهم  بعد 

األبرار.  طبعاً  األرشار؟  أم  األبرار  الحنان  ىف  أكرث 

ىف هذا املثل الغنى الخاطئ التعبان الذى ذهب 

لجهنم قال إرسل أحد يقول لهم حتى ال يجيئوا 

هنا فقال لهم عندهم األنبياء. فإذا كان الخاطئ 

القديسني هل ليس  خائف عىل أهله فام بالك 

الذين  بالناس  يحسون  أوال  علينا  حنان  لهم 

ومقداره.  تعبهم  رأينا  إننا  فيقولون  األرض  عىل 

القديسني ال يفتكرونا  إنه غري ممكن أن األبرار 

بيننا  السامء. هناك عالقه جميله جداً  وهم ىف 

وبني السامئيني، هل ربنا يزعل من أجل محبتنا 

للقديسني؟ هل يعقل ذلك؟ املسيح نفسه مدح 

النساء  مواليد  أعظم  إنه  أعرفه  أنا  وقال  يوحنا 

ويوحنا نفسه قال عن املسيح )ألنه ربنا( ينبغى 

ألنه  هذا  يوحنا  قال  أنقص.  وأنا  يزيد  هذا  أن 

قديس ومل يكن يقول هذا إذا مل يكن قديس بل 

يقول أنا كويس تعالوا عندى أنتم تالميذى ملاذا 

للمسيح  يرشدونا  القديسني  للمسيح؟.  تذهبون 

ألنهم  وراءهم  منىش  أن  لنا  يقول  واملسيح 

حلوين ويقول أنهم قد سمعوا وصيتى وإعملوا 

مثلهم. املسيح لن يقل أو ينقص عندما نتشفع 

بهذه  القديسني  شفاعة  ىف  خوضوا  بالقديسني. 

الصوره عن طريق ٤ أشياء هى:

1- أعضاء ىف نفس الجسد الذى نحن فيه وهم 

يحسون بنا ونحن نحس بهم.

2- أمرنا الكتاب املقدس ان نصىل ألجل بعض.

3- طلبة البار تقتدر كثرياً ىف فعلها.

٤- هذا الوضع ال ينتهى ىف السامء بل العكس 

فقط  األرض  توجد ىف  الخطيه  أكرث ألن  يتعمق 

ال  ولكن  بعض،  الصاله ألجل  منا  يُطلب  عندما 

هذا  يكون  أن  امتنى  السامء.  ىف  خطيه  توجد 

لنقطة  نعود  وال  إهتاممكم  محل  املوضوع 

البدايه مرة أخرى. ممكن الصاله للمسيح  ولكن 

القديسني  بشفاعة  اإلقتناع  عدم  ذلك  يعنى  ال 

ولقد طلبها منا الرب رصاحة ويجب عمل ذلك. 

القديس  أن  يعقل  هل  ذلك  عىل  مثل  هناك 

وجاء  وبرش  ومىش  تعب  الذى  الرسول  مرقس 

ملرص عندما أطلب شفاعته للرب من أجل أوالده 

الذين مبرص الذين يتعذبوا حالياً فال يتشفع، غري 

ممكن. هل يعقل أن يقول الرب ألنك تشفعت 

مبار مرقس فلن أستجيب لشفاعته؟، غري ممكن 

أن يحدث هذا النه إبنه. مار مرقس نفسه صيل  

وتشفع للرب عندما دخل املخراز ىف يد اينايوس 

طريق  الرب  فتح  وبعدها  النزيف،  فوقف 

البشاره له.

ألنه  القديسني  شفاعة  نطلب  أن  جداً  مهم 

عرشات  املقدس  الكتاب  ىف  عقيدى،  موضوع 

جداً  كبري  موضوع  ألنه  الشفاعه  عن  األمثال 

وهذا ملخص حتى ال يتزعزع أى أحد منا، ليس 

هناك تشكيك أو ليس لزوم أو صالتنا بيننا وبني 

ربنا مبارشة وممكن أن ربنا ال يسمع لنا ىف ذلك 

الوقت ولكنه يسمع للقديسني وقد حدث هذا 

املوضوع قد فهم  ان يكون هذا  أمتنى  بالفعل. 

