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يوم  المجيد  القيامة  لعيد  لهي  الإ القداس 
ي الساعة 8 

ابريل ٢٠١8 �ف السبت الموافق ٧ 
مساء. 

يوم  المجيد  القيامة  بعيد  السنوى  الحفلة 
الثانية  الحد 8 ابريل بالكنيسة من الساعة 

ع�ش ظهرا.

لهي لعيد الصعود المجيد يوم  القداس الإ
الخميس ١٧ مايو ٢٠١8 �ف الساعة 8 صباحا.

القدس  الروح  لعيد حلول  لهي  الإ القداس 
يوم الأحد الموافق ٢٧ ابريل �ف الساعة 8 

صباحا.

The Divine Liturgy of the Feast 
of the Resurrection of Our Lord 
Jesus Christ  is celebrated on 
Saturday, April 7, 2018 at 8:00 pm.

The Annual Ressurrection Festival 
is celebrated on Sunday, April 8, 
2018 at 12:00 PM. 

The Divine Liturgy of the Feast 
of Ascension is celebrated on 
Thrusday, May 17, 2018 starting at 
8:00 am.

The Divine Liturgy of the Feast of 
Pentcoste is celebrated on Sunday, 
May 27, 2018 starting at 8:00 am.
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My Beloved, the Blessed Children 
of the Holy Church,

CHRIST IS RISEN
TRULY HE IS RISEN

It is my pleasure to wish you the 
blessings of the glorious Feast of 
the Resurrection of our Lord, God, 
and Savior Jesus Christ.

The Resurrection of Christ is a 
revealing light that enlightens our 
eyes, so we can see our living and 
powerful Christ, the Conqueror of 
death and the Giver of eternal life.

The disciples lived with their Good 
Teacher for several years. During 
that time, they witnessed His 
miracles and heard His teachings. 
But the glorious Resurrection 
revealed to them much more and 
explained to them many things, 
which they previously didn’t 
understand when they happened. 

For example, in St. John’s 
description of the entry of Christ 
into Jerusalem, he added, “His 
disciples did not understand these 
things at first; but when Jesus was 
glorified, then they remembered that 
these things were written about Him 
and that they had done these things 
to Him” (John 12:16)

Also, the disciples didn’t 
comprehend the events of the 
crucifixion at first. This was clearly 
expressed in the conversation 
of the two disciples of Emmaus 
with our Lord Jesus, whom they 
did not initially know. They said 
to Him, “But we were hoping that 
it was He who was going to redeem 
Israel” (Luke 24:21) They thought 
that the crucifixion prevented the 
redemption. But the reality is that 
redemption was accomplished 
through the Cross. This is the 
reason why our Lord Jesus Christ 
rebuked them and said, “’Ought 
not the Christ to have suffered these 
things and to enter into His glory?’ 
And beginning at Moses and all 
the Prophets, He expounded to 
them in all the Scriptures the things 
concerning Himself” (Luke24:26-27)

When Christ appeared to the 
disciples after the Resurrection, 
He told them, “Peace to you,” and 
the Scriptures tell us that “They 
were terrified and frightened, and 
supposed they had seen a spirit” (Luke 
24:36-37) However, when Christ 
confirmed to them the reality of the 
Resurrection, they rejoiced, and the 
Holy Bible tells us that “He opened 
their understanding, that they might 
comprehend the Scriptures” (Luke 
24:45).

“Then their eyes were opened 
and they knew Him” (Luke 24:31)

Paschal Message For The 
glorious FeasT oF The 

resurrecTion 2018
BY H. E. METROPOLITAN SERPION
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My Beloved,

We rejoice, because the Resurrection reveals to us Who our Living Christ 
is. Accordingly, the Church designated the Fifty Holy days to be period 
of daily celebration of the Resurrection. Specific readings are chosen for 
this period, in order to lead us through a joyous journey that reveals to us 
Who Christ is.

In the First Sunday of the Fifty Holy Days, Christ is our Resurrection. 
The appearance of our Lord to the disciples and later to Thomas confirmed 
the truth of the historical event of the Resurrection. In turn, this assures 
our resurrection from the dead and eternal 
life, as well as grants us true joy, “Then the 
disciples were glad when they saw the Lord” 
(John 20:20) However, we receive a special 
blessing for believing in the resurrection, 
without the need to physically see our Lord, 
for we see the Risen Christ with the eyes of 
faith, “Blessed are those who have not seen 
and yet have believed” (John 20:29)

In the Second Sunday, our joy is in Christ, 
the Living Bread, Who comes down from 
heaven and grants us eternal life, “And Jesus 
said to them, ‘I am the bread of life. He who 
comes to Me shall never hunger, and he who 
believes in Me shall never thirst.’” (John 6:35)

In the Third Sunday’s Gospel reading of the Samaritan Woman, the 
Church presents to us our Living Christ as the Giver of the Living 
Water, which is the grace of the Holy Spirit, 
because, “Whoever drinks of this water will 
thirst again, but whoever drinks of the water 
that I shall give him will never thirst. But the 
water that I shall give him will become in 
him a fountain of water springing up into 
everlasting life” (John 4:13-14)

In the Fourth Sunday, we rejoice because 
our Christ is the Light of the world. He 
enlightens our road, so we don’t stumble, 
“Walk while you have the light, lest darkness 
overtake you…While you have the light, 
believe in the light, that you may become 
sons of light” (John 12:35, 36)

In the Fifth Sunday, we rejoice, because our living Christ is the Way. 
He leads us to the Father. Our Lord Jesus Christ said, “I am the way, the 
truth, and the life. No one comes to the Father 
except through Me” (John 14:6) Also, St. Peter 
the Apostle expressed it when he said, “Nor 
is there salvation in any other, for there is no 
other name under heaven given among men 
by which we must be saved” (Acts 4:12)

The Sixth Sunday, which comes after we celebrate the Feast of the 
Ascension, the Risen Christ tells us that He is with 
us and will not leave us, for He assured us, “Ask, 
and you will receive, that your joy may be full” (John 
16:24) In the middle of all the troubles of this 
world, Christ gives us the message of peace and 
protection, “These things I have spoken to you, that 
in Me you may have peace. In the world you will have 
tribulation; but be of good cheer, I have overcome the 
world” (John 16:33)

Let us rejoice in the Holy Resurrection of our Living Christ.

Let us pray for the peace of the Holy Church, our beloved Shepherd, 
H.H. Pope Tawadros II, and all the suffering souls that Christ may grant 
everyone the true joy of His glorious Resurrection.

Wishing you many happy returns.

Metropolitan Serapion

“I am the bread of  life”

“Blessed are those who have not 
seen and yet have believed”

“Whoever drinks of  this 
water will thirst again”

“Be of good cheer, I have 
overcome the world”

“I am the way, the 
truth and the  life”

“I am the light of the World”
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Christ is Risen!
Q: So, the question is: if the 
prophecies said that Judas would 
betray Christ, doesn’t that mean 
that he didn’t really have free will? 
Someone had to betray him, right?

