


3 + األخبار ومناسابات الكنيسة    

4 نيافة األنبا بنيامني  + ما أحدثته قيامة املسيح  

5 القمص لوقا سيداروس  + أخطأ الكاهن ... فقام امليت! 

6 القس أغسطينوس  + األدلة املادية على القيامة  

7 + أقوال مأثورة للبابا شنوده – البرنامج   

8 القمص جوارجيوس  + مذكرات خادم   

10 القس أغسطينوس  + مسابقة مايو ويونيو  

11 القس أغسطينوس  + اجملالت القبطية   

12 القس أغسطينوس  + الصراع بني اجلسد والروح  

14 + أوصاف أموال العالم – ثالثيات – أما أنا   

15 فرانسيس طومسون  + قصيدة املطارد اآللهى للشاعر 

16 + الروح القدس بني الوصايا اإليجابية والسلبية-القس أغسطينوس 

17 + نثريات – إعالنات – خدمات     

18 + األصحاحات الذهبية فى الكتاب املقدس   

20 + إجتماعيات – تعازى     

22 + تهانى – وأخبار فى صور     

»كان – بولس – يبشرهم بيسوع والقيامة« 
(أع 17 : 18)
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1 – عيد دخول املسيح مصر )أول يونيو(
حتتفل  يونيو   1 األربعاء  يوم  فى 
الكنيسة بعيد دخول السيد املسيح 
إلى مصر، وهوعيد  والعائلة املقدسة 
قبطى  كل  به  يعتز  قومى  سيدى 
ومصرى. وقد متت فيها أربع نبوات فى 
 10  – القداس من 8  ، هو11).  (أش 19 

صباحاً.

2 – عيد الصعود )9 يونيو(
نحتفل  يونيو   9 اخلميس  يوم  فى 
 – القداس من 8  اجمليد.  الصعود  بعيد 

10 صباحاً.

3 – عيد العنصرة وحلول الروح القدس )19 يونيو(
وحتتفل به الكنيسة فى يوم األحد 
19 يونيو، وهو العيد السيدى السابع 
الكبير (أع 2). ويلحق به صالة السجدة 

من الساعة

بركة  لطلب  الظهر  بعد   3  –  1  
األمتالء بالروح.

4 – صوم الرسل )20 يونيو(
األثنني  يوم  من  الرسل  صوم  يبدأ 
عيد  إلى  أسابيع  ثالثة  ملدة  يونيو   20
اآلباء  بركة  يوليو.   12 فى  الرسل 

الرسل تكون معنا.

5 – معرض الكتاب السنوى العاشر
العاشر  السنوى  معرضها  بكوفينا  ماريوحنا  كنيسة  تقيم 
يونيو  أول  من  أيام  خمسة  ملدة  والقبطى  املسيحى  للكتاب 
مبناسبة عيد دخول املسيح مصر، إلى األحد 5 يونيو. ويحتوى على 
أفضل الكتب العربية واألجنليزية والصور واأليقونات والهدايا والـ 

.CD

6 – عيد األم )7 مايو(
األم  حتتفل كنيسة ماريوحنا بعيد 
غذاء  بحفل  مايو   7 السبت  يوم  فى 

من الساعة 5 مساء قبل العشية.

7 – رحلة نادى املسنني البحرية إىل بنما
بكنيسة  املسنني  نادى  يقوم 
بحرية  برحلة  بكوفينا  ماريوحنا 
Cruise إلى بنما ملدة أسبوعني من 
بـ  إتصل  للحجز   –  2016 أكتوبر 

ماهر صالح (626) 6558-222 .

10 – العيد 29 للقمص شنوده غطاس وترقيته
ماريوحنا  كنيسة  وشعب  وجلنة  كهنة 
شنوده  القمص  املوقر  األب  يهنئون  بكوفينا 
والعشرين  التاسع  رسامته  بعيد  غطاس 
وبترقيته إلى القمصية، ويدعون له بالصحة 

والتوفيق فى اخلدمة وطول العمر.

الرسوىل  أثناسيوس  القديس  عيد   –  11
(األحد 15 مايو)

12 – عيد القديسة دميانة )اجلمعة 20 مايو(
13 – عيد القديس يوحنا الرسول )24 مايو(

14 – إحتفالية دار الكتاب املقدس
الكتاب  ودار  كاليفورنيا  جنوب  كنائس  تقيم 
املقدس املصرية إحتفالية مبناسبة مرور 150 سنة 
على الترجمة العربية للكتاب املقدس وذلك يوم 
األحد 22 مايو 2016 بكنيسة ماريوحنا بكوفينا 

من الساعة 5 – 8 مساء والدعوة عامة للجميع.

15 – مؤمتر األسرة الـ 27 لكنيسة ماريوحنا
التفاصيل بداخل العدد (صفحة 4)

اآلباء  هؤالء  بترقية  البابا  قداسة  قام   2016 فبراير   28 بتاريخ   +
األساقفة إلى درجة مطران:

1) األنبا بفنوتيوس مطراناً على سمالوط

2) األنبا بنيامني مطراناً على املنوفية

3) األنبا تادرس مطراناً على بورسعيد

4) األنبا سرابيون مطراناً على لوس أجنيلوس

5) األنبا كيرلس مطراناً على ميالنو

6) األنبا أثناسيوس مطراناً على فرنسا

7) األنبا أنطونيوس مطراناً على أورشليم القدس

تهانينا لألحبار األجالء بهذه النعمة وبعيد القيامة اجمليد.

األنبا  نيافة  وتزكية  طلب  على  بناء 
يقوم  كاليفورنيا  جنوب  مطران  سرابيون 
أبونا  بسيامة  تواضروس  البابا  قداسة 
أسقفني  بول  جون  وأبونا  بولس  إسحق 

9 – نيافة األنبا سرابيون

أخبار وأعياد مايو ويونيو 2016

8– قداسة البابا تواضروس الثانى

مساعدين له فى يوم األحد 12 يونيو بالكاتدرائية املرقسية بالقاهرة.
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من  حياتنا  فى  جوهرية  آثار  املسيح  السيد  لقيامة  كان 
أهمها ثالثة هى: )1( التغيير )2( التطوير )3( التحرير

أواًل – التغيري
أحدثت قيامة السيد املسيح تغيرات ضخمة فحّولت احلزن 
إلى فرح، وغّيرت املوت إلى حياة، وأبدلت اخلوف بالشجاعة، 

وغيرت الضعف إلى قوة.

املقام  املسيح  تركها  التى  املرتبة  واألكفان  الفارغ  القبر  أن 
حسب جامعة كلورادوا أثبتت اجلراحات التى كانت فى جسده 
وعدد الثقوب التى أحدثتها اجللدات واملسامير بصورة مذهلة إذ 
عند القيامة »فج« نور باهر طبعها على األكفان ... وقام كثير 
من أجساد القديسني الراقدين وقت موت املسيح على الصليب 
وظهروا لكثيرين ودخلوا املدينة املقدسة بعد قيامته وشهدوا 

لقيامة املسيح.

غيرت القيامة بطرس اخلائف الذى أنكر سيده أمام جارية إلى 
بطرس العمالق الشجاع الذى شهد للمسيح أمام األمبراطور 
نيرون. وغيرت القيامة توما زعيم املتشككني إلى توما الذى قال 
»ربى والهى«، وغيرت القيامة الباطل وكذب اليهود ومؤامراتهم 

إلى نصرة احلق احلاسمة.

ثانياً – التطوير
وقيامة املسيح طورت كل شئ. إنها لم تغير احلياة فقط بل 
املوت. املوت أهان  وطّورت جسد اإلنسان بعد  غّيرت املوت أيضاً 
البشرية وأذلها. أنظروا ماذا يحدث عند موت اإلنسان؟ أنه يتعفن 
ويننت فتصير رائحته كريهة ومنظره بشعاً مشوهاً ولكنه يقوم 
من األموات متطوراً بصورة جميلة رائعة وهو ما وصفه الرسول 
بولس بقوله: »يُزرع اإلنسان فى فساد ويقوم فى عدم فساد، يُزرع 
يُزرع  قوة،  ويُقام فى  يُزرع فى ضعف  ويُقام فى مجد،  فى هوان 
جسماً حيوانياً ويٌقام جسماً روحياً« (1كو15 : 42 ، 43). القيامة 
قيامة  ليس  أى  الروح،  قيامة  إلى  وأدت  عجيباً،  تطويراً  عملت 
اجلسد فقط فى اليوم األخير، ولكن أيضاً إلى قيامة الروح التى 
تؤدى إلى قيامة اجلسد قيامة أفضل وهى املشار إليها فى آية 
سفر الرؤيا (20 : 6) التى تقول »مبارك ومقدس من له نصيب فى 
القيامة األولى (قيامة الروح بالتوبة)، هؤالء ليس للموت الثانى 

سلطان عليهم«.

اآلباء  أرواح  بخروج  غلمسيس  أبو  ليلة  فى  نحتفل  ونحن 
واألنبياء من اجلحيم ... تغيير وتطوير شامل فتحت لنا القيامة 

به عالم الروح وقدمت لنا كنز احلياة األبدية.

ثالثاً – التحرير
ُفتح  القبر  والشيطان.  املوت  من  البشر  القيامة  حررت 
صيحة  كانت  وهكذا  الشيطان،  قبضة  فى  يعد  لم  واجلحيم 
التحرير »أين شوكتك ياموت. أين غلبتك يا هاوية« (1كو15 : 55). 
ففى رسالة العبرانيني يقول »إذ شارك األوالد فى اللحم والدم، 
أشترك هو أيضاً كذلك فيهما لكى يبيد باملوت ذاك الذى له 
سلطان املوت أى أبليس، ويعتق أولئك الذين خوفاً من املوت 

كانوا جميعاً كل حياتهم حتت العبودية« (عب2 : 14). 

إلى  يلجئون  عندما  بإرادتهم  يفقدون حريتهم  كثيرون  اُناس 
خطايا وعادات شريرة ومكيفات تستعبدهم. إنظروا كيف حرر 
الذى ظل مشلوالً 38 سنة،  املسيح مفلوج بركة بيت حسدا 
وكيف حرر زكا من محبة املال وحرر املرأة اخلاطئة التى اُمسكت 

فى ذات الفعل (يو8).

املسيحية  منهج  هو  والتحرير  والتطوير  التغيير  منهج  أن 
ومنهج القيامة.
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)من كتابه رائحة املسيح فى حياة أبرار معاصرين(

فى األيام األولى لوجودنا داخل سجن املرج كان الرئيس السادات 
قد قام بإعتقال كثير من القيادات الدينية، كان اجلو وقتها مشحوناً 
الظالم  ما حدث. كأن  يتوقع  أحد  يكن  لم  ناحية،  بالغيوم من كل 
هو  كان  املسيح  السيد  فى  رجاءنا  ولكن  ناحية  كل  من  أطبق 

البصيص الوحيد للنور.

يعرف  يكن  لم  وكثير منهم  احملبوسني من كل مصر،  اآلباء  كان 
اآلخر، كانت هذه األيام األولى متر بطيئة ثقيلة على النفس.

يوم نصحو على صوت كنسى  الباكر فى كل  الصباح  وكنا فى 
فيه عزاء كبير، يصلى مقتطفات من القداس األلهى، وكنا نسمعه 
الذى كان يشيعه جو  النفس الكمد  يسبح بنغم روحى يزيح عن 
ومبرور  الكاهن من سوهاج،  األب  السجن. كان هذا  السجن وحرس 
دائماً  ينبئ  الفجر،  فى  الديك  كصياح  هذا  عمله  أصبح  األيام 

بإنقشاع الظالم. 

