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عيد ميالد سعيد

ارض  املسيح  السيد  دخول  لعيد  اإللهي  القداس 

يف   ٢٠١٧ يونيو   ١ املوافق  الخميس  يوم  مرص 

الساعة ٨،٠٠ صباحا.

يوم  القدس  الروح  حلول  لعيد  اإللهي  القداس 

 ٨،٠٠ الساعة  يف   ٢٠١٧ يونيو   ٤ املوافق  األحد 

صباحا، ويليه صالة السجدة الساعة ١ بعد الظهر.

حلول  القيامة/  لعيد  السنوى  الكنيسة  مهرجان 

الروح القدس يوم األحد املوافق ٢٨ مايو ٢٠١٧ يف 

الساعة الواحدة ظهرا بالكنيسة. الجميع مدعوون 

للمشاركة ىف هذا اليوم الجميل.

السبت  يوم  للخريجني  السنوى  الكنيسة  حفلة 

السادسة مساء  الساعة  يوليو ٢٠١٧ يف  املوافق ١ 

هذا  ىف  للمشاركة  مدعوون  الجميع  بالكنيسة. 

الحفل الجميل. تهانينا القلبية لجميع الخريجني.

The Divine Liturgy of The Feast of the 
Entery of Our Lord Jesus Christ into 
Egypt is celebrated on Thursday, June 
1, 2017 at 8:00 AM.

The Divine Liturgy of The Feast of 
Pentecost is celebrated on Sunday, June 
4, 2017 at 8:00 AM, followed by the 
Kneeling prayer at 1:00 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, July 1, 2017 
at 6:00 PM. Congratulations to all the 
graduates. 
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 القس ميخائيل ابراهيم 
وشعب ولجنة وشمامسة وخدام الكنيسة يهنؤن 
لس   ابائنا االساقفه االنبا ابراهام واالنبا ك�ي

بالعيد االول لسيامة نيافتهام اسقفان عاما للوس انجيلوس و شامل امريكا
 الرب يعيد عليهام هذه األعياد املباركة بالخري والصحة
 ويدميهام لنا سنني عديدة وأزمنة هادئة ساملة مديدة.

The 1st Anniversary of the Ordination of
Our Beloved Bishops Abraham and Kyrillos

May Our Lord God and Savior Jesus Christ Keep them for many years
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Christ Himself being the chief cor-
nerstone, in whom the whole build-
ing, being fitted together, grows 
into a holy temple in the Lord, in 
whom you also are being built to-
gether for a dwelling place of God 

in the Spirit”. (Eph 2:19–22).

The Temple of God is one:

The Church of Christ is one Church 
for the Body of Christ is one, the 
Bride of Christ is one, and the Tem-
ple of God is one.

B. Holy Church:

Jesus loved His Church and sacri-
ficed Himself for Her 

“that He might sanctify and 
cleanse her with the washing of 
water by the word, that He might 
present her to Himself a glorious 
church, not having spot or wrin-
kle or any such thing, but that she 
should be holy and without blem-

ish” (Eph 5:26–27).

C. Apostolic Church

The Church of Christ was established 
on the foundation of the teachings of 
the Holy Apostles: 

“And they continued steadfastly in 
the apostles’ doctrine and fellow-
ship, in the breaking of bread, and 

in prayers” (Acts 2:42). 

The Characteristics of the Church of 
Christ: 

One, Holy, Catholic, and Apostolic

A. One Church:

The Church is the Body of Christ 
Who is the Head, as St. Paul the 
Apostle said, 

“And He is the head of the body, 
the church…” (Col 1:18). 

We are members in this Body, as the 
Apostle also said, 

“Now you are the body of Christ, 
and members individually”               

(1 Co 12:27). 

The Body of Christ is one, therefore 
the Church is one.

The Church is the Bride of Christ, as 

we read in St. Paul’s epistles, 

“For I am jealous for you with 
godly jealousy. For I have be-
trothed you to one husband, that I 
may present you as a chaste virgin 

to Christ” (2 Co 11:2) 

and 

“Husbands, love your wives, just 
as Christ also loved the church and 
gave Himself for her” (Eph 5:25). 

Christ is one, therefore His Bride is 
one.

The Church is the Temple of God:

“Now, therefore, you are no lon-
ger strangers and foreigners, but 
fellow citizens with the saints and 
members of the household of God, 
having been built on the foundation 
of the apostles and prophets, Jesus 

4

The Holy Apostles were witnesses to 
our Lord’s teaching and actions. 

They preserved what Christ taught 
and handed it down to successive 
generations. 

The Early Church Fathers did not 
teach a new doctrine, but preserved 
and handed down what the Holy 
Apostles gave them. St. Paul advised 
his disciple, St. Timothy, saying, 

“Take heed to yourself and to the 
doctrine. Continue in them, for 
in doing this you will save both 
yourself and those who hear you”         

(1 Ti 4:16), 

and also, 

“O Timothy! Guard what was 
committed to your trust, avoiding 
the profane and idle babblings and 
contradictions of what is falsely 
called knowledge—by professing it 
some have strayed concerning the 
faith. Grace be with you. Amen”  

(1 Ti 6:20–21). 

He also instructed St. Timothy to 

“continue in the things which you 
have learned and been assured 
of, knowing from whom you have 

learned them” (2 Ti 3:14).

And glory be to God forever, Amen

5

T h e  Ch a r a c t eri s t ic s  of  t h e  Chur ch  of  Ch ri s t 

H. E. Metropolitan Serapion 
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“Arise, take the young Child and 
His mother, flee to Egypt, and stay 
there until I bring you word; for 
Herod will seek the young Child to 

destroy Him” (Matthew 2:13).

On the twenty-fourth of the blessed 
Coptic month of Pashons, we com-
memorate the Lord Jesus Christ 
flight to the land of Egypt at approx-
imately the age of two, taking ref-
uge there along with His mother and 
Saint Joseph.

In humility and obedience, the Lord 
Jesus Christ and the Holy Family 
departed from Bethlehem, His birth-
place, to escape the dangerous, vin-
dictive King Herod the Great who 
was reigning over the city of Bethle-
hem at that time. 

King Herod had learned of the ex-
istence of the prophesied Newborn 
Messiah; and felt therefore im-
mensely threatened that the new-
born king might usurp his authority 

and kingship. So, he sought out the 
Messiah’s whereabouts in order to 
destroy Him.

The journey began after St. Joseph 
had been divinely warned in a dream 
to depart to Egypt with the young 
Child for His safety; as King Herod 
had plotted to kill the young Child 
Jesus. St. Joseph was obedient; and 
without delay did as he had been 
instructed. Following the divine 
dream... 

“He [St. Joseph] arose, took the 
young Child and His mother by 
night and departed for Egypt, and 
was there until the death of Herod, 
that it might be fulfilled which was 
spoken by the Lord through the 
prophet saying, ‘Out of Egypt I 
called My Son’” (Matt 2:14-15).

A Child taking His first steps and 
uttering His first few sentences, the 
Lord Jesus Christ took His first trip 
as a refugee, into the foreign country 

H. G. Bishop Youssef
“Purposeful Tribulation”

of Egypt and thus blessed the coun-
try. At that time, Egypt was a coun-
try of established civilization, one 
which began approximately three 
thousand years before the birth of the 
Lord Jesus Christ. It can be surmised 
that Egypt was widely populated, 
advanced in organized civilization, 
culture and economy.

St. Clement of Alexandria (c. 195) 
wrote, “The Egyptians were the 
first to introduce astrology among 
menThe Egyptians first invented the 
burning of lamps. They were the first 
to divide the year into twelve months 
They were the inventors of geome-
try.”

We also know that at the time of the 
Holy Family’s flight to Egypt, reli-
giosity, one of a superstitious nature 
and in the predominant form of idol 
worship was highly valued there.

“The Egyptians were guilty of error. 
For they, indeed, had solemn enclo-
sures around the buildings they con-
sidered as temples. However, within 
them, there was nothing except apes, 
crocodiles, goats, serpents, or some 
other animal” said Origen (c. 248).