A: Not really. So, there’s a difference 
between foreknowing and 
causing something. Knowing that 
something is going to happen is 
very different than making that 
thing happen. What is a prophecy? 
A prophecy is simply predicting 
something that will happen. A good 
prophesy is one that comes true, a 
false one is one that does not come 
true. So, saying that someone will 
betray Christ is not the same thing 
as saying that someone must betray 
Christ. What difference does that 
make? Well, saying that someone 
will simply says that “this is gonna 
happen”, saying that someone 
“must”, means that you are creating 

a role that someone has to fulfill. In 
that second scenario, free will is at 
stake. So, what is impressive is that 
all these prophecies were made 
about our Lord and about Passion 
Week that simply came true. They 
came true not because someone 
was forced to do anything, but 
simply because the Spirit was 
informing people of what would 
happen, and it did. This is actually 
something that should greatly 
strengthen our faith. How many 
people get super excited about 
that Nostradamus sort of kinda 
alluded to the Twin Tower fall, and 
yet they’re not impressed at the 
huge number of prophesies about 
our Lord and His life, from various 
authors, and over various centuries 
that all came true?

Foreknowledge =/= causality —> 
therefore not in conflict with Free 
Will.

Corner

Christ is risen! Truly He is risen!

On this feast, our Lord Jesus Christ 
appeared for the second time to 
His disciples after His Resurrection 
from the dead. 

The first appearance was in the 
evening on the same day of His 
Resurrection (John 20:19). However, 
Thomas was not with them (John 
20:24). So He appeared again this 
second time on that Sunday to 
strengthen Thomas’ faith (John 
20:26).

Our Lord Jesus Christ wanted to 
establish for us that Sunday is the 
day of the Resurrection and should 
be the day that is consecrated for 
Him. 

Thus He appeared to Thomas with 
the rest of the disciples on the 
Sunday following His Resurrection. 

This is why the Church chose to 
make Thomas Sunday a feast and 
called it the “New Sunday”. 

Sunday is also known as the “day of 
the Lord” in Greek (Kyriake), Coptic, 
and Latin (from which the French 
word for Sunday [dimanche] 
comes). 

This was the day when St. John the 
Evangelist saw the Revelation: “I 
was in the Spirit on the Lord’s day” 
(Rev 1:10).

Besides the Resurrection of our 
Lord Jesus Christ from the dead, 
there are many other events that 

YOUTHHOW’S IT 
JUDAS’ FAULT 
IF IT WAS A PROPHECY?

THOMAS SUNDAY: 
The New Sunday
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occurred on Sunday to establish 
its glory and the day consecrated 
for Christian worship:

 + God began His creation of 
the heavens and the earth by 
creating the light on the first 
day. Thus, when our Lord Jesus 
Christ rose from the dead on 
the first day of the week, He was 
showing that He has become 
the “firstfruits of the resurrection” 
(1 Cor 15:20). He is also the 
“Light of the world” (John 9:5; 
12:35,46) Who is “the firstborn 
over all creation” (Col 1:15) and 
the “Sun of righteousness” Who 
“shall arise with healing in His 
wings” (Mal 4:2). 

 + For this reason, we read on the 
Feast of the Resurrection: “This 
is the day which the Lord has 
made: let us rejoice and be glad 
in it. O Lord, save us; O Lord ease 
our ways... God, the Lord has 
shined upon us” (Ps 117, LXX). 

Moreover, all who have been 
baptized have become a “new 
creation” (2 Cor 5:17; Gal 6:15) by 
being buried and risen with Him in 
the hope of the resurrection of the 
flesh on the last day. 

 + According to Abba Sawirus, 
ibn al-Muqaffaa, Bishop of al-

Ashmunein (10th century), we 
have received the tradition that 
our Lord Jesus Christ was born 
on a Sunday, and thus, was also 
circumcised on a Sunday (the 
8th day from His birth). 

 + Our Lord Jesus Christ entered 
Jerusalem as a King on a Sunday. 

 + The Holy Spirit descended 
on the Church on the day of 
Pentecost, also a Sunday.

The tradition and practice of the 
early Church as shown by the Holy 
Scriptures and the Fathers was to 
consecrate Sunday as the day of 
the Lord, the day of worship and 
gathering for the Eucharist:

 + “Now on the first day of the week, 
when the disciples came together 
to break bread...” (Acts 20:7). 

 + “On the first day of the week let 
each one of you lay something 
aside, storing up as he may 
prosper...” (1 Cor 16:2). 

There are also many references to 
this in the writings of the Fathers 
such as the Didache, Epistle of 
Barnabas (ch. 15), St. Ignatius 
Theophoros, St. Justin Martyr, St. 
Clement of Alexandria, Origen, 
St. Athanasius, the Apostolic 
Constitutions and many others.

An important point to be noted 
is that Thomas was not there on 
the Sunday that our Lord said He 
would appear to His disciples and 
missed that peace and blessing 
given to them. Likewise, when we 
do not come to participate in the 
Divine Liturgy on Sunday, we lose 
that peace and blessing granted to 
us through the communion of the 
Lord’s Body and Blood. Thus, the 
Church laid down canons punishing 
those who would miss the worship 
in the Church on Sunday.

Thus Sunday has become our new 
Sabbath, our new day of rest, due to 
the Resurrection of our Lord Jesus 
Christ from the dead in hope of the 
resurrection from the dead and the 
life of the coming age with Him, in 
the glory of His Father, and in the 
fellowship of the Holy Spirit. Amen.

عيد ميالد سعيد

M i n a  H a n n a  M a r - 0 3
To n y  M o r g a n  M a r - 0 6
M e r n a  A r i a n  M a r - 1 3
A n a s i m o n e  S a w i r e s  M a r - 1 4
M a r y  G e r g e s  M a r - 2 1
R i z k  G h o r a b  M a r - 2 1
N a t h a l i e  M i k h a i l  M a r - 2 2
K a r a s  K a l e n y  M a r - 2 7
E v a  M u s h a r b a s h  M a r - 2 8
R i t a  M u s h a r b a s h  M a r - 2 8
M a r c e l l i n e  D e m i a n  A p r - 0 4
M e n a  M o n s o u r  A p r - 0 6
M a i k e l  N a k o u d  A p r - 1 0
M i c h a e l  G e r g e s  A p r - 1 2
M a r k  S h a k e r  A p r - 1 4
A l i s a  R a g h a  A p r - 1 8
D e m i a n a  S h e n o u d a  A p r - 1 8
L o r a n s   G a d  A p r - 2 0
J a c o b  M a k e k  A p r - 2 3
K a r o l  K a l e n y  A p r - 2 3
J e s s i c a  M a l e k  A p r - 2 3
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Does Easter Egg have any significance beyond 
being for fun and celebration around Easter time?