كانت الزنزانة التى أقيم فيها فى منتصف العنبر املكون من ثالث 
األول، فلم  الضلع  زنزانة فى طرف  األب يقيم فى  أضالع وكان هذا 
بالعنبر  الوحيد  احلمام  وكان  أراه  أو  عنه  ألحتدث  فرصة  هناك  تكن 
أراه،  كنت  ليستحم  الدور  عليه  يأتى  عندما  فكان  زنزانتى،  بجوار 
التى  الزنزانة  طاقة  من  أراه  وأنا  يعرفنى  ال  وهو  على  يسلم  فكان 
الصدر  فى  بحساسية  وألنه كان مصاباً   .. اليد  تزيد عن قبضة  ال 

سمحوا له بحمام يومى ..

سالم  عن  فقط  األواشى  يصلى  أيضاً  احلمام  فى  وهو  كان 
وجدته  يصلى  فيما  السمع  دققت  وملا   .. اآلباء  وأوشية  الكنيسة 
أحد  يكن  لم   ..( جميعاً  نيحهم  واملشيرين  واجلند  (الرئيس  يقول 
من احلراس أو الضباط يفهم شيئاً وكان بعض اآلباء يقولون آمني! 
ولم متضى سوى أيام حتى صنع الرب صنيعه العجيب وأستجاب. 
وبعدها إنتقلنا جميعاً إلى سجن وادى النطرون، وعشنا جميعاً فى 
عنبر واحد، وتعرف بعضناً ببعض عن قرب شديد، إذ قد عشنا معاً 

عدة شهور.

مملوء  القلب  بسيط  رجالً  وجدته  قرب  عن  األب  هذا  عرفت  فلما 
بالعاطفة. كانت نفسيته بسيطة، عالقته باملسيح ليس فيها قلق 
صغير.  طفل  كقلب  بسيط  قلب  من  املسيح  يحب  كان  وتعقيد، 
الوقت نتكلم  بيننا جداً، وكنا كلما سرنا لبعض  العالقة  توطدت 

عن أعمال اهلل وتأملنا فى كالمه و وعوده الصادقة.

قال لى مرة ونحن نتكلم عن أعمال اهلل، أن من أعجب القصص 
أن  بعد  النور  سبت  يوم  أيقظوه  إنهم  خدمته  فى  عاشها  التى 
الساعة  األلهى  القدس  إنتهاء  بعد  الصباح  الكنيسة حتى  سهر 
السابعة صباحاً ثم ذهب لبيته ليستريح .. أيقظوه بإنزعاج وقالوا 
من  وسأل  منزعجاً،  العميق  نومه  من  قام   .. جنازة  أعمل  قم  له 
الذى مات؟ قالوا له الولد فالن .. أبن ثالثة عشر عاماً. لم يكن الولد 
مريضاً ولكن فى فجر اليوم وجدوه ميتاً .. وحزن أهل الصعيد صعب 
وصلوات اجلنازة رهيبة .. السيما إذا كان موت مفاجئ أو ولد صغير 
السن. قام األب وهو يجمع ذهنه بعد، مغلوباً من النوم، فكأنه كان 

حتت تأثير مخدر .. لم يستوعب األمر ..

كان يعمل كل شئ كأنه آلة تعمل بال إدراك، غسل وجهه وذهب 
إلى الكنيسة، وجد الناس فى حالة هياج وعويل. دخل هذا الكاهن 
الطيب، باكياً مشاركاً شعبه، وضعوا الصندوق أمامه، وكان لهم 
عادة فى بلده أن يفتحوا الصندوق ويصلى على املتوفى والصندوق 

مفتوح. 

صلى صالة الشكر، ثم رفع صليبه، وبدالً من أن يصلى أوشية 
الراقدين، صلى أوشية املرضى بغير قصد وال إدراك كان كأنه مازال 
نائماً .. وفيما هو يصلى »تعهدهم باملراحم والرأفات .. أشفهم«، 
أصدق  لم  قال:  الصندوق..  فى  مسجى  وهو  يتحرك  بالصبى  إذ 
عينى، جسمى كله أقشعر. جتمد فى مكانه ولكنه أكمل الصالة، 
وزادت حركة الصبى .. صرخ الكاهن، إنه حى، هاجت الدنيا حوله 
احلياة..  فرح  موجة  سرت  حي،   إنه   .. األكفان  من  الولد  فكوا   ..
املسيح  يوم كسر  النور  يوم سبت  إنه   .. املوت  أحزان  إنقشعت 

لشوكة املوت.

اخليال،  من  أعجب  هى  التى  العجيبة،  احلادثة  هذه  يحكى  كان 
وكأنه لم يكن له شأن فيها، بل كان متفرجاً ومندهشاً، لم يكن 
الرجل ينسب لنفسه شيئاً ولم تكن نفسه محسوبة فى نفسه 
مصاف  إلى  إنضم  وقد   .. اهلل  رجل  كان  إنه  الواقع  ولكن  شيئاً، 
الزائل بعد أن خرج من  الكهنة السمائيني وأنتقل من هذا العالم 
الذين  طغمة  إلى  املسبحة  روحه  أرتقت  قليلة.  بسنوات  السجن 

يسبحون الرب بال سكوت وبال فتور.
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القاطعة  والبراهني  األدلة  عن  مراراً  اجلديد  العهد  حتدث 
املوت فى  له اجملد من  احلاسمة على قيامة السيد املسيح 

اليوم الثالث بعد صلبه وموته. ومن أمثلة ذلك:

»أظهر  يسوع  أن  الرسل  أعمال  سفر  مقدمة  فى  جاء   –  1
نفسه حياً ببراهني كثيرة أربعني يوماً« (أع1 : 3).

الناصرى  الرسول بطرس فى يوم اخلمسني »يسوع  2 – قول 
 ... وآيات  وعجائب  بقوات  اهلل  قبل  من  لكم  تبرهن  قد  رجل 
هذا أخذمتوه مبشورة اهلل احملتومة وعلمه السابق وبأيدى أثمة 
صلبتموه وقتلتموه. الذى أقامه اهلل ناقضاً أوجاع املوت ..« (أع2 

.(22 :

من  بقوة  اهلل  إبن  )تبرهن(  »وتعنّي  بولس  الرسول  وقال   –  3
جهة روح القداسة بالقيامة من األموات« (رو1 : 4).

أما األدلة املادية على قيامة املسيح فهى كثيرة وال حتتاج 
إلى شرح ألنها واضحة كالشمس ال ميكن أن ينكرها إالّ من كان 

مجنوناً أو أعمى العقل والقلب. وأكتفى هنا بذكر عناوينها:

1( القبر الفارغ فى اليوم الثالث بعد موت املسيح ودفنه.

2( احلجر املدحرج عن القبر بالرغم من احلراسة املشّددة.

3( سالمة األختام الرومانية التى كانت على احلجر الضخم 
املوضوع على القبر.

لّفاتها  بذات  اجلسد  تلف  كانت  التى  األكفان  وجود   )4
وترتيبها فى موضعها.

ملفوفاً  والعينني  الرأس  على  كان  الذى  املنديل  وجود   )5
وحده فى موضع الرأس.

عن  األولى  وشهادتهم  املذعورين  الرومان  احلراس  هرب   )6
الثانى  األدعاء  سخافة  ثم  املقام،  واملسيح  والزلزال  املالك 
األدلة  مع  وتناقضه  اليهود  من  رشوتهم  بسبب  بالسرقة 

األخرى وتناقضه مع شهادة ستمائة شاهد.

7( ظهورات املسيح بعد قيامته ملدة أربعني يوماً فى الليل 
والنهار فى الُعّلية وفى طريق قرية عمواس وفى اجلبل وعلى 
شاطئ بحيرة طبرية، سواء ظهورات فردية كما ملرمي اجملدلية 
أو جماعية  عمواس،  تلميذي  مثل  ثنائية  أو  ويعقوب،  وبطرس 
أو جلمهور كبير من 500  األثنى عشر مراراً،  الرسل  كما لآلباء 

خمسمائة أخ (1كو15 ، يو20 ، 21 ، مت28 ، مر16 ، لو24).

احلزن  من  الثالث  اليوم  فى  للرسل  املفاجئ  التحّول   )8

الشديد واخلوف واحليرة، إلى الفرح الغامر والقوة والشجاعة 
اليهودية  اجلماهير  جتاه  بالقيامة  واجملاهرة  املفرطة 
كرازتهم  وتأييد  الرومانية،  والسلطات  الدينية  والرئاسات 
باآليات واملعجزات، وإحتمالهم السجن واجللد واألستشهاد 
فى سبيل النداء بالقيامة إلى النفس األخير مما يثبت صدق 

شهادتهم وتأكيدها كشهود عيان للمسيح املقام.

9( ذكر الرسل لنص وتفاصيل أحاديث املسيح معهم بعد 
وشرحه  عمواس  تلميذى  مع  أو  الُعّلية  فى  سواء  قيامته 
فى  وقيامته  صلبه  ضرورة  عن  والرموز  للنبوات  وتفسيره 
جميع الكتب وأسفار موسى واألنبياء واملزامير، وأحاديثه مع 

املرميات وبطرس وتوما (لو24).

10( شهادة الرسول بطرس عن قيامته فى بيت كورنيليوس 
من  قيامته  بعد  معه  وشربنا  أكلنا  الذين  »نحن  بقوله: 

األموات« (أع10 : 40 ، 41).

األحد  إلى  السنني  آالف  بعد  اليهودى  السبت  تغّير   )11
املسيحى الذى صار يوم الرب املقدس اجلديد بسبب قيامة 

املسيح فى يوم األحد.

12( حتقيق ومطابقة نبوءات األنبياء والرموز لصلب املسيح 
وقيامته.

13( حتقق نبوات املسيح نفسه السابقة والالحقة على 
قيامته.

14( أزالت القيامة عثرة الصليب وعاره وحولته إلى عالمة 
مجد وفخار وإنتصار وجعلته رمزاً للحياة على تيجان امللوك 
إلى  إشارة  املقابر  وعلى  النساء  وزينة  الكنائس  ومنارات 

قيامتنا واحلياة األبدية.

15( شق حجاب الهيكل وشق الصخور وفتح القبور وقيام 
أورشليم عقب  فى  لكثيرين  القديسني فظهورهم  أجساد 

قيامة املسيح.

قيامته  بعد  عظيم  ومجد  باهر  نور  فى  املسيح  ظهور   (16
وصعوده إلى السماء لشاول الطرسوسى وأستفانوس ويوحنا 
وقوله فى سفر الرؤيا »أنا احلى وكنت ميتاً وها أنا خّى إلى األبد 

اآلبدين ولى مفاتيح الهاوية واملوت« (رؤ1 : 18).

قام املسيح ألته هو اهلل مصدر احلياة، ليقيم املائتني، وميسح 
دموع الباكني (اجملدلية)، ويثبت إميان املتشككني (توما)، ويلهب 

قلوب الفاترين (تلمبذى عمواس) .. آمني.

القس أغسطينوس حنا
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فى  ولكنه  امليالد  جسد  نفس  هو  القيامة  جسد   –  516
حالة التجّلى أعطانا عربوناً لها على جبل التجّلى.

517 – املهم فى القيامة، قيامة اجلسد ألن الروح بطبيعتها 
حّية ال متوت.