ودخل عقولنا 

إللهنا كل املجد إىل األبد آمني. 
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خاصه عند ربنا، هناك واحد قداسته قويه جداً 

وآخر أقل شويه وآخر مبتدأ. ربنا يسمع لنا كلنا، 

تقول  أخرى  آيه  هناك  أكرث.  للبار  يسمع  لكنه 

»الله يعمل لرضا خائفيه« معناها أن الله يسمع 

أكرث للبار. 

ب- مخافة الرب: من يعيش ىف مخافة الرب فإن 

الرب  يسمع  هل  يسمعه.  الرب  يرضيه،  الرب 

ايضا يسمع ىل   لكنه  الخاصه فقط؟ ال،  لطلبتى 

الرب  أحد، وهذه وصيه  أجل  عندما أصىل من 

أقوى  صلواتهم  اناس  وهناك  لنا.  أعطاها  التى 

ألنهم خائفني الرب، وعملوا أعامل صالحه أكرث، 

ألنهم بارين. 

هذا  بخصوص  كثريه  أمثال  أو  مناذج  هناك 

املوضوع ليست آيات فقط وهذه األمثال هى:

موىس  مكث  الرشيعه:  وإستالم  موىس   )١(

أن  إعتقد  الشعب  الرشيعه.  إلستالم  يوم   ٤٠

موىس؟  إله  أين  وقالوا  يعود.  ولن  موىس صعد 

قام  إنتظروا.  لنا  يقل  ومل  معنا  يتكلم  مل  موىس 

الرب  فقال  ذهب.  من  عجل  بعمل  الشعب 

صنعوا  أنهم  فعلوا؟  ماذا  شعبك  أنظر  ملوىس 

بعل وبدأوا يسجدوا له وأيضاً عملوا أعامل زنا 

ونجاسه عندما تأخرت عليهم. ماذا أعمل بهم؟ 

إتركنى أحمى غضبى عليهم. هل ربنا منتظر أن 

يستأذن من موىس ليؤدب هذا الشعب؟ ربنا ال 

يريد أن يعاقب هذا الشعب، ألنه عامل خاطر 

ملوىس. موىس قال للرب معلش من أجل عهودك 

لشعبك، من أجل خاطرى إصرب عليهم. وملا نزل 

هذا؟ بالتأكيد شفاعه.  

واضح  مثل  الجليل:  قانا  عرس  ىف  العذراء   )5(

لكم  يقوله  ما  »كل  العذراء  قالت  حيث 

تأىت  مل  ماىل ولك  »ياإمرأه  لها  ويقول  إصنعوه« 

ساعتى بعد« )قالت العذراء مريم أنا أعرف أنه 

ستسمع كالمى ألىن غاليه عندك جداً أنا أمك(. 

هذا هو املسيح ربنا وهي العذراء بعض الناس 

يقول عن العذراء أنها علبه وأن املسيح دخل ىف 

بطنها وإنتهى دورها بذلك، ال بل هى أمه هل ال 

يسمع كالمها؟ ال بل أنه سمع كالمها. 

)6( تشفع العذراء للمسيح أن هذه السيده ليس 

لها أوالد وأنت تعلم جيداً ياإبنى ما معنى أنها 

ليس لها أوالد. من أجل خاطر العذراء وتشفعها 

أعطى هذه السيده أوالد وكان املسيح ىف ذلك 

الوقت مل يبدأ ىف عمل املعجزات ومل تبدأ خدمته 

بعد، لكن الشفاعه غريت فكر الله. 

)7( بولس وأفتيخوس: بولس رجل قديس مبرش 

يعظ  كان  بولس  ومات،  نام  شاب  وأفتيخوس 

كان  فام  ودم  جسد  ويقدم  الرسل  مع  ويكلم 

وأقامه  إستجاب  وربنا  أحياه  أنه  إال  بولس  من 

من األموات من أجل بولس فبامذا يسمى ذلك؟ 

)شفاعه(. 