While abiding in Egypt, the Lord 
Jesus Christ did not take refuge in a 
desert or on an island isolating Him-
self from people. On the other hand, 

the Lord Jesus Christ neither settled 
in one particular location, nor was 
it recorded that He had stayed with 
some relatives or friends of the Holy 
Familys during the period of the ex-
ile. Coptic history records the Holy 
Familys journeys in Egypt to include 
Bubastis Hill, Mataryah, Old Cairo, 
and Upper Egypt. Therefore, this 
exiled visit to the land of Egypt can 
rightly be called His first evangelis-
tic journey even though it was for 
refuge to escape tribulation.

St. Clement of Alexandria (c. 195) 
wrote, “The word of our Teacher did 
not remain in Judea aloneas philos-
ophy did in Greece. Rather it was 
diffused over the whole world.”

The flight to the land of Egypt could 
be easily labeled as: 

“escaping danger to evangelize”. 

Thus it can be assumed that the trib-
ulation was extremely purposeful in 
its mission. Isaiah the prophet wrote, 

“Behold the Lord rides on a 
swift cloud, and will come into 
Egypt; the idols of Egypt will tot-
ter in His presence, and the heart 
of Egypt will melt in its midst”                       

(Isaiah 19:1). 

Tradition has it, that as soon as the 
Lord Jesus Christ had stepped into 
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the land of Egypt, idols from the 
pagan temples collapsed and fell on 
their faces.

St. Cyril the Great interpreted Isa-
iah’s prophecy saying, “The glitter-
ing cloud which carried the child 
Jesus to Egypt was His mother, St. 
Mary, who surpassed the cloud in 
purity. The altar which was estab-
lished in the midst of the land of 
Egypt is the Christian Church which 
had replaced the temples of pagan-
ism as the idols collapsed and the 
temples which were deserted in the 
presence of the Lord Jesus Christ.”

Tertullian (c.197) writes, “In that 
prophet (Isaiah), Egypt is some-
times understood to mean the whole 
world.”

Besides becoming the land for 
prophecy fulfillment, and the ush-
er for evangelism, Egypt has often 
been said to be representative of the 
Gentiles to whom the Lord Jesus 
Christ has come to seek, evangelize, 
establish and include in His body, 
the Church. 

The Holy Family’s taking refuge in 
the land of Egypt must have certain-
ly helped to spread the new faith in 
Egypt.

Concerning the Gentiles, later in 
the time sequence of the New Tes-

tament, we read about St. Paul; and 
how Annias was told by the Lord to 

“Go, for he is a chosen vessel of 
Mine to bear My name before Gen-
tiles, kings, and the children of Is-

rael” (Acts 9:15).

The Gentiles were of utmost impor-
tance in the evangelistic era during 
the time of the Lord Jesus Christ. 
From infancy, He had vision and 
quest for the salvation of souls, 

“And other sheep I have which are 
not of this fold; them also I must 
bring, and they will hear My voice; 
and there will be one flock and one 

shepherd” (John 10:16).

This purposeful tribulation and re-
sultant evangelism was borne of hu-
mility. It took humility for the Son 
of God to become incarnate; it took 
humility to be born in a poor place. It 
took humility to escape to Egypt as if 
He were weak. The Lord Jesus Christ 
went to Egypt as a humble child, ex-
emplifying the nature of someone 
who is to lead others to God.

In the Doxology of the Arrival into 
Egypt, Holy Psalmody, we chant: 
God who is glorified, in the council 
of saints, who sits upon the Cheru-
bim, was seen in the land of Egypt. 

He who created Heaven and earth, 

we saw Him as a Good One, in the 
bosom of Mary the New Heaven, 
and the righteous Joseph the Elder.

The Ancient of the days, whom the 
angels praise, today has come into 
Egypt, to save us His people.

Rejoice and be happy O Egypt, and 
all your children and your borders, 
for the Lover of man has come to 
you, who exists before all ages. Isa-
iah the Great has said, 

“The Lord will come to Egypt, 
upon a light cloud, He is the King 

of Heaven and earth.”

We praise and glorify Him, and exalt 
Him above all, as a Good One and 
Lover of man, have mercy upon us 
according to Your great mercy.

The Holy Family stayed in the land 
of Egypt till the death of King Herod 
the Great. The length of the Holy 
Familys sojourn in Egypt has not 
been documented in the Holy Bible 
but Coptic tradition holds it to be 
three and one half years.

After the King had died, the angel of 
the Lord again appeared to the obe-
dient St. Joseph, in a dream saying, 

“Arise, take the young Child and 
His mother, and go to the land 
of Israel, for those who sought 

the young Child’s life are dead”   
(Matthew 2:20).

Obeying the voice of the angel the 
Holy Family returned to the land 
of Palestine (Israel), and from there 
turned aside to dwell in the city of 
Nazareth.

May we learn from the Holy Fam-
ily’s flight into Egypt that purpose 
can be discovered during times of 
tribulation, if we are humble and 
obedient to the Word of God.
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Are you A True  
friend? 

In the name of the father, the son, the 
Holy Spirit, one God, Amen.

The Gospel reading of the second 
Sunday of the Coptic month of Pa-
one is from the Gospel according to 
Saint Luke (chapter 5:17-26). The 
passage tells us about the paralyzed 
man who was let down with his bed 
from the house top through the tiling 
into the midst before Jesus, by his 
four friends, and was offered to Je-
sus to heal his sickness.

At the beginning of the Gospel pas-
sage, Saint Luke mentions that there 
were Pharisees and teachers of the 
law sitting by. 

Why did Saint Luke mention the 
Pharasees and the Teachers of the 
law?

My beloved, the paralyzed man re-
sembles the law, the paralyzed law, 
the incomplete law, and the law that  
was awaiting the Messiah to com-
plete it. 

Therefore, The Law without our 
Lord Jesus Christ is like the para-

lyzed man who could not do any-
thing on his own. That is the reason 
the prophets of the Old Testament 
looked forward to the fullfilment of 
the law through Christ the savior. 

King David the propehet says in his 
Psalm, “Therefore my heart is glad, 
and my glory rejoices; My flesh also 
will rest in hope.” (Psalm 16: 9)

The prophets resembles the faith that 
carried the Torah of the Old Testa-
ment and looked toward to the com-
ing Christ to fulfill it.

Likewise, the four friends carried the 
paralyzed man and presented him to 
the Lord Jesus. They had faith that 
Christ would heal him and make him 
whole again.

The Holy Spirit tells us in the Pau-
line  of the same day, 

“but we speak the wisdom of God 
in a mystery, the hidden wisdom 
which God ordained before the 

ages for our glory” (1 Cor. 2-7)

Also in the catholicon, from Saint 
Peter second epistle 

“by which have been given to us 
exceedingly great and precious 

promises” (2 Pet.1:4)

The great and precious promises 
are the promises that God gave the 
prophets of the Old Testament and 
He fulfilled them through His incar-
nation, becoming man, and being 
born of a virgin to fulfill the law and 
to restor us to our original image. 

To renew us and make us able and 
healthy as our Lord Jesus Christ 
healed the paralytic and made him 
whole and healthy.

Let us meditate on the story of the 
paralytic:

I truly like the story of the paralyzed 
man and his friends who were with 
him, surrounded him, and helped 
him to be healed. Every time I read 
this passaged I like to take time to 
meditate on it.

Some of the fathers said that the 
friends of the paralyzed man were 
four. 

Why Four? 

Because the world has four corners 
to be a witness of the strength of the 
creator. 

Four is for the four gospels that gave 
us the Good News by introducing 
the Lord Jesus Christ, the creator, the 
healer and the savoir of our souls. 
They also completed the law. The 
four gosples spread the good news to 
the entire world.

Let us look at the four friends:

1. loved their friend to the point 
that the extremely crowded con-
ditions did not stop them from 
caring for their paralyzed Friend. 
They took the time and the ener-
gy to take him to the house top 
to lower him down with his bed 
through the tiles.