SUSCopts

Eastern tradition tells us that after 
the Ascension, Mary Magdalene 
journeyed to Rome where she was 
admitted to the court of Tiberias 
Caesar.

After describing how poorly Pilate 
had administered justice at Jesus’ 
trial, she told Caesar that Jesus had 
risen from the dead. To help explain 
his resurrection she picked up an 
egg from the dinner table. Caesar 
responded that a human being 
could not rise from the dead more 
than the egg in her hand would 
turn red. Immediately the egg in her 
hand turned red. She is portrayed 
holding the red egg in art.

The egg hunt is related to the fact 
that hares and rabbits frequently 
have multiple births; possibly 
laying eggs everywhere on the 
grass.Thus they became a symbol 
of fertility; and hence the custom of 
an Easter egg hunt began. Today it 
is a fun game for the children.

The Easter Egg is of an ancient 
origin. The egg was an important 
symbol in the mythologies of many 
early civilizations, including those 
of Egypt and India. Some believed 
that the universe developed from a 
large egg and that the halves of its 
shell corresponded to Heaven and 
earth. Eggs were traditionally seen 
as a symbol of new life. They were 
connected with the springtime 
fertility rituals of many pre-Christian 
and Indo-European peoples.

Those civilizations ate eggs during 
their spring festivals and used 
their shape in decorations to show 
fertility. Both the Egyptians and the 
Persians made a practice of coloring 
eggs in the spring.

If you visit the church named after 
Mary Magdalene in Jerusalem, you 
will see a great painting on the wall 
depicting Mary Magdalene holding 
an egg in her hand.

HAPPY FEAST OF RESURRECTION 2018
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ان  بعد  مرة،  ذات  الأغنياء  الرجال  أحد  قرر 
يعمل  أن  خطاياه،  عن  وتاب  الله  اىل  رجع 

معروفا مع أهل مدينته ويسدد ديونهم.

كتب هذا الرجل إعالن وطلب من أحد خدامه 
ي 

ي جميع انحاء البلدة قائال فيه: �ض
ان يعلقه �ض

التاسعة  الساعة  ومن  القادم،  الثالثاء  يوم 
الظهر،  بعض  الواحدة  الساعة  ح�ت  صباحا 
لتسديد  القرص،  ي 

�ض الذي  ي  مكت�ب ي 
�ض سأكون 

ان يحرصض  يرغب،  كل من  كان. عىل  أي  ديون 
صحيحة  بيانات  ومعه   ، ض المع�ي الوقت  ي 

�ض
ي 

�ض وأنا سأتكفل   ، عليه  الذي  الدين  قيمة  عن 
تسديدها.

ين  ي المدينة تسارع الكث�ي
حالما انت�ش الخ�ب �ض

هذا  صحة  من  للتأكد  الرجل  ذلك  قرص  اىل 
، ولكن فوجئوا بأن الباب مغلق، إذ لم  الخ�ب
ي 

البعض متح�ي �ض الوقت قد حان. فكان  يكن 
هذا الأمر الغريب، والبعض الآخر يقول هذا 

ي  غ�ي معقول وإنه خدعة ما.
�ش

الثالثاء  يوم  من  التاسعة  الساعة  تمام  وعند 
ذلك  قرص  باب  عند  الناس  من  عدد  إجتمع 
كان  إذ  منهم،  أحدا  يدخل  لم  ولكن   ، ي

الغ�ض
الكث�ي منهم يقول إنه لمجرد أمر كاذب، فلم 

ي دفع دين أحد.
يسمع من قبل إن هذا الغ�ض

إمرأته حامال  وبعد قليل جاء رجل عجوز مع 
دخوله  ولدى  الدخول.  وطالبا  الأعالن  ذلك 
ي 

الغ�ض السيد  العجوز وامرأته من  ب ذلك  أق�ت

تعبت  وطالما  سيد،  يا  ي 
ديو�ض كل  ها   “ قائال 

أن  واتم�ض  ولكن من غ�ي جدوى،  أسددها  كي 
ي 

الغ�ض فقال  الديون”  هذه  كل  من  حر  أموت 
ي دفع كل هذا 

أنت متأكد من إستطاع�ت وهل 
متأكد  أنا  نعم  العجوز...  الرجل  قال  الدين؟ 

لأنك أنت وعدت بذلك.

أمر  ثم  يكفي...”  هذا  “حسن  ي 
الغ�ض فأجابه 

دينه.  لتسديد  طلبه  الذي  المبلغ  بإعطائه 
فشكره العجوز جدا وابتداء يطفر من الفرح، 
ثم قال عىلي الآن أن أخرج وأعلن هذا الخ�ب 
ض عىل الباب. فأجابه السيد تمهل  لكل الواقف�ي
الآن، لنه  تبقى ههنا  أن  أريدك  يا صديقي... 
فعلت  كما  كالمي  يصدقوا  أن  الآخرين  عىل 

أنت.

يريدون  ل  الذين  بعض  كان  المدة  هذه  ي 
و�ض

ي 
�ض ليس  لبعض:  بعضهم  يقولون  الدخول 

نجح  لو  نه  لإ والسخرية  الضحك  سوى  الأمر 
ي 

�ض وإستمروا  بذلك.  نا  وأخ�ب لرجع  العجوز 
شكوكهم وسخريتهم وآخرون خافوا الدخول 
ا  دقت الساعة  ح�ت ل يقال عليهم كالم. وأخ�ي

الواحدة من بعد الظهر.

ي 
�ض والنقود  وامراته  العجوز  الرجل  فخرج 

ي الحال هجم الجميع عىل القرص 
ايديهما. و�ض

ي 
دي�ض إدفع   ، ي حسا�ب هوذا  سيد  “يا  ض  صارخ�ي

تأخرتم  لقد  لهم:  السيد  جواب  فكان   .” ي
ع�ض

أيها الصدقاء فان الساعة المحددة قد فاتت. 
الجميع  فعاد  القرص  باب  وأغلق  هذا  قال 
السخي  اللعرض  هذا  من  يستفد  ولم  حزا�ض 

سوى العجوز وإمرأته.

صديقي، إن الرب يسوع دفع ديننا بدمه عىل هْل ُدِفَع دينك؟ 
ي 

الصليب، فاعالن الله لغفران خطاياك هو �ض
منه  وطلبنا  بكالمه  آمنا  إن  المقدس.  الكتاب 
من كل القلب، يغفر لنا كل خطايانا ويطهرنا 

من كل إثم.