الروحانى هو الذى صعد  518 – أن جسد املسيح املمجد 
وبه سيأتى  اآلب،  ميني  عن  يجلس  اجملد  وبنفس  السماء  إلى 
فى مجيئه الثانى، وبه ظهر لشاول الطرسوسى فى طريق 

دمشق

519 – ومن األدلة على مجد جسد القيامة دخوله وخروجه 
القبر وهومغلق، وخرج  املغلقات، وفى قيامته خرج من  من 
العّلية  ودخل  حالها  على  بقائها  مع  واحلنوط  األكفان  من 

على التالميذ واألبواب مغلقة.

من  نقوم  حينما  طبيعتنا  ستتغير  األبدية  فى   –  520
وجهاً  ستراه  وحينئذ  مجده  جسد  صورة  ونأخذ  األموات 

لوجه (1كو13 : 12)

ولنا  للتالميذ  فرحاً  املسيح  السيد  قيامة  كانت   –  521
أيضاً ألن السيد إنتصر فى معركة ضد الباطل وضد املوت 

ويقودنا فى موكب نصرته.

522 – صارت القيامة فرحاً جلميع املؤمنني وبشرى بالقيامة 
اآلخر فركزوا  العالم  رجاء فى  إذ أعطت املسيحيني  العامة 

فيه كل رغاباتهم وزهدوا هذا العالم.

عملية  فى  واألبن  اآلب  مع  القدس  الروح  اشترك   –  523
اخللق والقيامة.

فى  خاصة.  حرارة  يعطيك  فيك  الروح  عمل  هل   –  524
وكنيسته  هلل  ومحبتك  وخدمتك  وتأمالتك  صلواتك 

وملكوته، ووصلت إلى تنفيذ الوصية »إمتلئوا يالروح«؟.

525 – أول عيد أمر به اهلل كان هو يوم الرب كما جاء فى 
وقد  لتقدسه«  السبت  يوم  »اُذكر  للشريعة  األول  اللوح 
اُستبدل السبت باألحد فأصبح األحد عيداً ألن فيه إستراح 

الرب من إكمال الفداء والقضاء على املوت بالقيامة.

»تفاح من ذهب فى مصوغ من فضة 
كلمة كلمة مقولة فى حملها«

جتميع القس أغسطينوس حنا

برامج ومواعيد خدمات 
الكنيسة

من  الكبيرة  بالكنيسة  العربى  القداس   + االحد: 
الساعة6:30 إلى 8:30 صباحاً.

+ القداس األجنليزى بالكنيسة الكبيرة من الساعة 

8:30 إلى 11 صباحاً.

+ مدارس األحد بعد القداس مباشرة.

+ اجتماع إعداد اخلدام بعد القداس.

+ اجتماع اخلدام )اجنليزى( من الساعة 12 – 1 ظهراً 
األحد األول والثالث من الشهر

+ اجتماع الكشافة 12 ظهراً

األربعاء: القداس من الساعة 8 – 10صباحاً.
اخلميس: إجتماع املسنني من 11 ص – 3 م 

من  أغسطينوس(  )القس  عربى  األُسرة  اجتماع 
الساعة 7:30 إلى 9 مساء.

اجلمعة: + القداس من الساعة 8 إلى 10 صباحاً.
من  جوارجيوس  أبونا  )عربى(  الشباب  اجتماع   +

الساعة 8 – 10 مساء. 

السبت: + القداس من الساعة 8 – 10 صباحاً
+ رفع بخور عشية من 6:30 – 8 مساء

عظة ثم إعترافات والتسبحة. 

+ اجتماع األجانب اجلدد )أبونا دانيال( 

من الساعة  7 إلى 8 مساء 

+ اجتماعات شباب اعدادى وثانوى وجامعة )أجنليزى( 
من 7:15 مساء. – 9 مساء.

اجتماعات وخدمات خاصة:
مببنى  الكنيسة  بعد  شهرياً  فقط  األول  األحد   +

العيادة بجلندورا من الساعة 12:45

+ دروس الكمبيوتر .. )تفاصيل اجلدول باملكتبة(

الثانى  اخلميس  )البوتيك(  واملالبس  الطعام  بنك   +
والرابع من كل شهر الساعة 6 – 7:30 مساء.

واألعدادى  احلضانة  من  التالميذ  لتقوية  فصل   +
والثانوى األربعاء 6 مساء.

  1347 S Grand Ave. Glendora CA
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العائلية  اخلالفات  أن معظم  يظن  هناك من 
حتدث مع األزواج والزوجات املتزوجني حديثاً، تظراً 
وميوله  اآلخر  الطرف  بطباع  خبرتهم  لعدم 
أو  اخلطوبة  مدة  لقصر  وذلك  نشأته،  وظروف 
إلنشغال اخملطوبني فى اإلعداد للزواج واألكليل 
التدقيق  لعدم  أو  األكليل،  يتبع  الذى  واحلفل 
عالقات  فى  اخملطوبني  إلنغماس  أو  األختيار  فى 
الطرف  طباع  دراسة  عن  تشغلهم  عاطفية 
يعيش  كليهما  أو  الطرفني  أحد  ألن  أو  اآلخر 
وال  باإلسم  مسيحيني  أى  ضحلة  روحية  حياة 

ميارسون أى سر من أسرار الكنيسة.

+ ولكن هناك خالفات عائلية حتدث بعد فترة 
كثيرة،  ألسباب  الزواج  من  طويلة  أو  قصيرة 
سر  ملمارسة  إحدهما  أو  الزوجني  إهمال  منها 
التوبة واألعتراف بإنتظام وغياب إرشاد الكاهن 
احلياة  فى  حتدث  مشكلة  أى  فى  وتوجيهاته 
أحد  ألن  أو  العالج،  من  خير  فالوقاية  الزوجية 
التضحية  ويرفض  احلكمة،  تعوزه  الزوجني 
أو  الزوجية،  العالقات  على  األنانية  فتسيطر 
عاطفية  عالقات  فى  الزوجني  أحد  إنحراف 
وتسمى  العمر  منتصف  مشكلة  أو  آخر،  مع 
مشاكل  لوجود  رمبا  أو   Middle Age Crisis
أحد  إلهمال  أو  العائلة،  بسالم  تعصف  مالية 
الزوجني العالقة اجلسدية غير مدركني أنه ليس 
للطرف  بل  جسده  على  التسلط  ألحدهما 
للطباع  الزوجني  أحد  إحتمال  لطول  أو  اآلخر، 
مبرور  الضيق  فيتراكم  اآلخر  للطرف  السيئة 
حفظ  لعدم  أو  األنفجار،  يحدث  وأخيراً  الزمن 

أسرار البيت وتدخل األقارب أو األصدقاء فى حياة األسرة، أو لعدم وجود الرأى 
الواحد والفكر الواحد فى تربية األبناء فتنعكس مشاكل األبناء على العالقة 
بني الزوجني، خاصة إذا كان أحد الزوجني ال يدرك نفسية األطفال فى مراحل 
تربيتهم، ويلقى  إتفاق بينهما فى  عمرهم وإحتياجات كل مرحلة وال يوجد 

كل منهما اللوم على اآلخر.

+ ومهما كانت األسباب للخالفات العائلية إالّ أن معظمها ميكن التوصل 
إلى حلها، إذا مت معاجلتها من البداية. وذلك باللجوء إلى متخصصني متدربني 
أو  إنقاذ األسرة من األنقسام  العائلية، يكونون أمناء فى  فى عالج املشاكل 
إنفصال الزوجني، وما يترتب عليه من إنهيار البيت املسيحى ومعاناة األبناء 
نفسياً وروحياً وعاطفياً. ألن اإلنسان الذى يبدأ فى الغرق محتاج إلى يد أمينة 
مخلصة تنقذه من الغرق فى الوقت املناسب. إالّ أن  هؤالء املتخصصني فى 
املشاكل العائلية يعانون من شيئني: أولهما أن الزوجني يلجئون إليهم بعد 
تعقد األمور وبعد فترة طويلة من معاناة أحد الزوجني، وثانيهما تعنت اخملطئ 
وإصراره على عدم التغيير وفى تصلف وعناد يرفض األعتراف باخلطأ ويرفض 
التغيير، وفى أنانيته ال يهمه خراب البيت وتفكك األسرة، وفى كل األحوال 
البغيض،  واملاضى  األساءة  ينسيا  أن  إستعداد  على  الطرفان  يكون  أن  يجب 
ألن املاضى يعمى عيوننا عن رؤية املستقبل بتفاؤل، ويجب أن يتذكر الطرفان 
قول الرب يسوع أن نسامح اخملطئ ولو 7x70 مرّة (مت18 : 21 ، 22)، وليدرك 
اإلنسان إننا ان لم نغفر للناس خطاياهم وزالتهم ال يغفر لنا اهلل زالتنا (مت6 
: 13) وما أكثرها. ولذلك قدم لنا الرب مثل امللك وعبيده وقصاص العبد غير 
الرحوم على أخيه العبد (مت18 : 23-35)، كما أنه ليس هناك إنسان معصوم 

من اخلطأ.

+ واآلن أريد أن أقدم قصة إنسان تائب، ولكنه قدم توبته بعد أن استقرت 
عليه عصا الرب فأفاق من غفلته وعناده قبل فناء روحه، ألن كثير من اخملطئني 
الوقت  فى  بخالصه  ويفتقدنا  طرقنا  يالحظ  الرب  أن  اخلير  عدو  ينسيهم 
املناسب كما فعل بداود امللك عندما أنساه الشيطان ما فعله من خطايا ملدة 
سنتني، عندما أفاقه اهلل من غفوته بإرسال ناثان النبى إليه (2صم12 : 15-1).

+ كنت مسافراً إلى القاهرة للمساعدة فى عمل امليرون، ولكن الطائرة التى 
كنت سأستقلها تأخرت فى القيام فوصلت إلى مطار هيثرو، فى لندن بعد قيام 
الطائرة املتجهة إلى القاهرة، ومع أنى تضايقت فى بادئ األمر إالّ أن اهلل أرسل لى 
خدمة فى صالة الترانزيت التى بقيت فيها أكثر من خمس ساعات. وعند جلوس 
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على أحد املقاعد جاءنى رجل فى الستينيات وسلم على وطلب 
منى أن أستمع إلى قصته وأقدم له النصيحة حسب قوله.

بدء  وفى  مستشفيات،  عدة  فى  عمل  طبيب  أنه  لى  قال   +
وكانت  سنوات،   5 بحوالى  سناً  تصغره  بفتاه  إلتقى  عمله 
الطب، وعرض  النجاح فى معادلة  ومثابرة ومتكنت من  جميلة 
الزيجة فى القاهرة حسب رغبتها. وبعد  عليها األرتباط، ومتت 
أبنتني فى  وأجنبا  والتوفيق فى عملهما  النجاح  الزواج الزمهما 
بدء حياتهما الزوجية، وكانا يعيشان زوجني متحابني جداً، ونظراً 
فى  ليعملن  السيدات  لبعض  توفقا  العمل  فى  إلنشغالهما 
من  أكثر  خدمن  وبعضهن  املنزل،  وإلدارة  البنتني  لرعاية  البيت 
خمس سنوات، وكان البيت ممتلئ بالسالم واحملبة كما قال لى. 
وعندما توقف عن الكالم سألته عن حياته الروحية هو وزوجته 
نادراً  كان  للكنيسة  األسرة  ذهاب  أن  بأمانة  لى  فقال  وأبنتيه، 
مراراً،  إفتقدهم  بلدتهم  فى  التى  الكنيسة  كاهن  أن  مع  جداً 
إلى  البنتني للذهاب  ييأس منهما، ولكنه جنح فى »إغراء«  ولم 

الكنيسة، فكانت املربية تأخذهما أيام اآلحاد إلى الكنيسة.

