
  



 

 

  اوقبلة يهوذ.. الخيانة
  

من عشية األربعاء تمنع القبلة فى الكنيسة، احتجاجا على قبلة 
ويستمر هذا اآلمر طوال األيام الباقية من . يهوذا الخائنة للرب

ففى قداس خميس العهد ال يقول . أسبوع اآلالم الى ليلة العيد
وال يقول هذا أيضا فى قداس سبت ". قبلوا بعضكم بعضا"الشماس 
آل ذلك لكى تغرس الكنيسة فى أذهان المؤمنين نفورا من .. النور

محتجين على . وتذآارا لهذه الخيانة نصوم آل أربعاء طوال السنة...القبلة الخائنة، ومن خيانة يهوذا لمعلمه
 وفى البصخة ينشد. التآمر على السيد المسيح، هذا التآمر الذى اشترك فيه يهوذا أحد تالميذه بخيانة بشعة

على أن . لقد ترآت هذه الواقعة األليمة أثرا عميقا فى وجدان الكنيسة. المؤمنون آلهم مديحة تبكيت يهوذا
آثيرون من الذين احسن إليهم، . يهوذا ليس هو الوحيد الذى خان المسيح فى تلك األيام، فكثيرون قد خانوه

الذات؟ ذلك الن خيانة يهوذا آانت الخيانة فلماذا الترآيز على خيانة يهوذا ب". اصلبه اصلبه" صاحوا قائلين
. لقد جاء مع الجند، واقترب إلى المسيح بقبلة. آانت خيانة يهوذا فيها التواء قلب وخداع.. الكبرى البشعة

وآان مسلمه قد أعطاهم عالمة " ويقول معلمنا مرقس الرسول فى هذا. وآانت هذه القبلة عالمة بينه وبينهم
السالم :  وللوقت تقدم إلى يسوع وقال"، )٤٤:١٤مر" (امسكوه وامضوا به بحرص . هوالذى اقبله هو : قائال

خضراء مورقة من . حقا لقد ذآرنا يهوذا بشجرة التين التى لعنها السيد الرب). ٤٩:٢٦مت" (يا سيدى وقبله
من الظاهر آان .. ومن الداخل يخونه ويبيعه بالمال. آان من الخارج يقبله. وداخلها عريان بال ثمر. الخارج

وال هيبة وال والء .. يقول له السالم يا سيدى وال سالم فى قلبه.. وفى الواقع آان يسلمه ألعدائه. يسلم عليه
وظهرت وداعة السيد المسيح فى انه ! آما تبكته قبلته؟. أما آانت تبكته آلمة السالم، وآلمة سيدى. لسيده هذا
هوذا الذى "ولما اقتربت الساعة فى البستان قال لتالميذه . علهآان يعرف ما اعتزم يهوذا أن يف. لم يمنعه

ولم يمنعه من الدنو منه ومن . ومع ذلك لم يحرجه أمام الجند والحراس). ٤٦:٢٦مت"(يسلمنى قد اقترب
وعاتبه فى رقة ). ٥٠:٢٦مت!" (يا صاحب ، لماذا جئت؟" ، بل قال له باألآثر )خائن(ولم يصفه بكلمة..تقبيله
تبدو خيانة يهوذا بشعة جدا، الن السيد المسيح آان قد احسن ). ٤٨:٢٢لو!"(بقبلة تسلم ابن اإلنسان؟أ"قائال 

ولكن معلمه . لو آان السيد المسيح قد أساء إليه فى شئ، العتبر هذا انتقاما وليس خيانة.. إليه آثيرا من قبل
ختاره واحدا من االثنى عشر رسوال مع يكفى انه ا....العظيم آان قد احسن إليه، وهو يعرف مسبقا آل شروره

ومثل باقى التالميذ، أرسله ليكرز ويبشر، أعطاه معهم سلطانا على إخراج ). ٧٠:٦يو(معرفته بطبيعته
ولم يكتفى باختياره رسوال، بل جعل الصندوق ). ١:١٠مت(الشياطين، وسلطانا ان يشفى آل مرض وآل ضعف 

وآان هو المكلف بان يعطى .  أصحاب المسئوليات بين االثنى عشرلم يكن إذن رسوال عاديا بل آان من. عنده
ومع . آشراء احتياجات العيد مثال) ٢٩:١٣يو(من الصندوق للفقراء، وبان يصرف منه فى احتياجات التالميذ 