إننا ندعوك اىل الرب يسوع.  ربما يستطيع رجل 
ي أن يسدد دين رجل آخر. ولكن من يستطيع 

غ�ض

ي ديارك إلي الأبد« )مز 65 :4(
ته وقبلته يارب ليسكن �ف »طو�ب لمن اخ�ت

انتقل اىل المجاد السمائية 

ف الأستاذ/ ميالد م�ت الأب الشماس الأم�ي

القس ميخائيل إبراهيم ولجنة وخدام وشعب كنيسة العذراء مريم بفيكتور فيل يقدمون 
خالص التعازي القلبية

 ، ، والستاذ/ مينا م�ت للسيدة الفاضلة/ نوال م�ت زوجة المنتقل ولبنائه الستاذ/ ميشيل م�ت
مايا، هايدى، اوليفيا،  والسيدة/ م�ف ابراهيم زوجة الستاذ/ اسحق ابراهيم. ولحفاده، ج�ي

، ستيفن ودانيال. سلفيا، براندن، مارك، تو�ف

نتقال والدتها بمرص.  الرب المحب  وأيضا خالص التعازى للسيدة الفاضلة/ ماجده سعيد لإ
، ويعطى عزاء وسالما لالأرس. ض ي أحضان القديس�ي

ينيح أنفسهما �ض

الخطية  أجرة  ن  لإ خطاياك،  دين  تسديد 
جميعنا  لننا  مطلقا...  أحد  يوجد  ل  موت... 
تحت نفس الدين، عينه. إن الرب يسوع وحده 
نه وحده بال  يستطيع أن يدفع دين خطاياك لإ
خطية وقد مات لأجلك عىل خشبة الصليب. 
عليك أن تقبل... أو أن ترفض... نتوسالليك أن 
ي اليه طالبا منه وحده مغفرة خطاياك. إن 

تأ�ت
فعلت هذا... فهنيئا لك...
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القرارات  أهم  من  قرار  العمر  يك  رسش اختيار 
قرار  فهو  حياته.  ي 

�ض نسان  الإ يصنعها  ي 
ال�ت

عىل  يؤثر  ولكنه   ، الحا�ض ي 
�ض يُتَخذ  ي  مص�ي

نفسية  وأصداء  أبعاد  من  له  لما  المستقبل، 
واجتماعية وروحية عىل امتداد الزمن.

أذهان  ي 
�ض تدور  ي 

ال�ت التساؤلت  أشهر  من 
يك  رسش اختار  “كيف  التساؤل:  هذا  الشباب 
ما  ًا  وكث�ي معه؟”،  أتعايش  وكيف  العمر؟.. 
إجابات محددة، أو خطة لالختيار،  يتوقعون 
ون عىلي هداه يؤدي بالنهاية إىل  أو برنامًجا يس�ي

“الختيار الأمثل”..!!

غ�ي أن الختيار مسألة نسبية تقديرية تختلف 
أبعادها من شخص إىل آخر، وهو أيًضا مسألة 
تبادلية تتال�ت خالله رغبتان، ففي الوقت الذي 
ي “الآخر”، 

اختار فيه “الآخر” ينبغي أن يختار�ض
ليس  الذي  ء”  ي

“لل�ش اختياري  بعكس  وذلك 

لديه حرية الختيار أو الرفض...

ًا ما يتطلع الشباب إىل “اختيار مضمون..!”  كث�ي
مشكالت  إىل  يؤدي  ول  يفشل  ل  اختيار  أي 
زوجية مستقباًل!! وهي فكرة نابعة من تخوف 
ي نراها حولنا 

ي زيجات فاشلة مثل ال�ت
الوقوع �ض

ي مجال الأهل والأقارب والأصدقاء، 
كل يوم �ض

ض  غ�ي أنه قد غاب عن الذهن تماًما أن الزوج�ي
أو  النجاح  صنع  عىل  القادران  هما  وحدهما 
يك  الفشل وذلك من خالل حركة اكتشاف رسش
التطبيع  الزوجي، حركة  التكيف  العمر، حركة 

والتواؤم.. 

عند  تتوقف  ل  الناجحة  الزوجية  الحياة  إن 
بل   ) التعب�ي هذا  صح  )لو  الختيار  حسن 
نحو  دائم  سعي  حركة  إىل  الختيار  تتجاوز 
التناغم معه شخصًيا  أجل  العمر من  يك  رسش

عىل مدى الزمن.

وط / الختيار المفتوح الختيار الم�ش

الختيار  يُب�ض  أشياء  ض  ب�ي ء” من  ي
اختيار “�ش ي 

�ض
ء من خصائص محدودة،  ي

غالًبا عىل ما لدى ال�ش
ء خصائص محدودة، وم�ت  ي

بمع�ض أن لكل �ش
الشخص  يرغبها  ي 

ال�ت بالخصائص  ء  ي
ال�ش  َّ و�ض

الفرد  وأضحى  وأنسب،  أمثل  اختياره  صار 
ء أفضل مما فيه،  ي

ع من ال�ش راضًيا غ�ي متوقِّ
من خصائصه  بعًضا  ء  ي

ال�ش فقد  إذا  أنه  غ�ي 
ء  ي

ي الستغناء عنه مستبدًل إياه ب�ش
فكر الفرد �ض

أك�ش كفاءة، وهذا ما نمارسه مثاًل مع الأجهزة 
بالستعمال  كفاءتها  تضعف  ي 

ال�ت الكهربائية 
.. يمكننا  ي

ا�ض المستمر ح�ت ينتهي عمرها الف�ت
الختيار  من  النوع  هذا  عىل  نُطلق  أن  -إذن- 

وط”. تعب�ي “الختيار الم�ش

ض  يف�ت ل  فيه  الختيار  من  آخر  نوع  هناك 
أدق-  -بلفظ  أو  يختار  لما  حدوًدا  الشخص 
لمن يختار، ولكنه يقبل “الآخر” كما هو )هي( 

اإلختيار الزوجي: 
قرار حياتي..!

د. عادل حليم

ات تعجبه كما  ض ي تشمل م�ي
ة ال�ت بحالته الحا�ض

يقبل  ولكنه  له،  تروق  ل  عيوب  عىل  تنطوي 
“الآخر” عىل أية حال، ويتفاعل معه، ويتوقع 
باعتباره شخًصا  فيوًما،  يوما  والتغ�ي  النمو  له 
مجة...  م�ب محدودة  آلة  وليس  متفاعال  حًيا 
من  النوع  هذا  عىل  نطلق  أن  -إذن-  يمكننا 

الختيار “الختيار المفتوح”.

مقيًدا  محدوًدا  الأشياء  اختيار  نجد  وهكذا 
متسًعا  الأشخاص  اختيار  ي 

يأ�ت بينما  مغلًقا، 
طليًقا مفتوًحا... 