2. came together with one mind 
and for one goal. Let us imagine 
if one of them refused the idea, 
or wasn’t convinced that going 
to the house top was going to 
work!! The outcome would have 
been very different. It may have 
difficult for this miracle to be 
completed the way it did and for 
the paralytic to be able to walk 
again or for his sins to be forgiv-
ing him.

However, they all acted togther 
with one belief and one purpose. 

Therefore we say that those four 
friends resemble the church and 
its congregation, the ones who 

Fr. Michael Ibrahim
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have strong, unshakable faith 
and one Spirit. 

That is the reason why every 
morning when we pray from the 
Agpya (The book of Hours), we 
pray from Saint Paul’s letter to 
the Ephesians: “Endeavoring to 
keep the unity of the Spirit in the 
bond of peace there is one body 
and one spirit” 

Those friends were striving to 
keep the unity of the Spirit, as 
St. Paul said in his letter to the 
Ephesians. 

3. were strong in their faith regard-
less of how demanding and tiring 
the task is. They were aware that 
it was not going to be so easy to 
help their friend, but they knew 
that the end result would be very 
joyful and very rewarding. 

Don’t ever loose your faith. Pray, 
work and move forward and 
know for certain that our Lord 
Jesus Christ will complete all 
your work and crown it. 

That is the reason that on this 
day’s Gospel, we read, “When 
He saw their faith” the faith of 
all four friends and not just the 
faith of the sick man alone.

4. The four friends were very pa-

12 13

tient, even though it was very 
crowded but through their 
thoughtfullness and wisdom, 
they were able to reach our Lord 
Jesus Christ. There was no de-
spair because of the obstacles 
that met them. They thought of 
the best way possible to get their 
friend to see Jesus. 

Our Lord Jesus Christ tells us 
“with your patients you will save 
yourselves”

In conclusion, my beloved, you have 
to open the door for our Lord Jesus 
Christ. All the miracles that the Lord 
Jesus performed, we find Him all-
woing human participation even if it 
was very simple, it becomes a very 
large miracle.

Therefore we must have strong faith 
and must be good friends. We should 
ask ourselves, are we bringing our 
frinds to Jesus? Are we doing all we 
can to help our friends meet Jesus 
and get healing from Him? Give God 
all you can not matter how little  it 
might be, and say to Him, Lord this 
is the little that I can do, please com-
plete with your might that it would 
be great.

And Glory be to God forever and 
ever Amen.

THE DIVINITY OF THE HOLY 
SPIRIT

St. Peter said that to lie to the Holy 
Spirit means to lie to God (Acts 5:4), 
and since He is the Spirit of God and 
the Spirit of the Lord, so He is God 
(Job 33:4, 2 Cor. 3:3; Isa. 61:1). This 
Comforter, the Holy Spirit descend-
ed and came upon the Apostles in the 
Day of Pentecost (Acts 2:1-4). 

He is the One, God promised to send 
in the book of Joel, “I will pour out 
My Spirit on all flesh; Your sons and 
your daughters shall prophesy, Your 
old men shall dream dreams, Your 
young men shall see visions” (Joel 
2:28-32), and St. Peter mentioned 
that this prophecy was fulfilled in the 
Day of Pentecost (Acts 2:16, 17).

He is the Spirit of God and the Spirit 
of His Son as well (Gal. 4:6), “the 
Spirit of Christ” (1 Peter 1:11).  
He is also the “Spirit of Truth” (Jn. 
14:17), “When He, the Spirit of 
Truth, has come, He will guide you 

into all truth…” (Jn. 16:13).

The evidence of the Divinity of the 
Holy Spirit that He is One of the 
Holy Trinity: 

He is One with the Father and the 
Son. The Lord said to His disciples, 
“Make disciples of all the nations 
baptizing them in the name of the Fr. 
and of the Son and of the Holy Spir-
it” (Matt. 28:19). 

Notice here it is said, “in the name” 
and not the names (also I Jn. 5:7).  
His Divinity is proven also, that He 
is the Spirit of Life (Rom. 8:2; Ezek. 
37:9, 10), and who can raise the dead 
except God alone. 

He is described in the creed by the 
title “The Life Giver.” Also, He is 
the source of inspiration and in the 
Creed, He is the “Speaker in the 
prophets”. That agrees with what St. 
Peter said in his letter, “Holy men of 
God spoke as they were moved by 
the Holy Spirit”     (2 Pet. 1:21, see 

H. H. Pope Shenouda III
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also 2 Tim. 3:16; Acts 28:25).

RESISTING THE HOLY SPIRIT

The Holy Spirit works within us, but 
He does not cancel our freedom. He 
leads us to do good, but He doesn’t 
force us. He gives us strength and 
we are still free to choose whether or 
not to use it.  If anyone lives in com-
plete obedience to the Holy Spirit 
and in strong fellowship with Him, 
he should be a saint and grow to the 
highest degree of holiness. Howev-
er, many times one does the opposite 
and takes negative attitudes towards 
the Holy Sprit. 

The Bible gives us some examples 
of that…

SINS AGAINST THE HOLY 
SPIRIT

• Quenching the Spirit: The right 
spiritual life is to be “fervent in 
spirit” (Rom. 12:11), but this 
fervency may not continue for 
internal or external reasons. For 
the internal causes, the apostle 
Paul says, “Do not quench the 
Spirit”     (I Macc. 5:19).

• Grieving the Holy Spirit: When 
a man falls in sin, he grieves the 
Holy Spirit who dwells in him. 
The Bible says, “Do not grieve 
the Holy Spirit of God, by whom 

رضورة  يعنى  اإلختالف  أن  الكثريون  يظن 
الخالف، ولتصحيح هذا التصور ليتنا نراجع )أع 
15: 36-40( عندما اختلف بولس وبرنابا وقررا 
املحبة  وتبعهام  أحباء  ظال  ولكنهام  يفرتقا  أن 
واأللفة. فإنه من املمكن أن نختلف حني نخدم، 
ولكن االختالف ال يقودنا إىل الخالف بل نتفاهم 

بروح الحب والبذل.

إن اإلختالف ىف الرأى يزيد من ثراء الحوار بني 
الخدام، ويعالج املشاكل املعروضة عليهم برؤى 

جديدة ومتعددة متنوعة ىف التفكري.

ومن األمور التى تساعدنا عىل أن نختلف ونظل 
أحباء:

أعزف عن املسلك السلبى:١. 

أو  العمل  من  االنسحاب  ىف  يتمثل  قد  الذى 
مهاجمة  إىل  يصل  وقد  الحضور  عن  اإلمتناع 
وتحزبات  إنشقاقات  وحدوث  اآلخر  الطرف 

داخل الخدمة.

كن مستمًعا جيًدا:٢. 

وال  اآلخر  الطرف  نظر  لوجهة  بإنصات  استمع 
تكن مشغوً  ال بأفكارك الخاصة وحاول اإلستفادة 

من ما يذكره محدثك.

واجه وفاوض ىف حكمة وهدوء:	. 

فالتفاوض مطلوب بروح الحب والتفاهم وبدون 
الطرف  حساب  عىل  طرف  مبصلحة  التضحية 
اآلخر، كذلك الحوار مع اآلخر ىف نقاط االختالف 
أو  اإلتهامات  حجارة  إلقاء  التعنى  واملواجهة 
العناية  تعنى  بل  أنفسهم  أمام  الناس  تعرية 

والحب للشخص الذى أواجهه.

 ُأعرب الجرس بإتضاع:٤. 

اإلتضاع  بروح  اإلختالف  جرس  عبور  مطلوب 
التشدد واإلنحياز  العام وعدم  الصالح  من أجل 
الخدمة  الشخصية من أجل سالم  النظر  لوجهة 

وبنيان الكنيسة.

تكامل مبحبة مع إخوتك:	. 