إال إن الرب لم ). ٦:١٢يو(ان يهوذا لم يكن يبالى بالفقراء، النه آان سارقا، وآان يأخذ ما يلقى فى الصندوق 
وفى هذه المسئولية لم . بل بقى الصندوق معه إلى بعد وفاته. يكشفه فى سرقاته، وال سحب الصندوق منه 

ومع أن الرب آان يعرف خيانته وتسليمه له، إال انه لم يطرده من تلمذته، ولم . يجازيه الرب على حسب أعماله
لم . لحب، حاول المسيح تنبيه قلب يهوذابدافع ا... يعزله عن االثنى عشر، وترآه يجتمع معه، ويعرف أخباره 

ولعله من بين هذه . يترآه الرب فى هذه التجربة وحده، بل قدم له إنذارات لكى تنبه قلبه حتى ال يسقط
ألنه عرف مسلمه ."  انتم اآلن طاهرين، ولكن ليس آلكم"، قال الرب للتالميذ بعد غسل األرجل: التنبيهات

أن ابن " قال لهمفى أثناء عشاء الفصح..  أن يتنبه إلى انه فقد طهارتهفكان يجب على يهوذا ) ١٠:١٣يو(
آان خيرا لهذا الرجل أن . ولكن ويل لذلك الرجل الذى به يسلم ابن اإلنسان. اإلنسان ماض آما هو مكتوب عنه

يق وض.. ولكنه لم ينتبه. إنذار مخيف آان ينتظر أن يخيف يهوذا فيرجع عن خيانته). ٢٤:٢٦مت"( لم يولد
الذى يغمس يده معى فى الصفحة هو يسلمنى "إلى قوله " واحد منكم يسلمنى" فمن قوله. الرب الدائرة

وغمس اللقمة . هو ذلك الذى اغمس أنا اللقمة واعطيه"وقال الرب . ولم يتحرك قلب يهوذا). ٢١:٢٦مت"(
ن غيه ويرى الرب بنفسه وهو عمل فى غاية الحب، آان يمكن أن يرجع يهوذا ع) ٢٦:١٣يو"(أعطاها ليهوذا 
). ٢٥:٢٦مت" (أنت قلت"أجابه الرب" هل أنا يا سيدى؟"أخيرا قال يهوذا . ولكن يهوذا لم يستفد. يطعمه بيده

. ولكن يهوذا لم يتب". خير لذلك الرجل لو لم يولد"وآان على يهوذا أن يعمل ألبديته، إذ . آان األمر مكشوفا
لقد قال .أن يسلم نفسه للشيطان:  ، إذ أوصل نفسه إلى هذه النهايةحقا إنها مأساة. آان قد دخله الشيطان

آان قد صمم على تسليم المسيح ،على الرغم من آل ). ٢٧:١٣يو" (بعد اللقمة دخله الشيطان" اإلنجيل انه



 

 

وآانت فرصة أن يلقى ) ٢٧:١٣يو" (ما أنت تعمله فاعمله بأآثر سرعة" فقال له المسيح معاتبا.  التنبيهات
فذاك لما اخذ "ولكنه لم يقدم توبة، بل يقول اإلنجيل . لن اعمل شيئا. لي المسيح ويقول اغفر قدمي عند نفسه

 الظالم وهو يعلم تماما أن في الليل لينفذ ما قد دبر فيخرج ). ٣٠:١٣يو" (اللقمة خرج للوقت وآان ليال
لم يفصله الرب عن . ب وتالميذه عن الرلألبدوبخروجه انفصل .. المسيح يعرف آل تدبيرا ته، وقد اخبره
اختط لنفسه طريقا غير طريق الكل، وانضم إلى أعداء المسيح، خائنا . جماعة تالميذه، ولكنه فصل نفسه بنفسه

  .تتحدث عن خيانته األجيال
  

 أن يكون اإلنسان مستسلما تماما لتوجيه الخطية على طول الطريق، يقوده ذهن مرفوض، أو يقوده أبشعما 
 على أن الشيطان لم يدخله فقط بعد أن اخذ اللقمة، بل آان له فيه دخول سابق لهذا، حينما ذهب ليتفق .الشيطان