+ إستطرد الطبيب فى حديثه ولكن بنبرة حزن، وأخبرنى أنه 
املعاشرة  ترفض  زوجته  بدأت  زواج  من عشرين سنة  أكثر  بعد 
الزوجية، وكان يطلب منها بِذُّل ومهانة حتى تسمح له بذلك. 
تتمع  كانت  إنها  مع  فتورها  سبب  على  يعاتبها  كان  وعندما 
بحيوية وحرارة من قبل، كانت تقول له »إحنا كبرنا على املوضوع 
ده« وأستمر احلاجه للعالقة تتكرر كثيراً وهى تقابله بالرفض فى 
ليسألنى: »هل هذا من حقها«.  قليالً  وتوقف  األوقات.  معظم 
فقلت له أن الكتاب املقدس يقول: » ليس للمرأة تسلط على 
جسدها بل للرجل« يعنى زوجها (1كو7 : 4)، ولكن يجب أن يتم 
ذلك على موافقة، وعقبُت على ذلك بأن عدم قراءة كلمة اهلل 
جتعلنا نخطئ، وأن الزوج هو املسئول عن ذلك ألنه كاهن البيت، 
وكلمة اهلل توضح لى طريق احلياة ألنه مكتوب: »سراج لرجلّى 

كالمك ونور لسبيلى« (مز119 : 105).

ولم  يكن متديناً  لم  أنه  وأقر  الطبيب فى كالمه  إستطرد   +
يتربى تربية دينية، ولكن كان كل همه املذاكرة والنجاح والسفر 
للخارج. ثم أردف قائالً أنه بعد حوالى 25 سنة زواج توقفت العالقة 
اجلسدية مع زوجته، فى الوقت الذى كانت السيدة مربية البنات 
جميلة وجذابه جداً. وبدأ الطبيب يداعبها وإستجابت له، وبدأ 
يتمتع مبعاشرتها ملدة أكثر من سنتني، دون أن تدرى زوجته، بل 
على العكس كانت تراه سعيداً ومرحاً، ويعزى الطبيب ذلك ألنه 
كان مستريح جسدياً. ثم قال لى انه لم يفعل هذا العمل فى 
بيت الزوجية، وهنا نام ضميره ولضحالة روحانيته ظن الزوج ان 

زوجته هى التى دفعته لذلك وأنها املسئولة عن خيانته لها.

هذه  يعلم  اهلل  أن  يدرك  كان  إن  وسألته  الطبيب  قاطعت   +
اخليانة، وإنها خطية سيحاسبه اهلل عليها، وأن عدو اخلير خدر 
ضميره وأن أجسادنا هى هياكل للروح القدس وال يجب أن ندنس 
هيكل اهلل، وكان يجب عليه، وهو طبيب متعلم، أن يلجأ إلى 
أخصائيني لعالج إمتناع زوجته عنه، وأن بعده عن الكنيسة وأب 
األعتراف جعله اليجد من يتوبه وينقذه من التجربة، ولكن ماذا 

حدث بعد ذلك، وهنا طأطأ الطبيب رأسه وقال لى بحزن: »لقد 
إكتشفت زوجتى خيانتى لها«.

+ قلت له »ليس خفى لن يعرف«، فقال لى أن زوجته شاهدته 
وهو يقبل املربية بطريقة شعرت معها أن له عالقة آثمة معها، 
وعندما بكت املربية وطلبت منها أن تسامحها قالت لها الزوجة 
مبكر إنها ستسامحها إذا أخبرتها إذا كان الطبيب بيعاشرها.. 
وأقرت املربية وعلمت الزوجة بأنه كان يخونها مع املربية ملدة أكثر 
من سنتني. وهنا طردت الزوجة زوجها واملربية معاً ورفعت عليه 
قضية الطالق، وحصلت على األنفصال والطالق. ثم بدأ يقول 
أبنتيه، فخسر  أخبرت  زوجته  أن  والدموع تسيل من عينيه  لى 
الزوجة والبنتني وأصبح يعيش فى يأس من احلياة وإنتابته حالة 
األطباء  بعض  ونصحه  النفسى  العالج  وبدأ  صعبة،  نفسية 
الكأبة  حالة  عنه  التى ستخفف  هى  ألنها  املربية  من  بالزواج 

التى إنتابته، فهذه نصائح أهل العالم.

املربية  وتزوج  النفسيني  األطباء  نصيحة  الطبيب  سمع   +
خارج الكنيسة، وكان عمره فى آواخر اخلمسينيات، وعاش معها 
حوالى عشرة سنوات، توقف الزوج عن الكالم بعض الوقت وهو 
يفرك يديه ويهز رأسه، ويقول بأسى أنه ُطرد من عمله وُسحبت 
رخصته كطبيب ألنه أخطأ فى عمله وتسبب فى وفاة مريضة. 
وهنا رجعت إليه حالة الكآبة، وبعدها زادت كآبته عندما هجرته 
فقرر  البنك،  فى  حساباته  كل  أخذت  أن  بعد  الثانية  الزوجة 
العودة إلى مصر صفر اليدين ليعيش على أمالك والده وميضى 

بقية عمره هناك.

من  باحلرج  لفترة  شعرت  الكالم  عن  الزوج  توقف  أن  بعد   +
احلديد  أن هذه حلظة طرق  لنفسى  قلت  ولكننى  الكالم معه، 
أن  دون  نادم على كل ما فعلت  أنت  وهو ساخن فسألته: »هل 
بناتك؟«  اُو  زوجتك  اللوم على  تلقى  أو  لنفسك  األعذار  تعطى 
فقال لى أن ندمه ال يفيد وال يرجع إليه زوجته وبناته، وقلت له 
أن ندمه يعنى الشعور باخلطية التى إرتكبها ثم يطلب الغفران 
من اهلل، ويرجع إليه من كل قلبه فتغفر له خطاياه وال يهلك. 
من  تبقى  ما  سيقضى  وأنه  بحزن،  ونادم  جداً  نادم  أنه  أخبرنى 
حياته فى بلوته، ويحاسب نفسه على كل ما فعل. نصحته بأن 
يذهب إلى أب كاهن فى مصر ليرشده فى حياة التوبة. فطلب 
منى أن أصلى من أجله، وبعد أن صليت له التحليل وقدمت له 
بعض النصائح، وأخبرته بقصة األبن الضال، واحضنته وقبلته 

والدموع متأل عينيه.

+ وهنا قلت لنفسى: »ماذا ينتفع اإلنسان لو ربح العالم كله 
وخسر نفسه، وماذا يعطى فداءاً عن نفسه«. أن عصا التأديب 
إلرتكاب  عذر  يوجد  وال  شبابه،  بإمرأة  يغدر  من  على  تستقر 
وأن بعد اإلنسان عن اهلل يجعله يقع فريسة إلبليس  اخلطية، 
األولى  الزوجة  ولعل  اهلل  أوالد  يهلك  أن  ملتمساً  يجول  الذى 
كما  لكن  اخليانة،  إلى  قادته  حتى  بزوجها  صنعته  ما  أدركت 
يقول اآلباء أن التوبة جتعل الزانى بتوالً ولقد أدركت ان اهلل سمح 
لى بالتأخير لكى أتقابل مع ذلك الطبيب وأساعده على حياة 

التوبة، فاهلل عجيب فى تدبيره ألمورنا.
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أواًل – أسئلة عن أعياد مايو ويونيو

1 – من الذى أقام املسيح من األموات؟
ب) املسيح قام بإرادته وسلطانه أ) اآلب   

د) الثالوث القدوس ج) الروح القدس  

2 – ما الذى يرمز إلى قيامة املسيح من هذه؟
أ) عودة إسحق حياً بعد ثالثة أيام

ب) خروج يونان حياُ من بطن احلوت بعد ثالثة أيام
ج) خروج الكتكوت من البيضة.
د) خروج الفراشة من الشرنقة

هـ) إخضرار الشجر فى الربيع بعد موته فى الشتاء
ذ) الكل و) حبة احلنطة بعد موتها ودفنها  

3 – دُعى املسيح باكورة الراقدين مبعنى:
أ) أنه أول من قام من األموات

ب) أنه أول من قام بإرادته اخلاصة وسلطانه
ج) أنه أول من قام بجسد ممجد الموت بعده

و) ب ، ج هـ) أ ، ج   د) كل ما سبق  

4 -  ما هى أسرار الكنيسة التى لها عالقة بالقيامة؟
ج) الكهنوت ب) الزواج  ا) املعمودية  

و) ب ، ج هـ) أ ، د   د) التناول  

5 – صعود املسيح للسماء وجلوسه عن ميني اآلب كان:
ً ب) لُيعّد لنا مكانا أ) إلثبات الهوته وإنتصاره  
د) ليرسل لنا الروح القدس ج) ليشفع فينا  

ز) الكل ماعدا (هـ) و) الكل   هـ) يوم اخلميس  

6 – يٌعرف عيد العنصرة بأنه:
أ) عيد حلول الروح القدس فى اليوم اخلمسني

ب) عيد احلصاد واألسابيع واليوبيل
ج) كان إمتام لنبوات حزقيال 37، يوئيل 2

د) عيد ميالد الكنيسة املسيحية
هـ) العيد السيدى الكبير األخير

و) عيد زيارة األرواح لعائالتها
ذ) الكل ما عدا (؟)

7 – ثمار الروح القدس وفقاً لرسالة غالطية عددها:
أ) 3          ب) 5              ج) 7               د) 9

8 – اخلطايا التى يحذرنا الكتاب منها ألنها ضد الروح القدس 
ب) مقاومة الروح القدس أ) الكذب   

د) إطفاء الروح ج) إحزان الروح  
و) الكل هـ) التجديف على الروح 

9 – خطية التجديف على الروح القدس هى:
أ) اخلطية الوحيدة التى ال غفران لها.
ب) خطية رفض املسيح وعدم التوبة

ج) خطية سب الروح القدس
د) خطية رفض الدواء الشافى

هـ) الكل ماعدا (؟)

10 – دخول املسيح مصر كان:
ب) تلبية لدعوة فرعون أ) للسياحة  

ج) إمتام لثالث نبوات فى إشعياء 19 وهوشع 11
د) للهروب من مذبحة هيرودس 

و) ج ، د هـ) الكل   

ثانياً – اسئلة عامة
11 – أيهما أخطر فى خطيته، قاتل اجلسد أم قاتل الروح؟

12 – من هو أكبر »حرامى« لص حسب الكتاب؟

13 – بدأت خطية الكذب فى تكوين 3 ، فما هى آخر مرة ذُكر فيها 
الكذّب والكذبة ومصيرهم؟

14 – ماهى أكثر ثالثة أسفار وردت فيها التطوبيات؟

15 – كم مرة ذُكر فيها املسيح كلمة »الكنيسة«؟

16 – ما معنى الكلمات (أجيوس – أكليسيا – شيرى)؟

17 – فى كم سنة بنى سليمان الهيكل؟ وقصره؟

18 – كم كان عدد العمال الذين أستخدمهم فى البناء؟

19 – هل عزرائيل شخصية حقيقية؟ ومن هو؟

20 – كم مرة ذكر السيد املسيح أسم سليمان؟

***
وتكون   – يونيو   9 الصعود  عيد  هو  األجابات  لتقدمي  موعد  آخر 
ماريوحنا  كنيسة  مكتبة  من  للفائزين  هدايا  وتطلب  مختصرة 

بكوفينا، أو ترسل ملن هم خارج كاليفورنيا – من حساب اجمللة.
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تبشيرية  رسالة  لها  األرثوذكسية  القبطية  اجملالت  أن  آلشك 
املعرفة  فروع  جميع  فى  وإخبارية  واُسرية  وتربوية  وتعليمية 
كنيسة  وتاريخ  والهوت  وعقائد  مقدس  كتاب  من  املسيحية 

وطقوس وأقوال آباء وروحيات ودفاعيات وقصص ومسابقات.