فاالختالف يحقق التكامل. فلو وجد خادم يهتم 
ينظر  الذى  أخاه  يكمل  فهو  واإللتزام  بالتدقيق 
يحتاج  وكالهام  مقدسة،  متحررة  بنظرة  لألمور 
هى  الواحد  الجسد  داخل  فموهبتى  لآلخر.... 
موهبة أخى، وموهبة أخى هى موهبتى، وكالنا 

نتكامل داخل الجسد الواحد بروح املحبة.

كل عام وأنتم بخري

you were scaled for the day of                
redemption” (Eph. 4:30). Yet, 
God, in His love, when we fall, 
He tries to restore us again. His 
Holy Spirit convicts us of sin 
(Jn. 16:8). Therefore, His Spirit 
works within us to lead us to re-
pentance. So we have to yield to 
the Holy Spirit and not to resist 
Him.

• Resisting the Spirit: If anyone 
rejects the work of the Holy 
Spirit, he is resisting the Spirit. 
Likewise if a person takes a neg-
ative attitude and fights against 
the work of the Holy Spirit, he 
is resisting the Holy Spirit and 
will be in danger of a worse sin 
against the Holy Spirit which is:

• Blasphemy Against the Holy 
Spirit: This sin has no forgive-
ness. It is not denying the Divin-
ity of the Holy Spirit, for those 
who renounced the Divinity of 
the Holy Spirit in the 4th century 
at the time of Macdonius’ here-
sy then returned to the right faith 
and the church accepted them. 
It is rejecting every work of the 
Holy Spirit in the heart, mind 
and will, a complete rejection 
throughout one’s lifetime, which 
leads to God’s rejecting this per-
son and the devil devours him.
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 ملاذا مرص؟

 »من مرص دعوت ابني« )هو 11: 1( 

»مبارك شعبي مرص« )أش 19:19( 

»يكون مذبح للرب وعمود عند تخومها«.

محبة الله ملرص: 

أن  الحبيبة مرص  لبالدنا  بركه خاصة  أنها  الشك 
النجار.  ويوسف  أمه  مع  يسوع  الطفل  يزورها 
شعبي  »مبارك  النبي  إشعياء  عبارة  وتحققت 
أوثان  تحطمت  قد  إذ   )25  :19 )اش  مرص«.. 
املرصين، كام قيل يف النبوة أيًضا »فرتتجف أوثان 

مرص من وجهه ويذوب قلب مرص داخلها« 

إنها بشارة خالص وردت إىل مرص، قبل انم تعلن 
يف أي مكان آخر يف العامل.. )اش 19: 1(.

بالدنا  كرازة  ومتت  إال  سنه   60 متر  مل  وبالفعل 
اإلنجييل  الرسويل  مرقس  مار  القديس  يد  عىل 

الذى أسس الكنيسة القبطية األرثوذكسية.

فلامذا مرص بالذات؟

كانت مرص رائدة العامل األممي. فكانت بفرعونها 

العبودية، وبخصوبة  إىل  القديم  العهد  تشري يف 
أرضها تشري إىل حياة الرتف ومحبة العامل. وكان 
ميكن للسيد أن يلتجئ إىل مدينة يف اليهودية أو 
ليقيم يف  أراد تقديس أرض مرص  لكنه  الجليل، 

وسط األرض األممية مذبًحا له.. 

الرب راكب  النبي »هوذا  إشعياء  يقول  يف هذا 
عىل سحابه خفيفة رسيعة وقادم إىل أرض مرص 
فرتتجف أوثان مرص من جهة ويذوب قلب مرص 

داخلها« )اش 19: 1(.. 

»يف ذلك اليوم يكون مذبح للرب يف وسط ارض 
عالمة  فيكون  تخمها  يف  للرب  وعامود  مرص 

وشهادة لرب الجنود يف ارض مرص.«

يف  الوثنية  للعبادة  معقل  أكرب  كانت  مرص 
الكتاب  لها موقع متميز يف  املنطقة كلها. مرص 
املقدس، حرض إليها أبونا إبراهيم ويعقوب أبو 
اآلباء ويوسف الصديق وموىس النبي، مجموعة 
ليتوج  املسيح  السيد  ملجئ  مهدوا  األنبياء  من 

هذا  الحضور.

مرص تحدث عنها الكتاب املقدس كثريًا وجاءها 

واألنبياء  اآلباء  من  الهامة  الشخصيات  من  كثري 
واحتلت جزًا كبريًا من تاريخ أوالد الله...

مرص منذ أن أسسها مرصايم الذي من نسل 1. 
نوح وهي ملجأ للجميع.

الكتاب 2.  يذكر  كام  إبراهيم  أبونا  زارها 
املقدس يف )تك 21: 10-19( »وحدث جوع 
ليتغرب  مرص  إىل  أبرام  فانحدر  األرض  يف 

هناك الن الجوع يف األرض كان شديًدا«.

يف خريها عاش فيها يوسف الصديق حيث 3. 
باعه إخوته كام يذكر )تك 3٧: 1٨– 29(.

ولقد كان يوسف رمزًا للسيد املسيح الذي 4. 
جاء الستبقاء حياة..

مرص  عن  كثريًا  املقدس  الكتاب  تحدث   لقد 
وبالذات يف النبوة عن هروب الطفل يسوع إىل 

مرص من وجهه ويذوب قلب مرص داخلها.... 

اليوم يكون مذبح للرب يف وسط ارض  يف ذلك 
عالمة  فيكون  تخومها  عند  للرب  وعمود  مرص 

وشهادة لرب الجنود يف ارض مرص.

النجار  ليوسف  املالك  قال  حني  تحقق  ما  هذا 
يف حلم: 

»قم وخذ الصبي وأمه واهرب إىل مرص وكن 
هناك حتى أقول لك الن هريودس مزمع أن 

يطلب الصبي ليهلكه..« )مت2: 13(

ولقد سارت العائلة املقدسة يف هروبها من وجه 
هريودس إىل مرص حوايل 1033 كيلو مرت وهي 
ثم  ذهابًا  املحرق...  إىل  لحم  بيت  من  املسافة 

مثلها إيابًا بحسب الرتتيب التايل:

من بيت لحم إىل الفرما التابعة للعريش

ومنها إىل تل بسطه )بالقرب من الزقازيق( 

ومنها إىل بلبيس

ومنها إىل منية جناح )بالقرب من سمنود( 

ثم إىل الربلس 

حيث  الشيخ(  كفر  من  )بالقرب  سخا  إىل  ثم 
فانطبع  حجر  عىل  رجله  يسوع  الطفل  وضع 
عليها كذلك سمى هذا املكان )بينى ايسوس أي 

كعب يسوع(... 

ثم انتقلت العائلة املقدسة إىل وادي النطرون

ثم إىل عني شمس فاملطرية )حيث شجرة مريم 
املباركة(... 

ثم إىل فسطاط مرص )مرص القدمية( حيث اختبأ 
يف مغارة )وهي يف كنيسة أيب رسجه اآلن(... 

صخرة  عىل  واستقروا  الصعيد  إىل  توجهوا  ثم 
عالية معروفه اآلن بجبل الطري )رشق ساملوط 

حاليًا( 

ثم إىل االشمونني )بجوار مركز ملوي( 

ثم استأنفوا السري من الجبل الرشقي إىل الغرب 
اآلن  املعروف  قسقام  جبل  إىل  وصلوا  حيث 

بالدير املحرق حيث أقاموا هناك ستة أشهر...

بركة هذا العيد فلتكن معنا آمني.
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١- اليهود:

أثناء كِرازة الرُُسل لُهم كانوا راِفضني متاماً دعوة 
الرُُسل، ألنُّهم صلبوا سيّدُهم، لِذلِك قاوموا الرُُسل 

ِبرشاسة، َوأرادوا أْن ينهوا املسيحيّة متاما. 

اليهوِدى  أّن  يعتِقدون  الحاىِل  ُمجتمعنا  ىِف 
رشاسة  أكرث  اليهوِدى  أبداً،  ُصلح.  ىِف  َواملسيِحى 
رسول  يسمع  يهوِدى  فلنتخيّل  املسيِحى،  َمَع 

يكِرز.