فمضى وتكلم مع .. فدخل الشيطان فى يهوذا "وفى ذلك يقول اإلنجيل . مع رؤساء الكهنة على تسليم المسيح
فليحترس آل إنسان .. هذه ماساه ! واحد من االثنى عشر يدخله الشيطان مرتين). ٣:٢٢لو..." (رؤساء الكهنة

الء الرسل ؤولقد قال الرب له.  يزارآأسدلقد آان الشيطان يعمل عمله، حتى مع االثنى عشر، يجول . إذن
وقد سقط منهم الطين . نعم لقد غربلكم).. ٣١:٢٢لو" ( يغربلكم آالحنطةلكيهوذا الشيطان طلبكم "القديسين 

  .  غذاء للعالم آله، تغذى على أيمانهم وآراتهمالذى هو يهوذا، وبقيت الحنطة النقية 
  

" يا صاحب، لماذا جئت ؟" قال له فى عتاب وحذو فيما آان يسلكه .أما يهوذا فقدم له الرب لمسة محبة أخيرة
وآانت آخر عبارة سمعها من فم ! أيليق بك آصاحب آن تسلمنى ؟ وتسلمنى بقبلة؟!" ابقبلة تسلم ابن اإلنسان؟

. وتم القبض على المعلم الصالح، حوآم، أدين، ودفعوه إلى الصلب. عشرة معه، إلى األبدواخر .. المسيح
وظلت آلمات المسيح تدوى فى .. آأنه آان فى غيبوبة واستيقظ ! واخيرا صحا ضمير يهوذا بعد إدانة المسيح

ابقبلة تسلم ابن "ة وتذآر عبار.. وتذآر ذلك الجو القدسى الذى عاش فيه زمانا، فى عشرة رب المجد.. أذينه 
حينئذ لما رأى يهوذا الذى أسلمه انه قد دين، ندم ورد الثالثين من "يقول الكتاب ... ولم يحتمل!" اإلنسان؟

. ندم وقال أخطأت). ٣:٢٧مت.."(الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ، قائال قد أخطأت إذ أسلمت دما بريئا
وندمه لم يمنع من أن يرى .  اآلمر، سواء ندم عليها أو لم يندمالخيانة قد تمت وانتهى! ولكن بعد فوات الفرصة

المسيح معلمه، ومرشده، وأبوه الروحى، وصديقه، وسيده يهان . نتائج خيانته أمامه، المسيح أمامه مصلوبا
آان الندم يعصره، ويحصره ولعله دوت فى أذنيه عبارة قايين .. أمامه ويجلد ويلطم، ويصلب بسبب خيانته هو

ربما يقوده الندم . ولم يترآه الشيطان لندمه، فجاء يكمل عمله معه). ١٣:٤تك" (ى اعظم من أن يحتملذنب"
يا أبتاه اغفر لهم أنهم ال " وربما يلحقه قول المسيح على الصليب .. إلى التوبة، وتقوده التوبة إلى المغفرة

لذلك ألقاه الشيطان إلى .. ى خطورة عملهمع انه آان يدرى ما يفعل، وقد نبهه المسيح آل".. يدرون ما يفعلون
آان "وتحقق قول المسيح ). ٥:٢٧مت" (مضى وخنق نفسه"وانتهت مأساته بعبارة . وباليأس هلك. اليأس

خسر المسيح، وخسر . وخسر يهوذا آل شئ.. وهكذا آانت نهاية الخيانة" خيرا لهذا اإلنسان لو لم يولد
" أنت ابصر. ماذا علينا" رؤساء الكهنة الذين قالوا له الرسولية، وخسر الثالثين من الفضة وخسر

  .                   واصبح وصمة فى تاريخ البشرية آلها. خسر أبديته، وخسر سمعته. خسر األرض والسماء). ٤:٢٧مت(
 
 
  

  تاريخ الكنيسة القبطية بعد مجمع خلقيدونية
  

عرف أخطاءه حتى نتجنب السقوط فيها حاضرا الدراسات التاريخية لها فائدتها ولذتها، ندرس الماضى ون
لذلك سنحاول بنعمة الرب ان نلخص بعضا من مذآرات آان قد أعدها صاحب النيافة الطوباوى . ومستقبال