فى  واسعة  مادتها  فى  قوية  كانت  كلما  اجمللة  قيمة  وتزداد 
إنتشارها متنوعة ومتجددة ومفيدة فى موضوعاتها ولها جاذبية 
لهم  وتقدم  مشكالتهم  وحتل  وإحتياجاتهم  القراء  حياة  وتلمس 

تعزية وتسلية وبنيان.

ويؤيد هذا ويؤكده إصدار كبار ومشاهير اخلدام مجالت ناجحة 
العشرين،  القرن  أوائل  من  احلديث  كنيستنا  تاريخ  فى  ومؤثرة 

وبعضها مستمر حتى اآلن.

ومن أمثلة هذه اجملالت اآلتى:

باعث  جرجس،  حبيب  األرشيدياكون  القديس  أصدر   –  1
القرن  أوائل  فى  الكرمة  مجلة  احلديث،  تاريخنا  فى  النهضة 
العشرين، وقد عثرت على نسخة منها فى مكتبتى ومكتوب على 
(مجلة  مكتوب  الكرمة  أسم  وحتت   1904 إصدارها  تاريخ  غالفها 
حال  »لسان  مكتوب:  التالى  السطر  وفى  تاريخية)  أدبية  دينية 
عمره  وكان   1927 يناير   1 عدد  األرثوذكسية«  القبطية  الكنيسة 

عند إصدارها 28 سنة ألنه من مواليد 1876 (انظر صفحة 17).

إحدى  فى  اجمللة  هذه  شنوده  البابا  الرحمات  مثلث  وصف  وقد 
على  كانت  بأنها  جرجس،  حبيب  اُستاذه  عن   1990 سنة  عظاته 
أعلى مستوى رفيع فى زمانها وكان يكتب فيها كبار الكتاب مثل 
نحو  وأستمرت  سليدس.  وسمعان  املسيح  عبد  ويسّى  رزق  تكال 

عشرين سنة ثم توقفت ألسباب مالية!

استمرت  املنارة  مجلة  سرجيوس  مرقس  القمص  أصدر   –  2
واخلمسينيات  واألربعينيات  الثالثينيات  فى  عقود  أربعة  نحو 

والستينيات، ثم توقفت بنياحته.

3 – أصدر القس منّسى يوحنا مبلوى فى صعيد مصر »مجلة 
الفردوس«، وكان كاهناً فاضالً قديساً وعاملاً وموهوباً. ولد فى 1899 
ببلدة هور مبركز ملوى ورسم كاهناً بكنيسة ملوى فى يناير 1925، 
وكان سابقاً لعصره وألف كتباً كثيرة تتلمذ عليها أجيال وماليني 
املصلوب  ويسوع  القبطية  الكنيسة  تاريخ  وأشهرها  األقباط 
وقارورة طيب وطريق السماء وحّل مشاكل الكتاب املقدس. وتنيح 
يوم 17 مايو 1930 عن عمر قصير 31 سنة. وبوفاته توقفت مجلة 

الفردوس التى كان يكاد يحررها مبفرده.

شنوده  البابا  الرحمات  مثلث  رأس  احلديث  عصرنا  وفى   –  4
املاضى،  القرن  أربعينيات  األحد فى  الثالث حترير مجلة مدارس 

للكنيسة  الرسمية  اجمللة  تعتبر  التى  الكرازة  أصدر مجلة  ثم 
القبطية األرثوذكسية، ونشكر اهلل إنها لم تتوقف بنياحته فى 
اهلل  أطال  تواضروس  البابا  قداسة  توالها  ولكن   ،2012 مارس   17

عمره ونرجو لها األستمرار والدوام.

5 – وفى األربعينيات من القرن العشرين أصدر املتنيح القمص 
رواد  وأحد  اجلديدة  مارمرقس مبصر  لوقا كاهن كنيسة  إبراهيم 
العاملى،  الكنائس  مجلس  أعضاء  أوائل  ومن  احلديثة  النهضة 
وقد إستمرت عدة سنوات بعد نياحته فى سنة  مجلة اليقظة، 

. 1951

كنيسة  كاهن  باسيلى  بولس  القمص  املتنيح  وأصدر   –  6
مارجرجس بشبرا وأستاذ الوعظ بالكلية األكليريكية، مجلة 
)الصخرة  الشهيرة  الكثيرة  كتبه  إلى  باإلضافة  مارجرجس، 
األرثوذكسية(، و )املواعظ النموذجية( و )عالم املسنني(، وعظات 

اجلنازات .. ألخ.

7 – وأصدر دير القديس مقار مجلة مرقس نرجو إستمرارها

8 – أما بالنسبة للمهجر فقد أصدر فى الثمانينات  أو رمبا قبل 
األقباط  مجلة  بنيويورك  كراس  شوقى  األستاذ  املرحوم  ذلك 

للدفاع عن قضايا األقباط وتعريف العالم بهم.

9 – وأصدر املرحوم الدكتور نبيل الشماع بكنيسة مارمرقس 
بواشنطن DC مجلة البستان.

جنوب  اُسقف  يوسف  األنبا  اجلليل  احلبر  نيافة  وأصدر   –  10
أمريكا ثالثة مجالت للشباب واألطفال )سهام جبارة(

11 – وأصدرت كنيسة مارجرجس فى برجن – جيرسى مجلة 
بإسمهما.

12 – وأصدر دير القديس األنبا أنطونيوس بكاليفورنيا مجلة 
آفا أنطونى بالعربية واألجنليزية نرجو لها األستمرار.

13 – وأصدر القمص بولس مجلى وكنيسة الرسولني بطرس 
بالعربية  القبطية«  »كنيستى  مجلة  مونيكا  بسانتا  وبولس 

واألجنليزية.

14 – وأصدر القس جون ميخائيل مجلة القديسة يوستينا.    

فيل  بفيكتور  أبراهيم  ميخائيل  القس  أصدر  كما   –15
كاليفورنيا مجلة عذراء الصحراء.

16 – وأصدر القس ماثيو عطية بسيدنى أستراليا مجلة سان 
جورج كبيرة وملونة.

وجناح  بركة  كل  العالم  حول  القبطية  مجالتنا  جلميع  نرجو 
وإزدهار كما نرجو تدريب صف ثان لضمان األستمرار واألستقرار.
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خلّص الرسول بولس قصة الصراع بني الروح واجلسد فى 
هذه اآلية »اجلسد يشتهى ضد الروح والروح ضد اجلسد. 
وهذان يقاوم أحدهما اآلخر ..« (غالطية 5 : 17). ويشرح لنا 
األصحاحان 33 ، 11 من سفر العدد هذا األمر بالتفصيل على 

النحو التالى ..

أو  محطة   40 أربعني  العدد  سفر  من   33 إصحاح  ذكر 
عن  خروجهم  بني  إسرائيل  بنى  رحلة  فى  بلدة  أو  مكان 
رعمسيس )مبصر( حتى وصولهم إلى سهول مؤاب على 

حدود أرض املوعد بعد أربعني سنة!

يحدث  وما  البرية  فى  ترحالهم  بني  نقارن  أن  املفيد  ومن 
األمور  »فهذه  اجلديد  العهد  يخبرنا  إذ  اخلاصة،  حياتنا  فى 
جميعاً أصابتهم مثالً لنا وكتبت إلنذارنا نحن الذين إنتهت 
إلينا أواخر الدهور« (1كو10 : 11)، ويضيف »ألن كل ما سبق 
فى  مبا  والتعزية  بالصبر  حتى  تعليمنا  ألجل  كتب  فكتب، 

الكتب يكون لنا رجاء« (رو15 : 4).

برية سينا  إرحتلوا من  ، 17 »ثم   16  : العدد33  يقول سفر 
ونزلوا فى قبروت هتأوه، ثم إرحتلوا من قبروت هتأوه ونزلوا فى 

خضروت«. فما الذى حدث؟

عندما خرج الشعب من مصر عقب الفصح وضربه األبكار 
بأن  آمنوا  الذين  املصريني  بعض  إليهم  إنضم  (العاشرة)، 
إلههم هو األله احلى القادر على كل شئ وقد أسماهم بنو 
إسرائيل باللفيف أى غير اليهود. ويقول الكتاب: »واللفيف 
وقد   .(4  : (عدد11   ».. شهوة  إشتهى  وسطهم  فى  الذى 
ورددوا  وسايروهم  اللفيف  وشهوة  بتذمر  إسرائيل  بنو  تأثر 
كالمهم »وعاد بنو إسرائيل أيضاً وبكوا وقالوا من يطمعنا 
حلماً. قد تذكرنا السمك الذى كنا نأكله فى مصر مجاناً 
والقتاء والبطيخ والكرات والبصل والثوم. واآلن قد يبست 
أنفسنا. ليس شئ غير أن أعيننا إلى هذا املن« (عد11 : 6-4).

بل  األمل  وخيبة  واحليرة  والغضب  باحلزن  موسى  وشعر 
حبلت  »آلَعّلّى  وقال.  املتذمر  الشعب  هذا  من  واليأس 
بجميع هذا الشعب أو ولدته .. من أين لى حلم حتى اُعطى 

جميع  أحمل  أن  وحدى  أنا  أقدر  ال   .. الشعب  هذا  جميع 
هكذا  بى  تفعل  كنت  فإن  علّى.  ثقيل  ألنه  الشعب  هذا 
فأقتلنى قتالً أن وجدت نعمة فى عينيك. فال أرى بلّيتى« 

(عد11 : 11- 15).     

شهوة  أو  اجلسد،  حيث  نقطة  إلى  نأتى  أحياناً  إننا 
»أنا ال  أن تسيطر علينا ونقول مثل موسى  تريد  اجلسد، 

أستطيع ان أحتمل أكثر وال أقدر على األستمرار«! 

وقد تدخل الرب حلل هذه األزمة بطريقتني: األولى بتكليف 
وسيأخذ  إسرائيل  شيوخ  من  رجالً  سبعني  بجمع  موسى 
من الروح الذى عليه ويضع عليهم فيحملون معه ثقل هذا 

الشعب (عد11 : 16-17). هذا من الناخية الروحية.

الذين  املتذمرين  »اجلسدانيني«  مع هؤالء  بالتعامل  الثاني 
يبكون كاألطفال قائلني ملاذا خرجنا من مصر .. فيعطيكم 
الرب حلماً فتأكلون ال يوماً واحداً وال يومني وال خمسة أيام 
وال عشرة وال عشرين يوماً بل شهراً من الزمان حتى يخرج 
الرب  رفضتم  ألنكم  كراهة  لكم  ويصير  مناخيركم  من 
الرب وموسى  (راجع تفاصيل احلوار بني  الذى فى وسطكم 

(عد11 : 31-21).