من  طابيثا  أقام  الله  وبطرس:  طابيثا  قصة   )٨(

املوت هو بصلوات بطرس عن طابيثا، بهذا نفهم 

املقعد،  بطرس،  بولس،  أيضاً  شفاعه.  هناك  أن 

يوحنا: هؤالء الناس وهم مازالوا عىل األرض أى 

الخطيه سيكون عندهم قوة وصالة أكرث  تحت 

٦

موىس كرس لوحى الرشيعه بعد أن غضب وزعق 

األعامل  هذه  يعملون  وجدهم  ملا  الشعب  ىف 

كانوا مع  الذين  الرجال  وبدأ  عادى.  مبنظر غري 

مام  3٠٠٠ شخص  قتلوا  الناس،  قتل  ىف  موىس  

موىس  إله  إن  وقالوا  تخاف،  الناس  بقية  جعل 

قوى. وبعد ذلك ربنا سامحهم. من أجل خاطر 

أن  إما  يارب  للرب:  موىس  قال  عندما  موىس، 

أن موىس  أى  كتابك.  من  أو متحينى  تسامحهم 

يكلم الرب من أجل خاطر الشعب. 

الله  سمع  ملاذا  شفاعه.  هذا؟  نسمى  فامذا 

عالقه  لهم  ليس  الناس  هؤالء  ألن  هل  ملوىس؛ 

بربنا، ال ألن موىس كليم الله )بار( وطلبة البار 

تقتدر كثرياً ىف فعلها. 

ممكن نقول هذه شفاعة أحياء من أجل أحياء ، 

ولكننا أثبتنا ىف النقطه األوىل أننا أحياء ىف املسيح 

وهم  السامء  ىف  نحيا  ان  منتظرين  األرض  عىل 

توجد خطيه  ال  ألنه  أقوياء  بل هم  أيضاً  أحياء 

القديسني  أن  إثبات  هذا  فيها.  يقعوا  أن  ميكن 

لهم داله أكرث عند ربنا. هناك قصص كثرية كان 

الله يقبل طلبات الناس من أجل بعضهم. 

ما  عن  إبراهيم  الله  كلم  وعموره:  سدوم   )٢(

سوف يعمله »هل أخفى عن عبدى إبراهيم ما 

أنا فاعله؟« هل هذا يقلل من صورة أو من قيمة 

ربنا؟ ال ألن ربنا من حبه إلبراهيم، ألنه إنسان 

بار يقول له ماسوف يعمله ىف سدوم وعموره، 

لله  إبراهيم  وقال  داله.  وإبراهيم  الله  بني  ألن 

»أديان األرض ال يصنع عدالً« فقال له الله ماذا 

تريد يا إبراهيم؟ قال لو وجدت ٤٠ شخص باراً 

ال تعمل ذلك، فأجابه الرب نعم، ولكن مل يوجد 

أربعني. وسأله إبراهيم أن يعفو عنهم لو هناك 

2٠ شخص بار، ثم عاد وسأله أن يعفو إذا وجد 

 5 هناك  كان  إذا  سأله  ثم  بارين  أشخاص   1٠

إبراهيم عن  بارين فلم يجد. فقال له  أشخاص 

إخرجهم رسيعاً  له  فقال  وأوالده  وإمرأته  لوط 

فذهبت مالئكه وأخرجوهم! ماهذا يارب الذى 

تعمله من أجل إبراهيم ولوط؟ قال الله أنا أسمع 

لهم وأستأذنهم وأتكلم معهم عام سأعمله ألنهم 

األوىل  شيئان هام  بها  القصه  بارين. هذه  ناس 

أن ربنا أخذ رأى إبراهيم، الثانيه شفاعة إبراهيم 

أبرار   5 أو   1٠ لو وجد  أنه حتى  وموافقته  لله 

فلن إهلك املدينه، اليس هذه شفاعة أم ال؟ 

)3( أيوب وأصحابه: أصحاب أيوب ىف آخر السفر 

قالوا كالم سئ جداً عن أيوب، وقال لهم الرب ىف 

النهايه »قولوا أليوب يصىل ألجلكم« ألنه رجل 

ألنه  أيوب(  حبيبى  حق  ىف  أخطأتم  )أنتم  بار 

اليست  عندما يصىل سوف أرفع غضبى عنكم، 

هذه شفاعه؟ إذا كان البرش يحفظ الجميل، فهل 

عملوا  عندما  القديسني  الجميل.  يحفظ  ال  ربنا 

لهم  يحفظ  لن  ربنا  فهل  لربنا  جيدة  أعامل 

الجميل وال يسمع كالمهم ألنهم شهداء من أجل 

املسيح عندما يطلبوا أو يتشفعوا من أجل أحد.