ِمْن الناحية السياسيّة، كانت حالِة اليهود سياسيّاً 
ضعيفة. فقبل امليالد ِبحواىِل 60 عام، دخل قائِد 
تحت  اليهود  َوأصبح  َوإِحتلّها،  أُورُشليم  روماِن 
سيطرِة ُحكم الرومان سياسيّاً. لِذلِك كان اليهود 
لَْم  َولِكّنُهْم  يُخلّصُهْم.  الّذى  املسيّا  ُمنتظرين 
يِجدوا املسيح شخصيّة سياسيّة رغم أنُّهم إِلتّفوا 
ِبصلِبِه،  خزلُهم  لكّنه  ُمعِجزاته.  َوحول  حوله 

َوأصبح ىِف نظرُهم باِطل. 

أيضاً إِنترش ىِف اليهوديّة الفقر َواإلِحتياج الشديد، 
ألّن الرومان فرضوا عليُهم رضائِب شديدة، حتّى 
أّن املسيح ىِف أمثالِِه ركّز عىل فقرِِهم، ألنُّهم كانوا 
ليس لديُهم ِسوى القوت اليوِمى فقط. فقال لُهم 
مثل الَفَعلَة البطّالني، ألنُّه لو كانوا ذِوى أموال ما 
كانوا ينتِظرون حتّى الساعة الحادية عرش لعّل 
أحد يطلُبُهْم. أيضاً ىِف مثل الغِنى َولِعازر الشديد 
العوز. أيضاً كان ىِف اليهود طبقات، إِّما غِنى ِجّداً، 

أو فقري ِجّداً. 

حياة املسيح َوالرُُسل جعلت اليهود ينشطون ىِف 
حركات كرازيّة يهوديّة، لِذلِك قال لُهم املسيح:

»ويل لُكم ايها الكتبة َوالفّريسيُّون املُرأُون 

ألنَُّكْم تطُوفُون البحر َوالرّب لِتكسبوا دخيالً 
واِحداً« )مت 23 : 15(، 

كانت حركاتُهم الِكرازيّة ُمقاِومة لِكرازة املسيح، 
َوهذا يُظِهر مدى رشاستُهم ضد املسيحيّة، حتّى 

أنُّه قيل عنُهم أثناء رجم إِستفانوس 

وا  »فلاّم سِمعوا هذا حِنقوا ِبُقلُوِبِهْم َورصُّ
بأسنانُهْم عليِه« )أع ٧ : 45( 

ُهم يفتِخرون أنُّه الَ يوجد شعب ىِف العامل خاىِل 
َوإِْن  العامل،  ىِف  ُمنترشين  بالِفعل  َوُهم  ِمنُهم، 

كانوا أقلّيات لِكن لُهم قوة واِضحة. 

الدولة  ُسلطان  تحت  كانوا  الِكرازة  ِفرتِة  ىِف 
الرومانيّة، إاِلّ أنُّهم ِبقّوتُهم أعطوا الرومان ُسلطان 
بيالطُس  ِمْن  طلبوا  الّذين  َوُهْم  املسيحيّة.  ضد 
صلب املسيح، َوُهْم الّذين أعطوا لِشاُول )بولس( 
ألنُّه  املسيحيني،  لِيضطِهد  الرومان  ِمَن  ترصيح 

كان لُهم ثِقل سياىِس. 

٢- الوثنيني:

ُهَو  َوإِلُهُهم  َوالدنس،  ُهْم ناس ىِف قّمة الخالعة 
قّوتُهم. كانت آلِهة الرومان هى الحرب َواإلِنتصار 
الِعبادة  عىل  معُهم  تحّدثت  َوإِذا  َواملاّدة. 
ضد  القداسة  وَكأّن  عاشوا  ضعف.  يعترِبونها 
أّى  َوعادوا  للدنس،  مخلوق  َواإلِنسان  اإلِنسان، 
َوإِنتشارُهم. قّوتُهم  ِمَن  أمنُهم  َوإِلتِمسوا  ديانة، 

يتِعب  الّذى  َوُهَو  الخطيّة  ُهَو  الدين  أّن  َوقالوا 
الضمري. 

أّن  َوهى  الغرب،  ىِف  تعود  بدأت  فلسفة  َوهِذِه 
اإلِنسان يحيا كام يشاء، َوأّن الدين لون ِمْن ألوان 

الُذل َوالضعف. لِذلِك ِعندما يأِت رسول يقول لُهم 
توبوا، يُجيبوه بأّن كُّل الخطايا أُمور طبيعيّة لُهم.

لِذلِك قاوموا كُّل دين َوخاّصًة املسيحيّة، ألّن ِبها 
أُمور سامية ِجّداً تتِعب ضامئِرُهم. لِذلِك أخذوا 
موِقف ِمْن املسيحيّة َوعاشوا حسب ِفكرُهم ِبالَ 
إِله، َوِبالَ ناموس، َوعبدوا األصنام. حتّى أّن الزِنا 
يعبُدوا  لىِك  ِعندُهْم:  الِعبادة  مراسيم  أحد  كان 

إِلُههْم يُكرِموُه بالزِنا. 

عدو الخري يجول َويسِبى ُعقول الّناس، لِذلِك قال 
ُمعلِِّمنا بولس الرسول ألهل رومية: 

ِبِشبِه  يفنى  الَ  الّذى  الله  مجد  »َوأبدلوا 
وابِّ  َوالدَّ َوالطُّيُوِر  يفنى  الّذى  اإلِنسان  ُصورة 

افاِت« )رو 1 : 23(.   َوالزَّحَّ

	- خائفى الله:

هؤالء ُهم نواة الكنيسة، أول ناس قِبلوا اإِلميان. 
الوثنيّة  ِمثل  املُجتمعات  هِذِه  ىف  يعيش  الّذى 
الدنس  يقبل  الَ  ضمري،  لُه  لِكن  فسادها  ِبُكّل 
َوساعدُهم  لليهوديّة،  مييلون  َوبدأوا  يرفُضها. 
لِلُغة  للناموس  السبعينيّة  الرتجمة  ذلِك  عىل 
اليونانيّة. َوشعروا أّن اليهوديّة أرقى ِمَن الوثنيّة، 
لِكن ِبدراستُهم لليهوديّة شعروا بالحرفيّة، فكانوا 
َواآلباء  كموعوظني.  اليهوديّة  املجاِمع  يدُخلون 
اليهوديّة  املجاِمع  مناِبر  إِتخذوا  َواملسيح  الرُُسل 

لِكرازِة املسيحيّة، َوهِذِه هى قّوة الِكرازة. 

أول الِفئات التّى قبلت اإِلميان ُهْم خائِِفى الله.
أيضاً قبلُهم اليهود املُتعّقلني، َوهؤالء كانوا أقلّيّة. 

َوإِْن كانوا بالضغط عليُهم تراجعوا. 

الهاِمش  عىل  عاشوا  فقد  الله،  خائِِفى  أّما 

األعامل  ِسفر  ىِف  فنِجد  للمجاِمع.  َويذهبون 
إِصحاح 13 األُمم ىِف املجمع يطلُبون ِمَن الرُُسل 
أْن يُكلِّموُهْم ِبهذا الكالم ىِف السبت القاِدم، أّى 

دعوُهم لِيِعظوا ىِف املجاِمع اليهوديّة. 

ِمْن ِضمن خائِِفى الله: 

عنها 	  قيل  فيلِِّبى.  ىِف  األُرجوان  بائِعة  لِيديا 
أنّها كانت تسمع ُمتعبِّدة لله.

أيضاً كرينيليوس، قائِد املِئة، الّذى ِمَن أجلِِه 	 
كلّم الله بُطرُس الرسول أْن يكِرز لُه، بينام 
بُطرُس خائِف أْن يكِرز لألُمم. لِكن الِكتاب 
الله  خائِف  كان  أنُّه  كرينيليوس  َعَن  كتب 

ُمتعبِّد لُه. 