وهنا تأتى نقطة عرضية بأن أثنني من السبعني تخلفا عن 
احلضور إلى خيمة األجتماع – وهما الداد وميداد – ولكن حل 
روح اهلل فتنبأ وملا أحتج يشوع وطلب من موسى ردعهما، 
أنبياء.  الرب كانوا  ياليت كل شعب  أنت لى  تغار  أجابه هل 
مكان  على  تتوقف  ال  الروحية  حياتنا  أن  هنا  والفكرة 
فمتى إمتألنا بروح اهلل فإننا نشهد له ولنعمته سواء فى 
خيمة األجتماع )الكنيسة( أم احمللة أى الشارع أو العمل 
فال تكون ديانتنا قاصرة على الكنيسة يوم األحد صباحاً 
فقط. وعندما يحل علينا روح الرب فال نتأثر باللفيف أى 
املعاشرات الردية (1كو15 : 33)، وال نتذمر وال نُغِلّب شهوة 

اجلسد على شهوة الروح.

وبعد ذلك »أرسل الرب ريحاً ساقت سلوى (نوع من احلمام 
أو السمان) من البحر وألقتها على احمللة بكثرة نحو ذراعني 
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فوق األرض فقام الشعب يجمعونها ويأكلونها بشراهة ..«، 
الرب على  أسنانهم، حمى غضب  بني  بعد  احلم  كان  وإذ 
ذلك  أسم  فدُعى  جداً.  عظيمة  ضربة  وضربه  الشعب 
هناك  ألنهم   – الشهوة  قبور  أى  هتأوه«  »قبروت  املوضع 
دفنوا القوم الذين إشتهوا (عد11 :31-34). وهكذا عوقبت 

شهوة اجلسد.

يعمل اهلل بروحه فى موسى والسبعني إلدخال  فبينما 
وخيراً  وعسالً  لبناً  تفيض  التى  املوعد  أرض  إلى  الشعب 
مصر  حلم  من  أعظم  بخيرات  وشبعه  الشعب  لراحة 
العبودية  كرابيج  مع  وخيارها  وبطيخها  وبصلها 
والسخرة، إالّ أن ذلك الشعب البائس لم يصبر ولم يشكر 
فسقطت جثثهم فى القفر ولم يقدروا أن يدخلوا لعدم 

اإلميان (عب3 : 19-17).

وبينما كانت رحلة اخلروج من مصر إلى أرض املوعد تستغرق 
11 إحدى عشر يوماً لو سارت حسناً حسب مشيئة اهلل، إالّ 
إنها أستغرقت 40 أربعني سنة من التوهان فى البرية بسبب 
للعحل  وعبادته  للرب  وخيانته  الكثيرة  الشعب  تذمرات 
والثوم  والبصل  اللحم والسمك  الذهبى (خر32) وإشتهائه 
معهم  عمل  الذى  الرب  رضاء  ففقدوا  والبطيخ  والقتاء 
املن  وأطعمهم  التاريخ،  فى  لها  نظير  ال  كثيرة  معجزات 
الذى وصفه الكتاب »بخبز املالئكة« وبالتالى فقدوا حياتهم 

ومستقبلهم.

إذاً فعلينا أن نختار بني قيادة الروح القدس لنا فى رحلتنا 
نتأثر  أو  اجلديدة،  أورشليم  السماوية،  املوعد  أرض  نحو 
على  ونتباكى  مثلهم  ونتذمر  وسطنا  فى  الذى  باللفيف 

شهوات اجلسد الترابية الوقتية الزائلة.

حسب  عشتم  »أن  قائالً  بولس  الرسول  يوصينا  لذلك 
أعمال  متيتون  بالروح  كنتم  إن  ولكن  اجلسد فستموتون. 
اجلسد فستحيون، ألن الذين ينقادون بروح اهلل فأولئك هم 
أبناء اهلل« (رو8 : 13 ، 14). كانت مشكلة هؤالء األسرائيليني 
جروا  ولكن  فيهم  للعمل  فرصة  اهلل  روح  يعطوا  لم  إنهم 
وراء شهوات اجلسد ورجعوا بقلوبهم إلى مصر. وقد وصف 
اهلل مشكلتهم على فم حزقيال النبى بقوله: »فتمردوا 
علّى ولم يريدوا أن يسمعوا لى ولم يتركوا أصنام مصر ..« 

(حز20 : 8).

إنه أمر مأسوى أن يتمسك اإلنسان باخلطية، والشهوات 
فى  صريعاً  يسقط  ثم  التخمة  حتى  بطنه  وميأل  اجلسدية 
قبروت هتأوة – قبور الشهوة ويحرم نفسه من اجملد احلقيقى 

الذى أعّده الرب للذين يحبونه.

شرح وتعليق الرسول بولس لهذه القصة:

حتدث الرسول الطوباوى فى رسالته األولى إلى كورنثوس 
الروحى  وتطبيقها  احلقائق  هذه  عن  العاشر  واألصحاح 

ملوسى  وأعتمدوا  األحمر  البحر  عبروا  آباءنا  أن  فقال  علينا، 
فى السحابة وفى البحر (املعمودية باملاء والروح) وجميعهم 
(املن أى جسد الرب ودمه فى سر  أكلوا طعاماً واحداً روحياً 
روحية  صخرة  من  يشربون  وكانوا   (49  ،  48  : يو6   – التناول 
يُسر  تابعتهم والصخرة كانت املسيح. ولكن بأكثرهم لم 
لنا  وهذه األمور حدثت مثاالً  اهلل ألنهم طرحوا فى القفر. 
حتى ال نكون مشتهني شروراً كما أشتهى أولئك. وال نكون 
عبدة أوثان كما كان اُناس منهم كما هو مكتوب جلس 
الشعب لألكل والشرب ثم قاموا للعب. وال نزنى كما زنى 
اُناس منهم فسقط فى يوم واحد ثالثة وعشرون ألفا. وال 
فأهلكتهم  منهم  اُناس  أيضاً  جرب  كما  املسيح  جنرب 
فأهلكهم  منهم  اُناس  تذمر  كما  تتذمروا  وال  احلياّت. 
نحن  إلنذارنا  وكتبت  مثاالً  أصابتهم  األمور  فهذه  املهلك. 
الذين إنتهت إلينا أواخر الدهور. اذاً من يظن أنه قائم فلينظر 

أن ال يسقط« (1كو10 : 12-1).

كيف ننتصر للروح على اجلسد؟

 (14  : (رو8  للروح  وننقاد   (18  : (أف5  بالروح  منتلئ  أن   –  1
ونسلك بالروح فال نتمم شهوة اجلسد (غل5 : 16)، وبالروح 

منيت أعمال اجلسد (رو8 : 13).

 :  5 2 – بالتوبة عن أعمال اجلسد املذكورة فى غالطية 
الذين  وال  هتأوه،  قبروت  أبناء  هؤالء  مثل  نكون  وال   21-19
الذين  خزيهم  فى  ومجدهم  بطنهم  آلههم  بأن  وصفوا 
يفتكرون فى األرضيات فقط وصاروا أعداء صليب املسيح 

(في3 : 18).

الصوم  تعليمنا  فى  الكنيسة  بحكمة  نفرح  أن   –  3
وباقى  الكبير  والصوم  أسبوع  كل  من  واجلمعه  األربعاء 
وضبط   ،(27  : (1كو9  اجلسد  قمع  على  لنتدرب  األصوام 
النفس، وتدريب الضمير، وعدم التذمر بل الشكر والشبع 
وسائط  وممارسة  والصالة  اهلل  وكلمة  املسيح  مبحبة 

النعمة. 

4 – أن نقتدى مبثال املسيح الكامل القدوس فى صومه 
وغلبة  الشيطان  على  وإنتصاره  للمكتوب  وإستعماله 

العالم ونتمتع بكالمة وتعاليمه ونحفظ وصاياه.

5 – أن نقوم مع املسيح حسب ما جاء فى كولوسى 3 

6 – الصبر إلى املنتهى وعدم حتويل إنظارنا عن أرض املوعد 
السماموية أورشليم اجلديدة مسكن اهلل مع الناس وجهاً 

لوجه.

7 – ال نُضّيع فى فترة اخلماسني املفرحة ما أخذناه من بركة 
مكتوب  إذ  والتخمة،  والطمع  بالشراهة  نصاب  فال  الصوم 
نصل  أن  أردنا  فإذا  حلنجرتك«.  ضع سكيناً  كنت شرهاً  »أن 
ولنذكر  أنواعها  بكل  الشهوات  قبور  من  فلنحذر  ساملني 

مأساة قبروت هتأوه !!
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ثالثيـــات
ثالثة جيب ضبطها:

اللسان – النفس – األعصاب

ثالثة جيب التخلص منها:
الكذب – الغضب – األدانة

ثالثة جيب محايتها:
اإلميان – السمعة – الوطن

ثالثة أشياء ُمّشرفة
اخلدمة – األمانة – الصداقة

+++

أماّ أنا
ليكن اآلخرون كما يكونوا ..

أماّ أنا فشخص آخر وشئ آخر خمتلف:

1 – »أماّ أنا وبيتى فنعبد الرب« )يش24 : 15(

2 – »أماّ أنا فصالة« )مز109 : 4(

3 – »أماّ أنا فمثل زيتونة خضراء فى بيت اهلل« )مز52(

4 – »أماّ أنا ففى مرضهم كان لباسى مسحاً« )مز35(

5 – »أما أنا فبكمالى دعمتنى« )مز41 : 12(

6 – »أنا سالم« )مز12 : 5(

7 – »أماّ أنا فاألقتراب إلى اهلل حسن لّى« 

)مز73 : 28(

ملن عنده ذهب 	 رأيت الناس قد ذهبوا	
عنه ذهبوا 	 فإن ذهب عنه ذهبه	

ملن عنده ماُل 	 رأيت الناس قد مالوا	
عنه مالوا! 	 فإن مال عنه ماله	

وجميع  والفضة  والذهب  املال  أسماء  ذات 
املقتنيات األرضية لفها بالبطالن والزوال والفناء.. 

ومن هذا القبيل يقال:

ذهب الذهب
ومال املال

وفّضت الفضة
ومشت املاشية

وضاعت الضياع!
أيها  »إعلم  الفم  ذهبى  يوحنا  القديس  يقول 
والفراء  اجللدية  باملالبس  تتباهى  الذى  اإلنسان 

الفاخرة، إن احليوانات مترغت فيها زماناً قبلك«!