من هذا المنطق يمكننا أن نتّفهم كيف يُختار 
متمايًزا  حًرا  شخًصا  باعتباره  العمر،  يك  رسش
أن  دون  نختاره  أن  به  يليق  ذاته،  بحد  مهما 
يتعارض اختيارنا إياه مع حريته وخصوصيته. 
المفتوح”  “الختيار  إىل  نلجأ  أن  ينبغي  ولهذا 
يدي  ض  ب�ي اختيار  موضع  أنفسنا  نضع  حيث 

“الآخر” بقدر ما نسمح لأنفسنا أن نختاره.
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القديس يوحنا ذه�ب الفم

 كلمة اليوم يمكن أن تقال عىل كل أزمنة الحياة 
، ح�ت إىل غروب العمر إن أردت ، لأن التوبة 
ل تطلب بحسب كمية الزمن بل بحسب ميل 
ة  القلب ، أهل نينوى لم يحتاجوا إىل أيام كث�ي
فعوا خطيتهم ، بل �ض يوم واحد فقط نالوا  ل�ي
ح�ت  وقتاً  يستغرق  لم  اللص   ، آثامهم  محو 
من  فأغتسل  كلمته  نطق   ، الفردوس  يدخل 
جميع خطاياه ال�ت أرتكبها طيلة حياته ، ونال 

المكافأة بالخطوة الألهية قبل الرسل . 

“فالحاجة إذن إىل الحرارة وإستعداد القلب ، 
ور السابقة  فإذا أعددنا الضم�ي ح�ت يكره ال�ش
ونختار الطريق الآخر الذى ي� الله فال حاجة 

إل إىل أقل وقت” 

كمثل  المخزن  بالأمر  ليس  نسان  الإ سقوط 
ذريعة  ليرص   ، السقوط  هذا  �ض  طويالً  بقائه 
يختفى الضعف الأد�ض والخلقى بحجة اليأس . 

اليوم إن سمعتم صوته فال تقسوا قلوبكم )مز 59 : 9 (

ولكن   .. والمواسم  بالأعياد  نحتفل  أن  عهدنا 
نحتفل  أن  يمكن  بالآلم؟؟؟  نحتفل  كيف 
نحتفل  كيف  ولكن  ومعجزاته،  المسيح  بقوة 
حزا�ض  الكنيسة  �ض  نجلس  وكيف  بالمه؟؟؟ 

طوال هذا السبوع؟؟؟؟

لأنه   .. خالصنا  سبب  هى  المسيح  الم  ان 
دفع عنا ثمن عقوبة الموت ال�ت وقعت علينا 
بهذا  نحتفل  إذن  فنحن   .. الخطية  بسبب 

الخالص...

المسيح  اب  اق�ت  - نتذكر  فيما   - نرتل  ولذلك 
من الصلب - ونقول “قو�ت وتسبح�ت هو الرب 

وقد صار ىل خالصا” )مز ١١٧(  

ونحن نرى أن آلم المسيح تدل عىل قوته .. 
الشيطان  قوة  كل  حطم  الصلب  بآلم  لآنه 
لذلك   ... منه  الب�ش  وخلص  مملكته،  وهزم 
الشيطان  عن  الصليب  من  ب  يق�ت فيما  قال 
قد  العالم  هذا  “رئيس  العالم  ملك  الذى 

دين” )يو ١٦: ١١( ... 

ق  وقال قبلها “رأيت الشيطان ساقطا مثل ال�ب
من السماء” )لو0 ١: ١8( ... 

دليال  المسيح  السيد  الم  نرى  بأستمرار  اننا 
، فليس  عىل قوته، دليال عىل قوة محبته للب�ش
حب اعظم من هذا، أن يبذل أحد نفسه عن 
أحبائه )يو ١٥: ١٣( .. هنا قوة الحب والبذل، 

وايضا قوة الحتمال، وقوة التواضع .. والقوة 
ال�ت هزم بها الشيطان وال�ت أبطل بها الموت 

“داس الموت بموته” .... 

ة البصخة: “لك القوة  ولهذا نقول له طول ف�ت
كة والعزة” .. ثوك تادى جوم ...  والمجد وال�ب

تألم  المسيح  ان  لو  ضعفا،  يعت�ب  كان  انه 
وصلب ومات وانتهى الآمر ... اما قيامته بعد 
ذلك، بقوة لهوته، فهذا دليل عىل ان موته 
لم يكن ضعفا، وإنما كان حبا وبذل ... كذلك 

فإن السيد قد قدس الآلم بآلمه ... 

اىل  الطريق  هو  ال�ب  اجل  من  الآلم  واصبح 
المجد، كما قال الرسول “إن تألمتم من أجل 
ال�ب فطوباكم “ )١ بط ٣ : ١٤( ... وكما قيل ايضا 
معه”  ايضا  نتمجد  فلىك  نتألم معه،  كنا  “ان 

)رو 8 : ١٧( ... 

ي حبه وبذله .. و�ض 
مبارك هو الرب �ض آلمه، و�ض

موته عنا لىك يحيينا، ويرفع عنا حكم الموت ... 

 لقداسة البابا شنودة الثالث
ملاذا نحتفل بآالم املسيح؟

الذي ال يخرجنا خارًجا؛ بل يتأىن عىل كل فتيلة 

مدخنة وقصبة مرضوضة.

يا رب محسوب حسابه؛ فقد كلمت  إن قولك 

العد والتصنيف؛  السامرية سبع كلامت مبيزان 

بال زيادة وال نقصان؛ وكلامتك محسوبة ومقننة 

عىل  العظة  يف  تطويبات  سبع  ُسباعيات:  يف 

الجبل، وسبعة توسالت يف الصالة الربانية، وسبع 

كلامت عىل الصليب، وسبع رسائل يقولها الروح 

الوزن  املحكمة  سباعياتك  سهام  إنها  للكنائس؛ 

والعد؛ فإسمح أن نسمع وننصت بحكمة لندرك 

الحي  تقديسك  ماء  ونرشب  ألجله  أدركتنا  ما 

كاليُنبوع؛  الجاري  ماؤك  األبدية؛  للحياة  الذي 

متنحه لنا بسخاء أكرث مام نطلب أو نفتكر؛ ألنه 

بكلمة؛  املُعَي  الذي تسند  فوق كل يشء وأنت 

والراحة؛  والفهم  والتطهري  التنقية  ماء  ومتنحنا 

وتسقينا من ماء الدسم والنعمة وفطنة الحكمة؛ 

وتصرّي الساقية نهرًا؛ والنهر بحرًا وغمرًا..