رِبنا يسِند كُّل ضعف فينا بنعِمته َوإِللهنا املجد 
داِئاً أبدياً آمني. 
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َونحُن ىِف فرتة صوم الرُُسل املُقّدسة، يحلو لنا ان 
العرص  ندرِس  أو  الرُُسل،  آبائِنا  كنيسة  ىِف  نتأّمل 

الرسوىِل، أّى عرص رُُسل املسيح. 

يوم  الُقدس،  الّروح  حلول  يوم  ِمْن  ميتد  عرص 
القديس  َوُهَو  الرُُسل،  أِخر  نياِحة  إِىَل  الخمسني، 
عام  ىِف  للرؤيا  الله  أبقاه  الّذى  الرسوىِل  يوحنا 

100م. 

أّى أّن عرص الرُُسل حواِل 6٠ – ٧٠ سنة. 

حتّى  املسيحيّة،  إِنطالق  قّوة  العرص  هذا  وَكان 
الُقدس  الّروح  ِمْن حلول  إِسبوع واِحد  بعد  أنُّه 
آمن 5000 نَْفَس، فام بالك بعد حواىِل ٧0 سنة، 

كم يكون عدد املؤمنني؟! 

إَِل أقىص املسكونة، بلغت أقوالُهم هذا العرص.

كُلّها.  املسيحيّة  َومنهج  الكنيسة  نواة  ُهَو 
كنائِس  تُسّمى  الرُُسل  لها  كرز  التّى  َوالكنائِس 

رسوليّة. 

نحُن جاء لنا ماِر مرقُص أّى نحُن كنيسة رسوليّة.

لِذلِك البُد أْن نقيس أنُفسنا عىل كنيسة الرُُسل.

هل نحُن نحيا ِبِفكر الرُُسل أم ِبِفكر آخر؟ 

هل لنا ِفكر ماِر مرقُص الكاِرز لنا أم الَ؟ 

لِذلِك البُد أْن ندرِس كنيسة الرُُسل، هِذِه الفرتة 
الذهبيّة ُمستودع خرّيات الكنيسة، ِفرتة إِنطلِقت 
كُلّه  العامل  فقّدست  جبّارة.  ِبقّوة  الكنيسة  ِفيها 

ر العجني كُلّه. كالخمرية الصغرية التّى تُخمِّ

ليس  املسيحيّة  عظِمة  املسيحيّة  كانت  هكذا 
يُضم  يوٍم  كُّل  الرّّب  »وَكان  بالعدد  إِنتشارِها  ىِف 
: 4٧(، بل  الّذين يخلُصون« )أع 2  الكنيسة  إِىَل 

عظِمة املسيحيّة ىِف تقديس الحياة الداِخليّة.

إِميان  أّى  يعتِنق  إِنسان  أجعل  أْن  أستطيع  قَْد 
املسيحيّة  لِكن  ُمعيّنة.  ِبقّوة  أو  املال  بِإغراء 
قّدست الحياة الداِخليّة، َوأعطت صورة للخليقة 
الحياة  قبل  ِمْن  ساِقطة  كانت  التّى  الجديدة 

املسيحيّة تُسّمى )فلسِفة الحقائِق(. 

كيف تعرِف أّن إِنسان َقْد تغّي؟ 

بأنُّهم  التغيري  ظهر  املسيحيّة  ىِف  مواِقفه،  ِمْن 
كانوا يبيعون ُممتلكاتُهم. فهل سهل عىل إِنسان 

العصر الرسولى

القس انطونيوس فهمى

ُممتلكاته  يبيع  أْن  بالبُخل،  معروف  يهوِدى، 
َويضعها ِعند أقدام الرُُسل؟ 

هذا تقديس الّروح للطاعة، فصاروا تحت ُسلطان 
اإلِنجيل، حتّى أنُّهم أصبحوا الَ ميلُكون أنَْفَسُهْم ، 

َوأصبحوا نور للعامل َوملح لألرض، 

هوِد ِمقداُر هِذِه  »إِذ لنا سحابة ِمَن الشُّ
ُمحيطٌة ِبنا لِنطرح كُلَّ ثِقٍل َوالخطيّة املُحيطة 

ِبنا ِبُسُهولٍة« )عب 12: 1(، 

يفتاح  ِمثل  قديم  عهد  ُشهود  سحاِبة  ليس 
ُشهود  سحاِبة  لنا  أصبح  بل  وفقط،  َوجدعون 

عهد جديد. 

لِذلِك  تُعاش،  التوبة حياة  أّن  أظهرت  املسيحيّة 
البُد أْن ندرِس بعض ِصفاتُهم لىِك نحيا ِبفكرُُهْم.

كنيسة صوم،  ُمفرِحة،  َوجميلة  ِصفاتُهم عديدة 
كنيسة قويّة، كنيسة كِرازة َورشِكة َوُحب َوعطاء 
َوِخدمة َوعجائِب، كنيسة الَ تُباىِل بالحياة الزمنيّة 
الّذى يبُعد َعَن منهج كنيسة الرُُسل. كأنّه يقول 

للرُُسل لكم إِنجيلُكم َوىّل إِنجيىِل.

كراِزى. منهج  أّى  إِنجيل،  كلِمة  تتِخذ  الكنيسة 
ُهَو  إِنجيله األساىِس  لِكن  إِنجيل،  لُه  ماِر مرقُص 

كِرازته لنا. 

املسيحيّة إِنترشت ِبطريقة هاِدئة َوقويّة َومؤّثِرة، 
كالخمرية التّى تعمل ىِف هدوء َوصمت، الَ يدِرى 
أحد ِبها، لِكّنها قويّة، َو الَ يوجد ُسلطان يوِقف 
مفعولها. حتّى أّن اليهود إِحتاروا ىِف التالميذ. الَ 
شيئ مينعُهْم َعَن الِكرازة، الَ ِسجن َو الَ رضب َو 
الَ إِهانة. حتّى جاء غاّمالئيل، أحد كِبار ُمعلِِّمى 
اليهود، الّذى أشار مشورة عليُهم، َوهى إِْن كان 

أْن  أحد  يستطيع  فلن  الله  ِمَن  التالميذ  هؤالء 
لَْم  َوإِْن  ِبسببُهم،  دينونة  تأُخذوا  الَ  َو  مينعُهم، 
يكونوا ِمَن الله فسينتهوا رسيعاً كالّذين قبلُهم. 

َوقال لُهم كلِمة جميلة

»لئالّ تُوجدوا ُمحاِربني لله أيضاً« )أع 5 : 39(.

الله  َولِكن  ُمقتِنعني.  َوُهم غري  اليهود  فرتكُهم 
كُّل  ِمْن  الِنفوس  لِتجِذب  كلِمته  يحرُس  ظّل 
بُقعة ىِف العامل. املسيحيّة أثبتت أنّها ُمعِجزة، 
عىل  قاِدرة  َوأنّها  الطبيعة،  يفوق  عمل  َوأنّها 
تغيري الوثِنى َواألُمِمى َواليهوِدى َوالخاطىء إِىَل 

قديس. 

كام كان يُناديُهم ُمعلِِّمنا بولس الرسول

»إِىَل القديسني الّذين ىِف أفُسس« )أف 1 : 1( 

قداسة،  إِىَل  مسيِحى  كُّل  حياة  تتّحول  أْن  البُد 
ُمختِمر. غري  أو  ُمختِمر  يكون  إِّما  كالعجني، 
األُمْم. َوإِلحاد  اليهود،  ِفكر  غلِبت  املسيحيّة 
كالم  قّوة  الَ  َو  الِسالح  أو  املال  ِبقّوة  تنترِش  لَْم 

َومنِطق، بل ِبقّوة الّروح. 

ُمعلِّمنا بُطرُس الرسول قال للُمقعد 

ٌة َوالَ ذهٌب َولِكن  »فقال بُطرُُس ليس ىِل ِفضَّ
الّذى ىِل فِإيَّاُه أُعطِيَك« )أع 3 : 6(، 

عنها  بعدنا  إِذا  التّى  الرُُسل  كنيسة  هى  هِذِه 
نفِقد الطريق. 