المتنيح األنبا يوأنس أسقف الغربية الراحل ونشرتها آنيسة رئيس المالئكة ميخائيل ومار مينا بستاتن ايالند 
  .الكنيسة القبطية بعد مجمع خلقيدونيةتاريخ  نيويورك، تحت عنوان

   
 .I   )٤٥١-٤٦١(الشرق بعد مجمع خلقيدونية وحتى الفتح العربى 

فقد وصمت . م، هى االنقسام األول لكنيسة المسيح٤٥١آانت النتيجة المباشرة لقرارات مجمع خلقيدونية سنة 
، بينما وصفت )بيعة واحدة للمسيحاى تؤمن بط(الكنائس الغربية، الكنائس الشرقية على انها مونوفيزية 



 

 

وقد قاد أقباط مصر حرآة ). اى تؤمن بطبيعتين فى المسيح(الكنيسة الشرقية الكنائس الغربية بانها ديوفايذيت 
فى الوقت الذى . لقد اتهم الغربيون آنيسة اإلسكندرية باالوطاخية. فى آل الشرق) االرثوذآسية(المونوفيزية 

االوطاخية بدعة حرمتها مرارا وتكرارا، ألنها علمت بان طبيعة المسيح الناسوتية اعتبرت آنيسة اإلسكندرية 
 أو طبيعتى المسيح هذا بينما يؤمن األقباط بان المسيح طبيعة واحدة من طبيعتين. تالشت فى طبيعته اإللهية

وقد اثبت ...الالهوتية والناسوتية صارا طبيعة واحدة باتحادهما الفائق السرى بغير اختالط وال امتزاج وال تغير
أباء آنيسة اإلسكندرية ومعلموها هذا المعتقد السليم، مستندين إلى نصوص الكتاب المقدس، وما قرره مجمع 

يكفى ان  . ٤٣١ القديس آيرلس الكبير فى مجمع افسس األول سنة ، وتعاليم٣٢٥نيقية المسكونى األول سنة 
"   قوله ١٨٦٤المطبوع فى اآسفورد سنة " محاضرات عن الكنائس الشرقية"نقرأ للمؤرخ ستانلى فى آتابه 

ويكفى أن نقرأ فى تاريخ "! واصبح بطريرك اإلسكندرية بعد مجمع نيقية قاضى المسيحية فى المسكونة آلها
 ٣١٨سكونى األول بنيقية عن الملك قسطنطين الكبير انه وقف فى وسط المجمع الكبير الذى ضم المجمع الم

ثم يأتى "... انت بطل آنيسة اهللا" أسقفا من أنحاء العالم المسيحى، ليصافح الشماس اثناسيوس، ويقول له
... آنيسة اإلسكندريةم برئاسة البابا ديسقورس وتسيطر عليه ٤٤٩المجمع الرابع الذى انعقد فى افسس سنة 

إن وصف الغرب لمجمع افسس .... آل هذا، آان له اثر عظيم فى المدينتين اإلمبراطوريتين روما والقسطنطينية
. ليظهر مدى الغيظ الذى عمل فى نفوس الغربيين ضد آنيسة اإلسكندرية وآبائها" مجمع لصوص" الثانى بأنه 

 وآنائس الغرب جهودهم فى حشد اآبر عدد من االساقفة وآدليل على مدى الغيظ، فقد وحد الملك مرآيان
الغربيين فى مجمع خلقيدونية بلغوا نحو ستمائة أسقف، اجتمعوا لينقضوا قرارات مجمع افسس الثانى، 

واثار مرآيان . وليؤآدوا بصورة علنية تقدم آرسى االمبراطورية  فى روما على سائر آراسى العالم المسيحى
واستشهد فى هذا االضطهاد عديد من االساقفة والكهنة والرهبان والمؤمنين . رثوذآسييناضطهادا عنيفا ضد اال

اما االساقفة الذين زاغوا عن الحق إرضاء ... فى الشرق، ممن رفضوا الخضوع لقرارات وتعليم خلقيدونية
إن ما . طين ومصرللملك الهرطوقى وطمعا فى مآرب خاصة، فقد آانوا سببا فى إهدار دماء زآيه السيما فى فلس

حدث فى مجمع خلقيدونية من هزيمة لكنيسة اإلسكندرية على المستوى المسكونى، ومحاولة إذاللها بحرم 
وصل رسول ... ونفى بطريرآها البابا ديسقورس،لم يكن هو خاتمة المطاف فى ذلك الصراع، بل آان هو البداية