ما أصدق قول سفر اجلامعة »باطل األباطيل الكل 
إمنا  الشمس«،  حتت  منفعة  وال  الريح  وقبض  باطل 
لنا  أن نطلب ما هو فوق الشمس وأن »نكنز  علينا 

كنوزاً فى السماء«

املؤمن احلكيم هو الذى يترمن مع املرمن قائالً:

ً إرفعن أبصاريا إلى فوق النجوم  

منتهى آماليا أن فى تلك التخوم  

»لنا ماالً فى السماء وننتظر املدينة ذات األساسات 
التى صانعها وبارئها اهلل« (عب11 : 10).
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أسماها  األجنليزية  عن  مترجمة  شعرية  قصيدة  (هذه 
فيها  يصور  األلهى  املطارد  طومسون  فرانسيس  مؤلفها 
بأسلوب جميل كيف كان الرب يسوع الراعى الصالح يطارده 

فى ضالله حتى وجده وأعاده إلى حظيرته)

كم ضللت فى مسيرى 1 – كم سعيُت فى هروبى  

مغرقاً صوت ضميرى ولسانى كم تغنّى   

عن شخصى إزارى ولبست الليل لكن شف 

فاحتميت حتت سترى وطننت الضحك ستر  

تائهاً فى وعر فكرى وإندفعت فى خبالى   

كدخان فى الفضاء 2 – كم تبددت حياتى   

فبكت معى السماء كم بكيت فوق قبرى   

فأنطوى عنى الغطاء كم تدثرت بعمرى   

فى صقيع الليل أشقى وغدوت اآلن عار   

حياتى، كم تبّقى؟ يا آلهى كم تبّقى من   

أسعى فى إضطرابى 3 – أدركتنى هذه األقدام  

وأمحى حلم سرابى فترنحت صريعاً   

فى ليل عذابى وسمعت صوته احلنان          

هل تعاند صوت حبى ها تقاوم عطف قلبى             

بى فى يوم صلبى؟ هل تشارك فعلة األشرار       

يحطم  حنان  وفى  احلجرى  القلب  تذيب  رقة  )وفى 
الصخر، يستمر الصوت األلهى اخلفيف(  

ما مذاق البعد عنى؟ 4 – أيها الهارب منى   

وصراع ومتنى؟ هال فى البعد عذاب   

أم على ذاتك جتنى؟ هل علّى تقسو   

أنا أنغام وجودك أنا قيثار حياتك   

أنا مفتاح نشيدك أنا ينبوع سالمك   

يا من تخوننى 5 – أن كل شئ يخونك  

يامن ال تكتفى بى ولن جتد فى شئ كفايتك  

يا من حتاول تختبئ منى ال مخبأ هناك يسترك  

 

من تظن اليوم نفسك؟ 6 – أيها الهارب مهالً   

قد فعلتها بأمسك أتناسيت شروراً   

فى حبه يرحم بؤسك من ذا مثلى ُمخّلص   

ريثما تسعى ألّي فنزعت عنك خبزى   

ناضجاً بني يديا حتى تأتى وجتده   

أيها األعمى الذليل 7 – أترى عّمن تُنّقب   

طارقاً كل سبيل وتفتش بإجتهاد   

طيفه وقت األصيل ترى من ذا تناجى   

أنا موضوع إجتهادك أنا ينبوع إشتياقك   

ولن ترضى إبتعادك إن نفسك نبعها منى  

صورة غالف مجلة الكرمة أول مجلة قبطية في القرن العشرين 

سنة 1904 للقديس جبيب جرجس
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مناسبة  بنا فى  ويجدر  بالكثير جداً،  القدس  للروح  نحن مدينون 
أن  يوم اخلمسني،  القدس فى  الروح  العنصرة وحلول  إحتفالنا بعيد 
نتعرف عليه أكثر. فقد سبق أن كتبنا عنه مقاالت عديدة وطبعنا 

نبذة عنه، ولكن منعاً من التكرار نقول:

أننا مدينون للروح القدس بوجودنا وخليقتنا وحياتنا فقد نفخ 
7). ويقول الكتاب فى سفر   : اهلل فينا من روحه نسمة حياة (تك2 
ونحن  )أى33(.  أحيتنى«  القدير  ونسمة  صنعنى  اهلل  »روح  أيوب: 
 .(5  : (يو3  مدينون له مبيالدنا الثانى فى املعمودية من املاء والروح 
أن يقول يسوع  يقدر  أحد  إذ »ليس  باملسيح  بإمياننا  له  ومدينون 
رب إالّ بالروح القدس« (1كو12 : 3). ومدينون له بغسلنا وتطهيرنا 
بل  الكنيسة،  أسرار  بركات  وبكل   ،(5  : (تى3  وجتديدنا  وتقديسنا 

وبتحركاتنا وإرشادنا وأستنارتنا (قض13 : 25 ، رو8 : 14).

معنا،  املقدس  الكتاب  بوجود  القدس  للروح  مدينون  أننا  كما 
ذلك الكنز العظيم بني أيدينا. فهو »الناطق فى األنبياء« الذين كتبوا 

لنا بحروف من نور »مسوقني بالروح القدس« (2بط1).

وملا كان كل الكتاب هو موحى به من الروح القدس، فقد تضمن 
وصايا إيجابية وسلبية عن عالقتنا بالروح القدس.

أواًل – الوصايا اإلجيابية:
1 – أمتلئوا بالروح )أف5 : 18(: 

هذه وصية وجوبية بصيغة األمر بسبب أهميتها التى قلما ننتبه 
إليها. ولكن كيف ننفذها ومنتلئ بالروح القدس؟

رأيناه  يتكرر كما  أن  بالروح ممكن  األمتالء  أن  بداءة  أنّبه  أن  أحب 
فى سفر أعمال الرسل، وهو يختلف عن حلول الروح القدس الذى 
حتدث مرة واحدة والذى حصلنا عليه فى سر التثبيت )امليرون( بعد 
املعمودية. ولكى منأل إناء يجب أوالً تفريغة مما يشغله من كل شئ 
أو شر  أو يعطل، وفى حالتنا يجب طرح كل خطية وثقل،  يتعارض 
التوبة واألعتراف ومالحظة النفس  وشبه شر فى حياتنا عن طريق 
»أسألوا  قال:  اجملد  له  الرب يسوع  ألن  أن نطلب  ثم يجب  والتدقيق. 
يعطى  السماء  من  الذى  اآلب  باحلرى  فكم   .. وأقرعوا  أطلبوا   ..
الروح القدس للذين يسألونه« (لو11 : 9 ، 13)، وقال أيضاً »أطلبوا 
تأخذوا ليكون فرحكم كامالً« (يو16 : 24). كما يجب علينا أن نطيع 
وصايا الرب حسبما علمنا الرسول بطرس واآلباء الرسل أنه »ينبغى 
للذين  القدس  الروح  يعطى  اهلل  وأن  الناس  من  أكثر  اهلل  يطاع  أن 
يطيعونه« (أع5 : 29 ، 32). هذا وقد أحسنت كنيستنا بوضع صالة 

الساعة الثالثة املوجهة إلى الروح القدس فى صلواتنا اليومية، فهل 
نحفظها ونصليها كل يوم بوعى وإشتياق؟

2 – أسلكوا بالروح:

اجلسد«  تكملوا شهوة  وال  بالروح  »أسلكوا  بولس  الرسول  يقول 
فى  هم  الذين  على  اآلن  دينونة  ال  »إذاً  أيضاً  ويقول   .(16  : (غل5 
املسيح يسوع السالكني ليس حسب اجلسد بل حسب الروح« 

(رو8 : 1) ويشرح تفاصيل ذلك الحقاً.

3 – اإلنقياد بالروح:

يقول الكتاب »ألن كل الذين ينقادون بروح اهلل فأولئك هم أبناء 
وسيال  بولس  الرسول  منع  القدس  الروح  أن  ونقرأ   (14  : (رو8  اهلل« 
وتيموثاوس من الكرازة فى بعض األماكن ولم يدعهم ووجههم إلى 
أماكن أخرى (أع16 : 6 ، 7). وبلغة أيامنا احلاضرة يقوم الروح القدس 
فى   Navigation الـ  أو جهاز   GPS الـ  مثل  أوالد اهلل  وإرشاد  بقيادة 

سيارتنا. 

ثانياً – الوصايا السلبية:
لعل أهم ثالثة منها هى ...

هى  فاخلطية  صورها.  بجميع  اخلطية  عن  عموماً  األمتناع   –  1
تخّطى الوصية وكسرها. وملا كانت الوصايا مكتوبة بالروح القدس 
فيكون كسرها هو عمل مضاد للروح القدس. وهذا ظاهر من كذب 
الشيطان  مأل  »ملاذا  له:  األخير  وقول  بطرس  الرسول  على  حنانيا 
قلبك لتكذب على الروح القدس ... أنت لم تكذب على الناس بل 

على اهلل« (أع5 : 3 ، 4).

2 – إحزان الروح القدس:

تقول الوصية ُمحذّرة »ال حتزنوا روح اهلل القدوس الذى به ختمتم 
ليوم الفداء« (أف4 : 30). أن إرتكاب اخلطية وعدم األستجابة لتبكيت 
روح اهلل عليها بالتوبة والندم، بل التمادى فيها يحزن الروح القدس.

3 – إطفاء الروح القدس:

شر«  شبه  كل  عن  إمتنعوا  الروح   تطفئوا  »ال  الوصية  تقول 
(1تس5 : 19 ، 22). لذلك يجب أن تكون لنا احلواس مدربة وحساسة 
حسب كلمة اهلل لفهم وإستجابة إمياءات وإيحاءات »الروح القدس 

الذى يشفع فينا بأنات ال ينطق بها« (رو8 : 26 ، عب5 : 14). 

ومن أخطر اخلطايا ضد الروح هى التجديف على الروح القدس، 
وهذه نؤجل احلديث عنها ونفرد لها مقاالً كامالً. 
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+ الفائزون فى مسابقة مارس 
وأبريل 2016

هذه أمساء أفضل األجابات للذين وصلت 
إجاباتهم فى امليعاد:

1 – السيدة سامية ميخائيل سليمان )من تكساس 
)TX

)CA 2 – الشماس عادل خليل )من كوفينا

)CA 3 – السيدة سوزان رمزى )كوفينا

)CA 4 – املهندسة مون بشرى )أناهامي

)CA( 5 – السيدة آمال وديع

)CA 6 – د. مارى ساهر )والنت

) CA7 – السيدة نادرة قالده )جليندورا

8 – إمضاء )غلبانة(!

)CA( 9- رؤوف بشاي واعتدال

+ كما وصل ثالث إجابات ممتازة ولكن 
متأخرة وهى عن مسابقة يناير وفرباير 2016

)CA 1 – الدكتور فؤاد تاوضروس وبوليت )أبالند

)TN 2 – السيدة إستر سيرافيم )سميرنا

)CA3 – األستاذ رؤوف بشاى وأعتدال )مونت كلير

***

هل تعلم؟
1 – أن أقوى عضلة فى جسم اإلنسان ليست عضلة 

القلب  وإمنا اللسان!

2 – أن البقرة تعطى 200000 )مائتى ألف( رطل لنب فى 
حياتها!

3 – أن القطة ترى فى الليل أكثر من اإلنسان 6 مرات!

إلى  يتحولون  مسلم  مليون   6 عام  كل  فى   –  4
املسيحية.

إذ  يدرون  ال  وهم  املسيحية  يخدمون  داعش  إن   –  5
يقدمون أبشع صورة وحشية ُمنّفرة عن األسالم.

من  تكتب  العربية  اللغة  مثل  العبرية  اللغة   –  6
اليمني للشمال.

اُصبع   12 اجلبار« كان لهم  أقارب »جليات  – بعض   7
فى أياديهم، 12 فى أرجلهم )2صم21 : 20 ، أخ20 : 5 ، 6(

***

إعالنات خدمات ونثرياتنثريات ... من هنا وهناك
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يشارك الفيلم املصري الروائي القصير ( ايتا ) في مهرجان كان 
السينمائي الدولي 

لعام 2016 - وهو 
للمخرج ناجح بشري 

وهو مخرج مصري 
يعيش ويعمل في 

الواليات املتحدة 
األمريكية وتخديدا 

في لوس اجنلوس



1 – املسيح يظهر لك ذاته:

يحبنى  والذى  يحبنى،  الذى  فهو  ويحفظها  وصاياى  عنده  »الذى 
يحبه أبى وأنا اُحبه وأظهر له ذاتى« (يو14 : 21).

2 – يسكن اآلب واألبن معاً فى منزلك على الدوام:

»إن أحبنى أحد يحفظ كالمى ويحبه أبى وأليه نأتى وعنده نصنع 
منزالً« (يو14 : 23).