الوسط الذى كانت فيه حياة الرسل:

لىِك أكِرز البُد أْن أفهم طبيعة الّذين حوىِل، كان 
ىِف أيّام الرُُسل ثالث ِفئات:
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الواحد  اإلله  القدس  والروح  واالبن  االب  بسم 
امني

من  بعيد  الحاىل  يونيو   4 يوم  الكنيسة  تحتفل 
الذى هو عيد  العنرصة  أعيادها وهو عيد  اهم 
حلول الروح القدس عيل التالميذ بعد خمسون 
ربنا  صعود  من  ايام  وعرشة  القيامة  من  يوما 

يسوع املسيح له املجد.

قال السيد املسيح لتالميذه: 

»خري لكم ان انطلق ألنه ان مل انطلق ال 
ياتيكم املعزي، ولكن إذا ذهبت، أرسله لكم، 
ومتى جاء ذاك يبكت العامل عىل خطية وعىل 

بر وعيل دينونة« )يوحنا 16 : ٧ ـ ٨(

ما معنى كلمة معزي؟ 

فهو  تفقده،  ليشء  بديل  مفرح.  مبعنى  معزي 
عطية بديله.

يا رب يسوع، هل يوجد يشء يعود غيابك عنا؟!

فنعرف  جدا،  مميزين  ربنا  أوالد  نجد  لذلك 
وعمله  القدس  الروح  من  املسيحي  الشخص 
من  مأله  بعدما  الخارج،  من  فيه  يظهر  الذي 

الداخل. 

نعيش  أن  الصعب  ومن  باملعزي،  سمي  لذلك 
بدونه.

أمور  من  انفسنا  نحرم  نصوم،  نصيل،  أن  بد  ال 
يطلبها الجسد. 

الصائم ال يحس  القدس يعوض ويجعل  الروح 
بالضجر، بل عىل العكس، ميأله بالفرح والسالم.

ولكن يجب أن ندرك أن العزاء ال يأيت اال للذين 
للروح  وارواحهم  وأنفسهم  جسدهم  أخضعوا 

القدس.

وان  القدوس،  بروحه  علينا  يحل  أن  قادر  الله 
الروح  خالل  من  ومحبة  وفرح  سالم  يعطينا 
القدس لرنى عريسنا الساموي املنتظر لنستمتع 

به ومعه بالحياة األبديه.

واملجد لله دائا

٦

ال نتوقع أبدا. ولكن السيد املسيح وعد ان الروح 
ميألنا  وسوف  غيابه  عن  يعوضنا  سوف  القدس 
من الربكات، ويشعرنا بأنه موجود معنا؛ يكلمنا، 
بالفرح  اإلنسان  الذي ميأل  أن  ويعلمنا  ويباركنا، 
عن  تنقل  التى  الله  خريات  كل  هى  والرسور  

طريق الروح القدس.

عمل  وجد  ثم  عمله،  فقد  ما  اذا شخص  فمثال 
خرس  احد  اذا  او  به.  فتعزى  األول،  من  افضل 
مرض  من  شفاه  ربنا  لكن  مادية،  خسارة 

مستعىص،  فتعزى. 

هذا هو عمل الروح القدس.

ضعف 	  سوى  الحياة؛  هموم  من  يعزينا 
جسدى، او احتامل تجارب روحيه.

البعض يقول ان السامء جميلة، لكن ميكننا 	 
أن نرد عليهم بأن الحياة مع الله افضل.

يعود 	  الوراء،  اىل  وتنظر  تضعف  عندما 
ويذكرك باملواعيد اإللهية، فيقول لك 

»يف العامل سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا 
قد غلبت العامل« )يوحنا 16: 33(

السامء، 	  يف  تنتظرنا  التي  بكرامتنا  يذكرنا 
ويجعلنا نشعر باألمان وال نشعر بالحرمان. 
الروح،  فرح  اختبار  حالوة  بسبب  وذلك 

ولذة الحياة مع الله.

يف قصة أبونا إبراهيم، حني ارسل لعازر الدمشقى 
كثرية  خريات  اعطاه  اسحق،  إلبنه  ليخطب 
الدمشقى  لعازر  وجد  وحني  للعروس.  ليقدمها 

رفقه، قدم لها العطايا واخذها السحق.

األرتباط ألنها مل  بهذا  قلقه  كانت  بالطبع رفقه 
تكن تعرف اسحق. فكان لعازر الدمشقي يقوم 
بهذا الدور. فكان يصفه لها، ويقربها من معرفتها 

به، ويعزيها عن تركها ألهلها وأصدقائها. 

الدمشقي  لعازر  الكنيسة،  أباء  شبه  ولهذا 
يعزينا  الذي  القدس،  الروح  بعمل  عمله،  يف 
للمسيح،  كعروس  ويحرضنا  ويسندنا  ويشجعنا 
الروحية  الخريات  الذي ميثل  الذهب  لنا  وينقل 

)الوداعة، اللطف، الفرح، السالم، العفة(.

ابونا ميخائيل ابراهيم 
احد حلول الروح القدس
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مون  يُقدِّ فكانوا  املفرحة  البشارة  ألنه  باإلنجيل 
الفرح لكل أحد ويطبقوا وصية املسيح: »اْذَهبُوا 
لِلَْخلِيَقِة  ِباإلِنِْجيِل  َواكِْرُزوا  أَْجَمَع  الَْعالَِم  إِىَل 
كُلَِّها” )مر 16 : 15( فتعتمد الكنيسة األوىل عىل 
الخربة الشفاهية فلم يكن هناك إنجيل مكتوب، 

فحياتهم هى اإلنجيل الذي يعيشوه.

سوا كنائس:	.  أسَّ

كنيسة  سوا  ليؤسِّ مكان  كل  إىل  يذهبوا  فكانوا 
باملسيح  يؤمنون  الذين  املؤمنني  من  مبجموعة 
األمم«  جميع  »تلمذوا  الكنيسة  ببناء  ليس 
اإلسكندرية  مدرسة  أنشأ  مرقس  مار  القديس 
الالهوتية للتعليم والتسليم وحفظ اإلميان كانوا 
سون الكنائس بالحقيقة من نفوس املؤمنني  يؤسِّ

ثم يفتقدوها كام كان يفعل بولس الرسل. 

أو املظهرية، بل لالحتياج والثبات الكالم.

»ألَنَُّه َسيَُقوُم ُمَسَحاُء كََذبٌَة َوأَنِْبيَاُء كََذبٌَة َويُْعطُوَن 
أَْمَكَن  لَْو  يُِضلُّوا  َحتَّى  َوَعَجائَِب،  َعِظيَمًة  آيَاٍت 

الُْمْختَاِريَن أَيًْضا ” ) مت 42 : 42 ( 

طابيثا  يُقيم  فبطرس  كثرية:  معجزات  لهم  كان 
من املوت.

املعجزات كانت لتأييد كلامتهم وعرص املعجزات 
املعجزة  ينسبوا  الرُُّسل  اآلباء  يكن  ومل  ينتِه،  مل 

ألنفسهم.

كرزوا باإلنجيل:٤. 

الكنيسة األوىل كارزة باالنجيل فكان كل  كانت 
يكرزون  كانوا  به،  ويهتم  اإلنجيل  يعيش  بيت 

فشهدوا للمسيح املصلوب الذى قام:  »ليس هو 
ههنا لكنه قد قام« ،  »إن كان أحد يف املسيح 
مضت  قد  العتيقة  األشياء  جديدة،  خليقة  فهو 
هوذا الكل قد صار جديداً«. فُنعيِّد القيامة كل 
كل  األحد،  يوم  أسبوع  كل  باكر،  صالة  يف  يوم 
يف  سنة  وكل  القبطي،  الشهر  من   29 يوم  شهر 
يف  يشع  القيامة  فنور  املقدسة.  الخامسني  فرتة 

حياتنا جميعاً.