النبى: شعبه فعل أشياء صعبه جداً.  )4( أرميا 

الرب قال له، من أجل صموئيل وإبراهيم وأيوب 

)األموات الذين يصلوا من أجلكم وأنتم أحياء( 

يسمى  مباذا  الشعب،  عن  غضبى  أرفع  سوف 
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ىف العلية ربنا قال له »أنا إله إبراهيم وإسحق 

كثرية،  بأجيال  بعدهم  جاء  وموىس  ويعقوب« 

أم مازالوا  إبراهيم وإسحق ويعقوب ماتوا  هل 

عايشني؟ لقد كانوا ماتوا. 

أموات؟  إله  أم  أحياء  إله  ربنا  هل  السؤال: 

إننى  الرب  يقل  مل  ملاذا  أحياء.  إله  أنه  اإلجابه: 

إلهك ياموىس، ولكنه قال له انه إله ناس ماتوا. 

إذا الناس الذين ماتوا مل ميوتوا بالنسبة للرب، وال 

املسيح،  ىف  أعضاء  أننا  يؤكد  وهذا  لنا،  بالنسبه 

وعضويتنا مستمره حتى لو إنتقلنا للسامء، وأن 

الذين سبقونا للسامء عضويتهم موجوده معانا.

واملقصود بالذين سبقونا للسامء، ليس القديسني 

مات  مسيحى  أى  بل  فقط،  إستشهدوا  والذين 

ىف  وتنيحوا  رقدوا  »الذين  اإلميان،  ىف  وإنتقل 

إنهم  رجاء  عندنا  البدء«.  منذ  باملسيح  اإلميان 

أحياء ىف حضن املسيح وحضن إبراهيم وإسحق 

ويعقوب وإنهم أعضاء معنا ىف جسد واحد. هم 

نفس  ىف  أعضاء  ومازالوا  ويصلوا  عايشني  أحياء 

الجسد. 

٢. مطلوب منا أن نصىل كلنا من أجل لبعض: 

بعضكم  »صلوا  املقدس  الكتاب  ىف  آيه  هناك 

ألجل بعض« أيه واضحه ورصيحه. وأيضاً يقول 

بولس الرسول »صلوا ألجىل« 

السؤال: ملاذا يابولس نصىل من أجلك؟ 

وأعظ  أتكلم  فمى  أفتح  عندما  حتى  يجيب: 

بكالم جميل. بولس الرسول الذى ظهر له املسيح 

مفيده فهو يؤمن بالشفاعة وهذا هو املهم.

ماهو إمياننا من جهة الشفاعه؟ هناك 3 نقاط 

شفاعة  جهة  من  إمياننا  نحفظها.  أن  أرجو 

هم  ملاذا   - عنا  أو  لنا  يصلوا  إنهم  القديسني 

يصلون عنا؟ 

١-الننا أعضاء ىف جسد واحد: 

كلنا نؤمن أننا اعضاء يف جسد واحد، والرأس هو  

املعمودية  يوم  من  تبدأ  عضويتنا  وأن  املسيح، 

وتنتهى بنكران املسيح ال قدر الله وليس املوت.

املسيح هو الرأس ونحن كلنا جسمه. من يؤمن 

ويعتمد، من يؤمن باملسيح أنه هو الذى سفك 

دمه عىل عود الصليب من أجىل أنا الخاطئ وأن 

فإنه يكون عضو يف  الخطايا  يغفر  دمه هو دم 

جسد املسيح. لو أن هناك شخص يجاهد وأخطأ 

جسد  ىف  عضو  أيضاً  فإنه  سقط  لو  حتى  أيضاً 

املسيح. 