إلينا  سعيت  وقد  وأنت؛  أنا  إال  السامرية  فام 

الساعة  نحو  وعطشت  تعبت  مسيحنا...  يا 

اآلن  نعلم  فهل  ألجلنا.  النهار  من  السادسة 

هو  من  عن  تيقّنا  وهل  لنا؟!  عطيتك  هي  ما 

الذي  إلينا؟! وهل عرفنا  الذي يكلمنا ويتحدث 

عيوننا  وفتح  وفاٍد؛  كمخلص  لنا  نفسه  استعلن 

لرنى احتياجنا الحتمي له؛ ال كسيد وال كنبي؛ بل 

كرئيس خالصنا؟؟!! هل رشبنا ماءه الفياض الحي 

املجاين واملُروي؟؟!! إنه اليوم قد صار لنا يُنبوًعا 

يوردنا  وهو  األبد؛  إىل  نعطش  فال  منه  نرشب 

إليه ليك تجري من بطوننا أنهار ماء حي؛ فتمأل 

األواين والينابيع وتفيض بجداول النعم الحسنة؛ 

حيث ينابيع الخالص والنهر الصايف ومياه الفرح؛ 

آلالمه  الحقيقيني  الساجدين  مع  محسوبني 

بالروح والحق؛ ألن الذي يكلمنا هو... وقد قال 

لنا كل ما فعلنا.. فلنذهب إذن لنبرش به ونخرب 

بَكْم صنع بنا ورحمنا.
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حوار السامرية
القس اثاناسيوس جورج

كان حوار املسيح مع السامرية اختباًرا ألحضان 

مع  للقاء  اختبار  إنسان؛  كل  مع  املفتوحة  الله 

كل أحد مهام كان أصله وجنسه وسريته؛ اختبار 

البحث عن الخروف الضال والدرهم املفقود.. يف 

لقاء يتخطَى القيود والحدود واملوانع واألجناس. 

يف  الحي  اإلميان  بذرة  ليلقي  السيد  جاء  فقد 

ال  باإلميان  الكلمة  تقبلت  التي  السامرة  تربة 

كان  إذ  السامرية؛  مع  لقائه  خالل  باملعجزات 

مائها  إىل  عطشانًا  السامرة  يجتاز  أن  له  بُد  ال 

كعطشه عىل الصليب من أجل خالص العامل كله.

مجده  عن  متخلًيا  متجسًدا  بنفسه  املسيح  أىت 

اإللهي؛ ليقيم موىت الذنوب والخطايا؛ وليخلص 

العامل كله؛ وقد تعب من السفر وامليش من أجل 

التفتيش عىل كل نفس. واليوم سعى من أجل 

الصالح  تدبريه  يف  وهو  السامرية؛  املرأة  نفس 

ولكل مخلع  سامرية  ولكل  ولكل ضال  لنا  يُعد 

والربكات  االختبارات  أجمل  أعمى  مولود  ولكل 

أجل  من  تركوه  من  كل  إىل  سعى  والتعزيات. 

مجرد  البرئ  عند  السامرية  مجيء  يكن  مل 

خالص  أجل  من  إلهي  تدبري  هو  بل  مصادفة؛ 

بها  املقيض  األمور  يصنع  من  تدبري  إنه  نفسها، 

عىل األرض، وقد اشتمل هذا التدبري اإللهي تدبري 

وقتًا  ليكون  السادسة  الساعة  وقت  يف  الزمن 

ليكون  املكان  تدبري  ويف  خالص،  ووقت  مقبوالً 

والتقديس  الحياة  يُنبوع  ماء  حيث  البرئ  عند 

الرب  تدبري  يكن  فلم  باملعمودية..  والتجديد 

اإللهي  لتدبريه  صورة  سوى  السامرية  لخالص 

ابن  جاء  الزمان  ملء  يف  ألنه  البرشية؛  لخالص 

اإلنسان وأخىل نفسه وظهر لنا بالظهور املُحيي.

عىل  ورصخ  بابهم  وقرع  الخطاة  إىل  جاء 

أن  إذ  ألرشب(؛  )أعطني  عطشان  أنا  الصليب 

أىت  النفوس...  إىل خالص  بل  ماء  إىل  ال  عطشه 

إىل  ليدعونا  النهار؛  طول  ذراعه  ميد  كمحتاج 

لنا؛  نعلم عطيته  بينام نحن ال  ملكوت محبته؛ 

وأنه ليس ماًءا يروي ظأم الجسد؛ بل ماًءا حياً 

رتبها  ومائدة  ذبيحة  لنا  عطيته  أبدية...  لحياة 

لنا املّنان أمام مضايقينا. عطيته لنا كلمته الحية 

يف بشارة الخالص املفرحة. عطيته لنا أن نكون 

أبناء وورثة ورعية مع القديسني. عطيته صارت 

لنا به لنتخطى كل الصعاب؛ فال دلو وال أعامق 

وال قصور يف اإلمكانيات وال مقاييس تُحول دون 

بلوغنا تطهري ضمرينا من األعامل امليتة.

)واقف  السامرية  مع  حديثه  املسيح  بدأ  لقد 

أن  إليها  طالبًا  ٣(؛   :٢٠ )رؤ  أقرع(  الباب  عىل 

تعطيه ليرشب )أعطني ألرشب = يا ابني أعطني 

قلبك ولتالحظ عيناك طرقي( )أم ٢٦ :٢٣(.. فإذ 

بالحديث يتحول بأن تطلب هي إليه أن يعطيها 

أن  جهله  يف  يعتقد  من  هو  فمسكني  لترشب. 

الرب هو املحتاج إليه.. ومسكني هو من يتعلل 

بالدلو والبرئ ويصنع الحواجز بينه وبني املسيح 

)مل تكن أنت املحتاج إىل عبوديتي بل أنا املحتاج 

إىل ربوبيتك(.

مسكني هو من يظن أن الرب محتاج إىل خدمته 

أو إىل دوره أو إىل عشوره وتقدماته.. 

نحن  ينقص..  ولن  يزيد  ال  امللء  ملء  إنه 

املحتاجون إىل ماء الحياة لنحيا وال نعطش. فإن 

كانت ماديات العامل وأموره تروي ظأم اإلنسان 

إىل  العميق  عطشه  تروي  ال  أنها  إال  حني؛  إىل 

الله وحده هو الذي ميأل كيان اإلنسان؛  األبد... 

فبه نحيا ونوجد ونتحرك؛ وحتى ولو عملنا كل 

الرب من أجل اسمه فنحن عبيد بطّالون.

يك  نفسه  عن  للسامرية  املسيح  كشف  لقد 

يعطينا  أن  قبل  ألنه  زوجها؛  وتدعو  تذهب 

الحياة؛ ال بد أن نقر بخطايانا معرتفني بها  ماء 

لقد  الحياة..  مباء  نرتوي  وعندئذ  عنها؛  تائبني 

رأى املسيح السامرية أمامه ميتة كلعازر امليت 

الذي أننت يف القرب؛ وكان ال بد له أن يقيمها من 

بكل  العالِم  الحياة؛ وهو  ماء  خطاياها ومينحها 

الخفية؛ لكنه مل ينتهرها ومل يشّهر بها؛  أرسارها 

قالت  حسًنا  ألنها  فيها  الذي  الحسن  مدح  بل 

الصدق... إنه يُخرج من اآلكل أُكالً ومن الجايف 

قوالً  بارك  لكنه  وزناها؛  يفضح رشها  مل  حالوة؛ 

واحًدا اعتربه صدقًا.. إنه طبيب الرحمة والتحنن 

وتعب  الضال  طلب  يف  سعى  العامل...  شهوات 

باألدوية  لريبطه  ساقط؛  كل  مع  حقيقي  كأب 

املؤدية إىل الحياة.