قيامة  »وننتظر  اإلميان:  قانون  يف  نقول  لذلك 
األموات وحياة الدهر اآليت، أمني.«، وهذه هى 
كل  نقوم  فبتوبتنا  بالرجاء،  نراها  التي  الحقيقة 
يوم وننتظر قيامة األموات ومجيء املسيح الثاين.

يأيت  الذي  املوضع  ألنه  الرشق  اتجاه  يف  فُنصيلِّ 
متى  ِمنَّا  واحد  كل  اشتياق  فيصري  املسيح،  منه 

ستأيت يارب؟.

نالوا قوة من األعايل:٢. 

الرُّسل كانوا بسطاء اختارهم السيد املسيح من 
من  وليس  الجباية  مكان  أو  البحر  عىل ضفاف 
الهيكل. ولكن عند اختيارهم أعطاهم موعد أنهم 
إلمكانيتهم،  نظروا  لو  األعايل.  من  قوة  يلبسون 
أنه  كله  للعامل  ينظروا  ولن  فلسطني،  يرتكوا  لن 
حقل خدمة. فام الذي حرَّك مار مرقس ليجيء 
الهند؟  إىل  ليذهب  توما  مار  وحرَّك  مرص؟  إىل 
وحرَّك القديس متى ليذهب أىل إثيوبيا؟ وبولس 
جداً!  ضعيفة  البرشية  فإمكانيتهم  أوروبا؟  إىل 
لت فيهم كل ضعف وصار  قوة الروح القدس كمَّ
وحده  بطرس  فرنى  قلوبهم،  يلهب  اللـه  روح 
بعدما  ولكنه  سيده،  أنكر  فقد  صفراً  يساوى 
تصالح مع املسيح، ومآله من املحبة، ونال قوة 

الروح القدس، فاشتعل ناراً ووقف أمام الجموع 
فيها  ث  يتحدَّ نارية  عظة  وألقى  الخمسني  يوم 
عن تاريخ الخالص فينال اإلميان اكرث من 3 آالف 
نفس: )3: ترمز للثالوث، و 1000 ترمز للسامء( 
لهم  فصارت  هؤالء  ناله  الذي  الثالوث  فتعنى 

السامء.

من أين أتوا بهذا العلم؟

فيكتب متى هذا اإلنجيل الرائع.

األعامل يف  إنجيله وسفر  ل  يُسجِّ الطبيب  ولوقا 
أدب وبالغة.

ومار مرقس يكتب قصة حياة املسيح ومعجزات 
بأرسع ما ميكن.

ويوحنا الحبيب يكتب إنجيله املرتفع والسامي.

ومازال روح اللـه يعمل يف الكنيسة، فرنسم اآلباء 
عمل  الستمرار  اإلبركسيس  قراءة  بعد  األساقفة 

اآلباء الرُُّسل.

 صنعوا معجزات وآيات:3. 

شفاء  مثل:  املعجزات  عمل  قوة  اللـه  أعطاهم 
بطرس ويوحنا للُمقعد عند باب الهيكل.

»َوِفياَم أَنْتُْم َذاِهبُوَن اكِْرُزوا قَائِلِنَي: إِنَُّه قَِد اقرَْتََب 
بُرًْصا.  طَهُِّروا  َمرَْض.  اِْشُفوا  اَمَواِت.  السَّ َملَُكوُت 
أََخْذتُْم،  انًا  َمجَّ َشيَاِطنَي.  أَْخرُِجوا  َمْوَت.  أَِقيُموا 

انًا أَْعطُوا« )مت 10 : ٧ ـ ٨ (. َمجَّ

يش  كل  ليس  للطبيعة،  خارقة  تكون  فاملعجزة 
املعجزة يجب أن ينطبق عليها رشوط  معجزة، 
الكتاب املقدس، فهى ليست للشهرة أو لإلعالم 

٤

تعزيات السماء
ي ديارك إلي الأبد« )مز 65 :4 (

ته وقبلته يارب ليسكن �ف »طو�ب لمن اخ�ت

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

السيدة الفاضلة/ نانا عطاهلل حرم األستاذ/ صبحى عطاهلل إلنتقال 
ومينا  كريستني  املنتقله،  القلبية الحفاد  والتعازى  والدتها مبصر. 

وماريا عطاهلل.
واالبنة سارة حرم األستاذ/ ثروت توفيق النتقال والدها مبصر.

من  كل  عم  املنتقل  شقيقه مبصر.  النتقال  سليم  انور  واألستاذ/ 
ديفيد ومارك سليم. وقريب كل من محسن جرجس ونادر مرجان 

ومنى سليم ومنال مرجان وزوزو جرجس.
عزاء  ويعطى  القديسني،  أحضان  يف  أنفسهم  ينيح  احملب  الرب 

وسالما لألسر.
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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 

أيضاً:  نسميه  الصوم  وهذا  الرسل   بدء صوم 
“صوم الكنيسة” أو “صوم الخدمة” أو ” صوم 

الخادم والخدمة. 

ص للخادم  “وجيد أن يكون هناك صوم ُمخصَّ
ومن أجل أي خدمة يف أي وقت. 

نقرأ يف هذا الصوم سفر أعامل الرسل لنعرف 
كيف  نشأت؟  كيف  الكنيسة؟  بدأت  كيف 

تكوَّنت؟ كيف انترشت؟

مها  س الكنيسة بنفسه وقسَّ السيد املسيح أسَّ
إىل 3 مجموعات:

التالميذ: عددهم 12، وكلهم من اليهود ١. 
ودعيوا تالميذ وحواريون.

اليهود ٢.  من  وهم   ،٧0 عددهم  الرسل: 
واألمم والدخالء.

بولس 	.  صار  الذي  الطرسويس:  شاول 
رسول  صار  لكنه  يهودياً،  كان  الرسول 

األمم.

عرش،  االثنى  الرسل  اآلباء  األساس،  هذا  عىل 

األرض،  عىل  ظهر  مسيحي  مجتمع  أقدم  ُهم 
وهذا املجتمع مثله مثل أي مجتمع عىل األرض 
له ضعف. لذلك أخطأ يهوذا واحد من التالميذ 
متياس  واختاروا  املجتمع،  هذا  خارج  وصار 

عوضاً عنه.

صورة اآلباء الرُُّسل صورة بهية نحتاج أن نراجع 
أنفسنا عليها باستمرار.

من أسامئهم:

رسل: ألنهم نقلوا رسالة.١. 

تالميذ: ألنهم تعلَّموا من السيد املسيح.٢. 

مع 	.  دائم  حوار  يف  كانوا  ألنهم  حواريون: 
بالعني  بل  فقط،  باآلذان  ليس  املسيح 

واملشاعر أيضاً.

سامت كنيسة الرُّسل:

سلَّموا اختبار القيامة للبرشية:١. 

لذلك أصبحت مسئولية كل مسيحي أن يشهد 
لقيامة املسيح، فاآلباء الرُُّسل سلَّموا لألجيال ما 
باإلميان،  وتختربه  األجيال  لتعيشه  بالعيان  رأوا 

»أّما أنُتْم، َفاملِسَحُة الَِّتي َقِبلُتُموها ِمَن 

وِس ثاِبَتٌة ِفيكُْم، َفال تَحتاُجوَن أْن  الُقدُّ

يَُعلَِّمكُْم أَحٌد َشيئاً َجِديداً. َفاملِسَحُة الَِّتي 

أعطاها لَكُْم، تَُعلُِّمكُْم َعْن كُّل  يَشٍء« 
)يوحنا االول ٢: ٢٧(  

“But the anointing which you 
have received from Him abides 
in you, and you do not need 

that anyone teach you; but as 
the same anointing teaches you 

concerning all things” 
(1 John 2: 27)

٣

سمات كنيسة الرسل
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4 عذراء الصحراء
املجلة الشهرية

لكنيسة العذراء مرمي 
فيكتورفيل - كاليفورنيا

١ يونيو 
عيد دخول املسيح  ارض مصر
فلماذا مصر؟؟           انظر ص ١٢
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