سؤال: ما رأيكم، ونحن أعضاء ىف جسد املسيح، 

عندما منوت ونصل للسامء، هل مازلنا أعضاء ىف 

جسد املسيح، أم أن حياتنا تنتهى باألرض؟ 

املسيح  ىف جسد  مستمره  عضويتنا  أن  اإلجابه: 

بل  السامء،  اىل  وننتقل  منوت  بعدما  حتى 

بالعكس عضويتنا ىف املسيح تزيد وتثبت وتغني. 

ألنه إحتامل ونحن عيل األرض ال قدر الله ننكر 

للحياه  وإنتقل  مات  واحد  لو  لكن  املسيح. 

أن  كامل  إميان  عندنا  املسيح،  ينكر  ومل  اآلبديه 

عضويته ستظل ثابته يف املسيح ودامئه، ألن ليس 

عنده فكر أو لن يحيد عن اإلميان. 

وبني  بيننا  عالقة  هناك  أن  لنا  يؤكد  هذا 

السامئيني أو بيننا وبني القديسني وهذا املوضوع 

ال يختلف فيه إثنني وأى طائفه مسيحيه تؤمن 

منتظرة  كنيسة  كنيستنا  إن  املوضوع.  بهذا 

وهناك كنيسة منترصة، أى ناس إنترصوا ووصلوا 

واحد  كيان  واإلثنني  منتظرين.  مازلنا  ونحن 

ىف  جداً  واضح  وهذا  املسيح.  جسد  يف  وأعضاء 

بالنسبة  تقول  الكنيسة  ألن  املقدس،  الكتاب 

بل  أموات  ليسوا  »إنهم  الذين سبقونا  لألموات 

عندما  أنه  املقدس  الكتاب  من  والدليل  أحياء« 

جاء اناس من الصديقيون وسألوا املسيح سؤال 

بالقيامة  يؤمنوا  ال  اليهود  من  جامعة  )وهم 

بأسفار  فقط  يؤمنوا  بالسامء  وال  باملالئكة  وال 

إمرأة  تزوج  »ان هناك شخص  الخمسه(  مويس 

وتزوج  أخوه  وجاء  ومات  منها  ينجب  ومل 

إخوه  للسبعة  بالنسبه  وكذا  ومات  املرأه  هذه 

وكلهم صعدوا للسامء، عندما متوت هذه املرأه 

القول  يريدون  هم  يتزوجها؟«  السبعه  يف  من 

هناك  وليست  أموات  قيامة  هناك  ليست  أنه 

ولقد  األرض.  عيل  حياتنا  بعد  السامء  يف  حياة 

الواضح  السؤال  املسيح عيل هذا  السيد  جاوب 

بداخلهم  كان  الذي  السؤال  عيل  أيضاً  وجاوب 

ومل يسألوه. قال السيد املسيح إنه يف القيامه ال 

يتزوجون وال يزوجون، بل يكونوا كمالئكة الله 

أرواحا. أما من جهة قيامة األموات، وهو السؤال 

الذى مل يسألوه وكان بداخلهم، »ىف أسفار موىس 

الخمسه ألنكم تؤمنوا مبوىس ملا كلم الرب موىس 

٤

يطلب من الناس أن يصلوا ألجله. 

الكنيسه علمتنا وتعلمنا أن نصىل ألجل املرىض 

السامء  وأهوية  القرابني  ومقدمى  واملسافرين 

والبطريرك واإلجتامعات وسالم الكنيسه. 

ملاذا نصىل لهؤالء؟ 

نصىل لىك يسمع الرب لصالتنا، أى مسيحى عىل 

يعرتض  وال  صحيح  هذا  أن  يعرف  األرض  وجه 

من  إخوتنا  اآلخرين.  أجل  من  الصاله  عىل 

التى  بالشفاعه  يؤمنوا  ال  الربوتسنت،  الطائفة 

نؤمن بها، لكنهم يطلبوا الصاله من أجلهم. وإذا 

كان هناك شخص مريض يتم عمل دائرة صالة، 

إذا ملاذا نصىل من أجل الشخص املريض، وملاذا 

ال يصىل هذا الشخص املريض من أجل نفسه؟ 

أجل  من  بعضكم  »صلوا  أوصانا  اإلنجيل  ألن 

بعض«.