3 – تكون من تالميذ املسيح وتعرف احلق وتتمّتع باحلرية:

احلق  وتعرفون  تالميذى،  تكونون  فباحلقيقة  كالمى  فى  ثبّتم  »إن 
واحلق يحرركم« (يو8 : 31 ، 32).

4 – تضمن إستجابة صلواتك:

تريدون فيكون لكم«  ثبّتم فّى وثبت كالمى فيكم تطلبون ما  إن 
(يو15 : 7 ، أم28 : 9).

5 – من يكرم اهلل بحفظ كالمه يكرمه اهلل (1صم2 : 30).

املدينة  إلى  وتدخل  احلياة  شجرة  على  سلطان  لك  يكون   –  6
سلطانهم  يكون  لكى  وصاياه  يحفظون  للذين  »طوبى  السماوية: 

على شجرة احلياة ويدخلون من األبواب إلى املدينة« (رؤ22 : 14).

7 – لن ترى املوت إلى األبد:

»احلق احلق أقول لكم ان كان أحد يحفظ كالمى فلن يرى املوت إلى 
األبد« (يو8 : 51). »ابُتلع املوت إلى غلبة« (1كو15 : 54).

8 – يبطل لك املوت وينير احلياة احلاضرة واألبدية:

األجنيل«  بواسطة  واخللود  احلياة  وأنار  املوت  أبطل  املسيح  »يسوع 
(2تى1 : 10).

9 – »تكون إنسان اهلل كامالً متأهباً لكل عمل صالح« 

(2تى3 : 16 ، 18).

فى  الذهبية  األصحاحات  من  مجموعة  هذه 
الكتاب املقدس بعهديه والتى يجب على كل مؤمن 

أن يحفظها أو على األقل يُحفظ مكانها:

1 – إصحاح احملبة (1كو13).

2 – اإلميان (عب11)

3- الشباب (جا12)

4 – اخلدمة (رو12)

5 – اللسان (يع3)

6 – التوبة (لو15)

7 – الصوم (أش58)

8 – األستعداد (مت25)

9 – القيامة (1كو15 ، 1تس4 :18-13)

10 – اإلميان واألعمال (يع2)

11 – أسلحة احلرب الروحية (أف6)

12 – يوم اخلمسني (أع 2)

13 – اخلمر (أم23)

14 – التأديب وجتارب املؤمنني (عب12 ، مز73)

15 – املرأة الفاضلة (أم31)

16 – الثبوت فى املسيح (يو15)

17 – التناول (يو6 ، مت26 ، 1كو 11 : 23)

18 – مزامير التوبة (6 ، 32 ، 51)

19 – الفضائل املسيحية (أف5 ، كو3 ، 2بط1)

20 – التطويبات (مت 5 ، مز1 ، 32 ، 41 ألخ)

21 – أمثال امللكوت (مت 13)

22 – أركان العبادة املسيحية الثالثة (مت6)

23 – سقوط اإلنسان (تك3)

24 – البركة واللعنة (تث 28)

25 – سقوط إبليس (أش14 ، حز28 ، رؤ12)

26 – ثمار الروح وثمار اجلسد (غل5)

27 – آالم املسيح (أش53 ، مز22)

28 – جمال وكمال كلمة اهلل (مز19 ، 119)

29 – مجئ املسيح الثانى (مت24 ، 2مر13 ، تس2)

30 – الفردس والسماء واجلحيم (لو16 ، رؤ21 ، 22)
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Congratulations to Jason Kriner On his 
baptism and reception into the Coptic Orthodox 

Church.  May God bless you and grant you growth 
in the grace, spiritual knowledge and fruitful life.

Baptisms

Baptisms

19 السنة السابعة والعشرون - العدد 292 - مايو / يونيو  2016

St. John Church Coptic Orthodox Church in Covi-
na, California congratulates Damon Jenkins                                                                         
For his blessed baptism, wishing him every bless-

ing and growth in the faith and good works.

كنيسة ماريوحنا احلبيب تهنئ العروسني املباركني 
رمسيس يوسف وعروسة نانسي بزواجهما السعيد في 

مصر وتدعو لهما بكل خير وبركة وصحة وسعادة وبيت مسيحي 
مبني علي صخر محبة املسيح وكلمته وخدمته وسالمه.

كنيسة ماريوحنا احلبيب تهنئ االبنني املباركني ميالد سوريال 
وجمالت بنوال طفلتهما أوريانا نعمة املعمودية املقدسة وتدعو 
لها بالصحة والبركة والنمو في النعمة والقامةأمام اهلل والناس.

AXIOS! THE ELEVATION OF HEGUMEN FR. 
ISAAC BOULOS AND HEGUMEN FR. JOHN 

PAUL ABDELSAYED
On Monday, March 14, 2016, His Eminence Metropolitan Sera-
pion celebrated the Divine Liturgy at the St. Paul Brotherhood 
and elevated the Very Reverend Father Isaac Boulos and the 

Very Reverend Father Dr. John Paul Abdelsayed to the priestly 
dignity of Hegumen. The elevation of these two beloved holy 

fathers precedes the eagerly anticipated joy of their consecra-
tion as auxiliary bishops later this year to assist His Eminence 

in various aspects of the service within the Diocese.



»من آمن بى ولو مات فسيحيا«
)يو11 : 25(

2016 – 1946

غادر عاملنا الفانى إلى حضن املسيح 

املرحوم
صموئيل سليمان

زوج السيدة ميمى ووالد هانى 
زوج مارى وهابى زوج مرمي وهايدى 
زوجة ماجد جرجس وشقيق كل 

من إسحق زوج منى بأمريكا وزكريا 
بالقاهرة.

وكنيسة ماريوحنا بكوفينا تلتمس 
له من الرب الرحمة وراحة األبرار 

بفردوس التعيم والعزاء جلميع أفراد 
أسرته ومحبيه.

نادى املسنني بكنيسة ماريوحنا 
احلبيب يقدم العزاء للسيدة 

الفاضلة ميمى وأوالدها هانى وهابى 
وهايدى وعائالتهم فى رحيل

املرحوم صموئيل سليمان
متذكرين محبته ووداعته وخدماته الرب 

يكافأه مائة ضعف فى قيامة األبرار.

»حينئذ يضئ األبرار كالشمس 
فى ملكوت أبيهم« )مت13(

إنتقال أرخن كبير

2016 – 1945
رحل عن عاملنا الفانى إلى دار البقاء 

واجملد واخللود األرخن الفاضل
احملاسب واحملامى بنيويورك األستاذ

ماجد رياض الديرى
زوج السيدة منى ووالد كل من 

مايكل وموريس وميرا رياض، 
وشقيق رضا وابراهيم لوقا وسمير 
رياض وجنل املرحوم األرشيدياكون 
فايز رياض واملرحومة مارى إبراهيم 

لوقا وحفيد املتنيح القمص 
إبراهيم لوقا مؤسس كنيسة 

مارمرقس مبصر اجلديدة.
خدم جيله مبشورة اهلل بكل قوة 
ونشاط وتضحية. وخدم فى اجملال 

الكنسى فكان محامياً ومستشاراً 
ملثلث الرحمات البابا شنوده الثالث. 

وخدم فى كنيسته احمللية بلوجن 
أيالند تيويورك، كما خدم فى اجملال 
القومى املصرى والدولى ومجال 

الفقراء ومالجئ األيتام، وحل 
املشاكل التى واجهت الكنيسة 
القبطية فى أمريكا وكثير من 
اجملاالت األخرى التى ستكشف 

عنها سجالت األبدية.
وكنيسة ومجلة ماريوحنا بكوفينا 
تودعه بكل حب وتكرمي وعرفان. الرب 

ينيح نفسه الطاهرة فى فردوس 
النعيم ويكافأة مائة ضعف ويرسل 

تعزيات الروح القدس ألسرته 
ومحبية وعارفى فضله، ويُعّوض 

الكنيسة فيه خيراً.
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»لى احلياة هى املسيح واملوت ربح«

)في1 : 21(

2016 – 1943
رقد فى الرب على رجاء القيامة 

بعد صراع أليم مع املرض

املرحوم
رجائى موسى يواقيم
زوج السيدة تريزا حليم ووالد 

احملاسب رامى زوج السيدة رانيا 
وشادى زوج منال بأورجن كونتى 

ومارى زوجة الصيدلى مينا، وشقيق 
األرشيدياكون أنطونيوس زوج أجنيل، 
وعم كل من الدكتور شريف مجدى 

واحملاسب رامز ورجل األعمال آسر 
عهدى والدكتورة نادين والصيدالنية 
ليديا نادر واملهندس مايكل بأمريكا، 

وقريب ونسيب عائالت يواقيم 
موسى وميالد سالمة وحليم 

أثناسيوس وعازر بلوس أجنليوس، 
واملقدس جرجس ميخائيل ووهبه 

مرقس ورزق فرج اهلل.
وكنيسة ماريوحنا احلبيب تقدم 

لألرشيدياكون أنطونيوس وجميع 
األسرة خالص العزاء وللراحل الكرمي 

السماء وخير اجلزاء.
+++
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تقيم السيدة سعاد تادرس الذكرى 
السنوية لزوجها احلبيب املرحوم

مسري تادرس احملاسب
بقداس األحد 5 يونيو 2016 بكنيسة 
القديس موريس فى بومونا. الرب ينيح 

نفسه ويجعل ذكراه للبركة دائماً.
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»حملته املالئكة إلى حضن 
إبراهيم« )لو16(

2016 – 1985
تودع كنيسة ماريوحنا حلضن املسيح 

بالفردوس زهرة الشباب

بيرت منري قلدس
جنل املهندس منير قلدس والسيدة 
وداد وجنل شقيق د. صيدلى ماهر 

قلدس زوج الدكتورة جنوى، ومشيل 
قلدس.

إختصر رحلة عالم التعب والفناء 
إلى احلياة األبدية السعيدة ليكون 
مع املالئكة والقديسني واخملتارين.

الرب ينيح نفسه الغالية ويشمله 
مبراحمة الكثيرة ومينح أسرته 

وأصدقاءه الصبر والعزاء وطول 

البقاء.

كنيسة ماريوحنا بكوفينا تقدم 

خالص العزاء للدكتور فؤاد تواضروس 

إلنتقال شقيقه

املرحوم
صفوت تواضروس

للراحل الكرمي الرحمة ولألسرة العزاء 

وطول البقاء.

»طوبى ملن أخترته وقبلته ليسكن 

فى ديارك« )مز65 : 4(

إنتقلت إلى راحة وسعادة 

القديسني بالفردوس لتكون مع 

املسيح

الدكتورة
نشوى جنيب نصر

زوجة العميد صفوت بطرس 
ميخائيل ووالدة الدكتور جورج 

واملهندس أندرو ومارك بجامعة ريفر 
سايد بكاليفورنيا وكرمية املرحوم 
اللواء شرطة جنيب نصر والسيدة 

جوزفني عزيز، وشقيقة املرحوم 
الدكتور نشأت جنيب نصر. وقد 

شيعت اجلنازة بفريزنو كاليفورنيا، 
واألسرة تشكر جميع املعزيني.

+++
كنيسة ماريوحنا بكوفينا ونادى 
املسنني بها، تقدم خالص العزاء 
للعميد صفوت بطرس ميخائيل 
وأجناله والسيدة إيفا ميخائيل و 

العائلة فى رحيل 

الدكتورة نشوى جنيب نصر
الرب ينيح نفسها الطاهرة، 

بفردوس النعيم ويلهم األسرة 

الصبر والعزاء.
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