يُنبوع  وهو  وعِطَش  التعاىَب؛  مريح  وهو  تعب 

الحياة  نهر  وهو  البرئ  عند  وجلس  الحي.  املاء 

الهيكل  حيث  أورشليم  خدمة  ترك  الوحيد.. 

واملجد وكرايس التعليم؛ ليذهب ويفتش ويتعب 

أنه اسرتاح عىل  البعيدة. وكام  النفس  بحثًا عن 

الصليب يف وقت الظهرية وحمل أتعابنا وآثامنا 

وأعلن عطشه لكل نفس برشية واجتاز املعرصة 

وحده.. هكذا مىش وتعب اليوم من أجل نفس 

الجسد  هو  وجلوسه  وتعبه  فرحلته  واحدة... 

الذي أخذه من أجلنا ومن أجل خالصنا، وطعامه 

خالص  يف  اآلب  مشيئة  يتمم  أن  يف  الحقيقي 

النفوس.. فبينام السامرة فرغ ماؤها؛ فرغت قانا 

والثانية  الفرح؛  أعوزها رس  فاألوىل  الخمر..  من 

الحياة، وال فرح وال حياة من دون  أعوزها رس 

خالصه الثمني..
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إليها الأمل. وصارت  اعاد  لها ثم كالمه معها 
القيامة  ى  ب�ش رسالة  حاملة  المجدلية  مريم 
إىل التالميذ وإىل الرسل. انظروا معي تلميذي 
ض قريبا من أورشليم يتحدثان  عمواس المتجه�ي
ي 

�ض المسيح  بينهما  يظهر  عندما  ثم  بيأس. 
السفر  أثناء 
أيها  لهما  ويقول 
القلوب  البطيئا 
)لوقا  والأفهام 
مرسال    )٢٥  :٢٤
الرجاء  إليهما 
انظروا  والأمل. 
جماعة  اىل 
الذين  التالميذ 
حالة  ي 

�ض كانوا 
ة شديدة بعد صلب المسيح  خوف و حالة ح�ي
يأس  حالة  ي 

�ض العلية  ي 
�ض وهم  القيامة  وبعد 

لنا  ويقول  المسيح.  بينهم  يظهر  شديد، 
ي إنجيل يوحنا: “ففرح التالميذ إذ رأوا 

الكتاب �ض
الرب” )يوحنا ٢0 : ٢0(. هو زرع الأمل.

اي  من  الحبيب  أيها  تختار  ان  تستطيع  انت 
يصنعون  الذين  من  أنت  هل  انت.  فريق 
الذين يزرعون  ي حياة الآخرين أم من 

الألم �ض
الأمل  تزرع  أن  يمكنك  ؟  الب�ش ي حياة 

�ض الأمل 
بالكلمة المشجعة، وبتقديم الأمال وفتح باب 
الرجاء وبصنع السالم. أيضا عندما الخرين، 
أحد  كل  تستقبل  وعندما  الأمل.  تزرع  انت 
عندما  وأيضا  الأمل.  تزرع  انت  بابتسامتك، 
ي سلوكياتك تسامح اليومية بإيجابية، 

تترصف �ض
فأنت تزرع الأمل.

من  يسبقها  وما  المجيدة  القيامة  أحداث  ي 
�ض

متعددة.  شخصيات  تقابلنا  الآلم  أسبوع 
ية  الب�ش تاريخ  ي 

�ض الأك�ب  الحدث  هي  القيامة 
. وهذا يجعلنا  ي حياة الب�ش

الذي يزرع الأمل �ض
من  نوع  هناك   . الب�ش من  ض  نوع�ي امام  نقف 
الب�ش يصنع الألم وهناك نوع آخر من الب�ش 
“الألم”  كلمة  العربية  اللغة  ي 

�ض الأمل.  يزرع 
كانت  وإن  الحروف  بنفس  “الأمل”  وكلمة 
تيب. هناك من يصنع الألم  ليست بنفس ال�ت
ي حياة الب�ي وهناك من يزرع الأمل 

أو الألآم �ض
. القيامة هي الحدث  ي حياة الب�ش

او الألآم �ض
ي 

رع الأمل �ض ض الكب�ي الذي حدث عىل الأرض ل�ي
. هيا بنا نقد بعض الأمثلة. نفوس الب�ش

عن  نقرأ  الجديد  العهد  بدايات  ي 
�ض قرأنا  إذا 

فهو  الألم.  صنع  انسانا  الملك.  ودس  ه�ي
هؤلء  لحم.  بيت  أطفال  قتل  عن  المسئول 
. وكان يقصد  ض الذين كان عمرهم أقل من سنت�ي
أن يقتل المسيح. يبث الألم ويصنع الأحزان 
كل  يمالآن  والعويل  البكاء  النتيجة  وكانت 

الأرجاء بسبب قتل الأطفال .

 . ي حياة الب�ش
مثال آخر للذين صنعوا الألم �ض

آلم   المسيح.  السيد  صلبوا  الذين  اليهود 
ونفسيا  جسديا  متعددة  آلم  كانت  الصليب 
المسام�ي  وآلم  الستهزاء  آلم  ومعنويا. 
نفسه.  الصليب  وآلم  الشوك  اكليل  وآلم  
ة وحنقهم وشتائمهم  �اخ الجماه�ي الحا�ض
إىل  موجهة  كانت  ي 

ال�ت الشديدة  وألفاظهم 
السيد المسيح عىل عود الصليب. هذه الآلم  
السيد  صلبوا  الذين  اليهود  صنعها  الشديدة 

المسيح وانتهت بموت المسيح عىل الصليب.

حياة  ي 
�ض الألم  يصنعون  للذين  آخر  مثال 

تلميذا  كان  يهوذا.  الخائن  التلميذ  ذلك  الب�ش 
ي وسط التالميذ اخوته 

اختاره المسيح وصار �ض
وعاش بينهم وشاهد معجزات السيد المسيح 
نفسه  ولكن  إليها.  واستمع  تعاليمه  وشاهد 
يم المسيح بالمال ويسبب  الرخيصه جعلته يقَّ
آلما شديده ويخونه ويبيعه بقليل من المال. 
وتكون النتيجة أنه يشنق نفسه ويموت. هذه 
 . ي حياة الب�ش

أمثلة من الذين يصنعون الألم �ض
الظالم   يصنعون  الذين  هؤلء  ة.  كث�ي الأمثلة 
، سواء ظالم العقول أو ظالم   ي حياة الب�ش

�ض
ي حياة 

القلوب. هؤلء الذين يسببون الفشل �ض
و�اعات  والقلق  الخوف  أنواع  بكل  الآخرين 
ي تؤدي إىل العنف 

ض الب�ش ال�ت المال الشديدة ب�ي
يصنعون  الذين  هؤلء  الحروب.  إىل  وتؤدي 
الألم  مثل الذين يعاندون. النسيان الرافض 
يزرعون  الذين  وأيضا  العنف  إىل  يميل  والذي 
ويقدمون  والشكوك  والشائعات  الأكاذيب 
يصنعون  هم  وغ�ي كل هؤلء  لالأخرين.  اليأس 
آلما . هؤلء أمثلة لمن يعيشون بدون المسيح.