 من هنا تعلمنا أول نقطة: إننا أعضاء ىف جسد 

رقدوا  والذين  األحياء  )أى  املسيح  هو  واحد 

وثاىن  وإنتقلوا(.   باملسيح  اإلميان  ىف  وتنيحوا 

بعض  ألجل  بعضنا  نصىل  ان  البد  اننا  نقطة: 

واحد  جسد  كلنا  ببعض.  مرتبطني  والنقطتني 

نصىل من أجل الذى إنتقل والذى إنتقل يصىل 

من أجلنا ألننا أعضاء ىف جسم واحد. 

3. طلبة البار: ليس كل واحد فينا مستواه مثل 

اآلخر، كام ورد ىف رسالة يعقوب الرسول: »طلبة 

البار  طلبة  أن  أى  فعلها«  ىف  كثرياً  تقتدر  البار 

تعمل أكرث. وال ننكر أن هناك ناس لهم مكانه 
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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 

واحد  إله  القدس  والروح  واإلبن  اآلب  بسم 

آمني

ىف إحدى إجتامعات دراسة الكتاب من سفر 

العربانيني ىف جزء من اإلصحاح الثالث تحدثنا 

عن  السيدات  إحدى  سألت  الشفاعه.  عن 

رشح موضوع شفاعة القديسني ليمكن إجابة 

أى أحد يسألنا عن ذلك وملاذا نطلب شفاعة 

عندما  يسمعنا  لن  ربنا  ألن  هل  القديسني؟ 

نصىل له مبارشة، هل هو بعيد عنا؟ 

ربنا هو أبونا، ولكننى أحسست أن فكر بعض 

موضوع  مشوش.  الشفاعه  بخصوص  الناس 

شفاعه القديسني ليس إجبار عىل أى أحد أن 

الكنيسه  به  تؤمن  ما  بعمله وهذا هو  يقوم 

ومن يعمل بها هو املستفيد. 

من داخىل أعلم أن الشفاعه:

ليست بالحفظ ولكن باإلقتناع وباإلميان. هذه 1. 

مازال  ولكن  كثرياً  فيها  التكلم  تم  املواضيع 

هناك ناس غري مقتنعني. 

الشفاعة ليست شيئاً ناكله ولكن هي عقيده 2. 

ثابته وراسخه يف الكنيسه وهذا ليس باملزاج 

الشخىص أو حاجه راجعه الى واحد منا. أمتني 

بعد التكلم عن الشفاعه وحفظه ان ميكنكم 

الرد عيل أى أحد يسألهم. 

يثبته ومن مل يكن  فمن كان عنده هذا االميان 

هو  هذا  أن  يعرف  أن  أمتنى  االميان  هذا  عنده 

إميان كنيستنا وهو االميان الصحيح بإثباتات من 

الكتاب املقدس الذى نومن به جميعاً. 

مامعني كلمة شفاعة؟ 

أجل  من  الصالة  أو  التوسل  معناها  شفاعه 

األخرين- إذا كان أحد مقتنع أن صلواتنا لبعض 

»أَْشكُُر إِلِهي ِعْنَد كُلِّ ِذكِْري إِيَّاكُْم 4َداِئًا 

ًما الطَّلَْبَة ألَْجِل  يِف كُلِّ أَْدِعَيِتي، ُمَقدِّ
َجِميِعكُْم ِبَفَرحٍٍ« )فيليبى ١: 4-3(  

“I thank my God upon every 
remembrance of you, 4 always 
in every prayer of mine making 

request for you all with joy,” 
(Philipians 1:3-4)

٣

الشفاعة
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4 عذراء الصحراء
املجلة الشهرية

لكنيسة العذراء مرمي 
فيكتورفيل - كاليفورنيا

١٩ أغسطس 
عيد التجلى االلهى
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