، فهم الذين يزرعون  أما النوع الآخر من الب�ش
. كانت قيامة المسيح حدثا  ي حياة الب�ش

الأمل �ض
ي وروعة الأمل. وهو الحدث الذي تقوم  

قويا �ض
عىل  تقوم  كلها  فالمسيحية  المسيحية.  عليه 
ه  غ�ي بأحد  ليس  الآن  المسيح  السيد  قيامة 
مريم  معي  تأملوا   )١٢  :٤ )أعمال  الخالص 
ي كانت تمثل امرأة يائسة تبحث 

المجدلية ال�ت
عن مسيحها ولم تجده. ولكن ظهور المسيح 

ي أهنئكم بهذا العيد، عيد القيامة.
احبا�أ

ي مشارق الأرض ومغاربها. 
ء كل كنائسنا �ض ي

اه�ض
المرصية  القبطية  يبارشيات  الإ كل  ي 

اه�ض
ي 

�ض الأرض.  بقاع  ي 
�ض الموجودة  الرثوذكسية 

ي أمريكا 
ي كندا، �ض

الوليات المتحدة الأمريكية، �ض
ي دول 

الالتينية. �ض
دول  ي 

�ض أوربا، 
دول  ي 

�ض أفريقيا، 
الكر�ي  ي 

�ض آسيا. 
ي 

�ض الأورشليمي، 
ولكل  اليا.  اس�ت
ي 

�ض الأحباء  ابنائنا 
ي 

كل مكان، تهنئ�ت
القلبية والخاصة 
العيد  افراح هذا  تكون  ان  وارجو  لجميعكم. 

تمالأ قلوبكم جميعا.

اهنئكم من أرض مرص. الأرض المحبوبة عند 
فيها زمانا مع  ي عاش 

المسيح وال�ت ربنا يسوع 
القديس  ومع  مريم  العذراء  القديسة  أمنا 
يوسف النجار. اهنئكم جميعا واطلب لكم كل 

، كل محبة ، كل سالم. خ�ي

نقول تحية القيامة، 

 ، اخرستوس انيس�ت

 . اليثوس انيس�ت

المسيح قام، 

بالحقيقة قد قام.
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Weekly Services
األحد:

القداس اإللهي

مدارس األحد

اجتماع اخلدمة

األربعاء:

القداس اإللهي

درس أحلان مرحلة متقدمة

اجلمعة:

القداس اإللهي

كورال

أحلان وقبطي

دراسة كتاب مقدس عربي واجنليزى

اجتماع األسرة

)أخر جمعة من كل الشهر(

السبت:

درس أحلان

العشية والعظة

فصل اعداد خدام

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 Advanced Hymns Class 

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 

7:35 - 9:00 PM Servant Prep Class

الله  القدس  والروح  والبن  الب  باسم 
. ض الواحد، ام�ي

. ، اليثوس انيس�ت اخرستوس انيس�ت

المسيح قام، بالحقيقة قد قام.

أهنئكم أيها الأحباء بعيد القيامة المجيد.عيد 
القيامة هو قمة اعيادنا وفرح أفراحنا. اهنئكم 
المطارنة  الأباء  ء  ي

اه�ض مكان.  كل  ي 
�ض جميعا 

القمامصة  الكهنة،  والباء  الأساقفة،  والباء 
والشمامسة  الرهبان  والآباء  والقسوس، 
ي 

�ض الكنائس  مجالس  وأعضاء  الأراخنة  وكل 
الشعب   كل  وايضا  المتعددة.  يبارشيات  الإ
والشباب والخدام والخادمات. وكل الأرس وكل 

الصغار وكل الطفال.

الذي نسميه  المجيد  القيامة  بعيد  اهنئكم 
بثالثة اسماء:

ي 
يع�ض وهو   ”Passover“ الفصح:  عيد  نسميه 

الليلة  وهو  النور.  اىل  الظالم  من  العبور 
ابو  ليلة  ي 

�ض القيامة  قداس  قبل  نقضيها  ي 
ال�ت

الظالم   ي 
�ض الكنيسة  ندخل  حيث  غلمسيس 

النور.  ي 
�ض الفرح  سبت  ي 

�ض بالقداس  وننتهي 
وهذه   ”Easter“ القيامة:  عيد  نسميه  وايضا 
ق.  ال�ش معناها   ،”East“ كلمة  من  ي 

تأ�ت الكلمة 
ق دائما يع�ب عنه بالنور.  ق وال�ش فهو عيد م�ش
تسمية  وهي  الثالثة  بالتسمية  ايضا  اهنئكم 
 ”sunday“ و  الحد،  عيد  فهو  الأحد.”  “يوم 
معناها “يوم النور.” فهذا هو يوم النور، او 

“عيد النور.”

»إِنَّ ابَْن اإلِنَْساِن الَبُدَّ أَْن يَُسلََّم إِىَل 

أَيِْدي أُنَاٍس َخاِطِئنَي، َفُيْصلََب، َوِف 

الَْيْوِم الثَّالِِث يَُقوُم« )لوقا ٢٤: ٧(  

“The Son of Man must be 
delivered into the hands 

of sinful men, and be 
crucified, and the third 

day rise again.” 
(Luke 24:7)

الرسالة البابوية لعيد القيامة المجيد ٢٠١8

قداسة البابا تواضروس الثانى

mailto:Frmichaelibrahim%40stmarychurchvv.com?subject=
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mailto:VirginOfHiDesert%40aol.com?subject=
http://www.stmarychurchvv.com 
https://www.facebook.com/stmarychurchvv
https://www.youtube.com/my_videos?o=U
https://www.youtube.com/my_videos?o=U
http://www.lacopts.org
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4 عذراء الصحراء
املجلة الرسمية

لكنيسة العذراء مرمي 
فيكتورفيل - كاليفورنيا
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VICTORVILLE, CALIFORNIA

َ اْلَمِسيُح  ي ِ
 »أََما َكاَن لَبُدَّ أَْن يَُعا�ف

هِذِه الآلََم ثُمَّ يَْدُخَل ِإَل َمْجِدِه؟«

)لوقا ٢4:٢6(
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