- ٤٥٧(قورس وتعيين القس اإلسكندرى بروتيروس إمبراطورى إلى اإلسكندرية يحمل قرارا بعزل البابا ديس
والى جانب هذا القرار آان رسول الملك مرآيان يحمل معه رسالة . وقد تم ذلك بالقوة المسلحة). ٤٥٢

على أن األقباط لم يقبلوا هذا الوضع واضربوا نار الثورة فى .إمبراطورية بمعاقبة آل من يجرؤ على العصيان
قيل أن عدد من سقطوا فى هذا االستشهاد ... ولكن على يد مسيحين. تشهاد ثانيةاإلسكندرية وتجدد عصر االس

، فاتخذها السكندريون )٤٥٧-٤٧٤( وخلفه الون األول ٤٥٧توفى مرآيان سنة .... بلغ أربعة وعشرين ألفا
ذا وهك. ٤٥٤ سبتمبر سنة ٤فرصة لرسامة بطريرآا خلفا للبابا ديسقورس المعترف الذى تنيح فى منفاه فى 

، ويعرف فى المراجع باسم تيموثاوس ٤٥٧ مارس سنة ١٦ فى ٢٦رسم البابا تيموثاوس الثانى البطريرك 
المكانيين ويخضعون لمجمع : وتبع ذلك أن انشقت أسقفية اإلسكندرية بين سلسلتين من البطارآة . ايلورس

 وقد عقد البابا تيموثاوس مجمع فى .خلقدونية واألرثوذآسيين وآانوا أقباطا وطنيين تمسكوا بقوميتهم وأيمانهم
فالقى والى اإلسكندرية القبض على البابا تيوثاوس وأبعده . اإلسكندرية حرم فيه مجمع خلقدونية وبروتيروس

وقد أستغل شعب اإلسكندرية فرصة انشغال حاآمها بحروب فى شمال و صعيد مصر وقاموا بقتل . الى أبو صير
  .  وأنتهى األمر بصدور قرار الملك الون بنفى البابا تيموثاوس. ٤٥٧ مارس ٢٨بروتيروس وحرق جثته فى 

  
  

  "        البقية فى العدد القادم "                                                            
  



 

 

  أعرف آنيستكأعرف آنيستك  
  

  :أغطية المذبح
  

األستار الثمينة المشاة ولم آان للمذبح من آرامة سامية تعودت الكنيسة على تغطية المذبح وفرشة ب
  .وهذه األغطية تشير الى األآفان الكتانية التى لف فيها مخلصنا عند دفنه. برسوم المالئكة والصلبان
األول من قطن أو آتان أو حرير ويكون فى الغالب مزرآشا ويجب أن : وأغطية المذبح عددها ثالثة

وفوق هذا الستر غطاء ثان أآثر جماال . يكون هذا الستر واصال الى األرض تماما من جميع النواحى
   .أما الغطاء الثالث فهو األبرسفارين.  ويكون اللوح المقدس بين الغطاءين. وأثمن فى مادته وصناعته

  
  :أوانى الخدمة

أوانى الخدمة التى من متعلقات المذبح توضع علية أثناء الخدمة ثم ترفع بعد ذلك وهذا خالف آنائس 
  . فوق المذبحالغرب فأنهم يبقونها

  
ومعنى التكريس هو التقديس . والعادة أن تكرس أوانى الخدمة مع تكريس المذبح والكنيسة

 .والتخصيص، اى ال يجوز استعمال هذة االوانى خارجا عما آرست له
  
 وهو عبارة عن صندوق من الخشب الثمين محلى بالصور :الكرسى .١

 .المقدسة وله فتحة من أعلى يوضع فيها الكأس
  
ولقد أستعملت الكأس قديما من خشب ومعظم الكؤس الموجودة فى : أسلكا .٢

.  وأستعمال الكأس فى القداس من وضع السيد المسيح. آنائسا حاليا مصنوعة من الفضة
ويذآر فى تقليد قديم أن السيد المسيح حينما آان يصلى فى بستان جثسيمانى حضر اليه 

السيد المسيح ولذلك آانت العادة عند دفن مالك وبيده آأس، فالكأس اذا تشير الى جهاد 
 . البطارآة أن يجعلوا بيدهم آأسا عالمة جهادهم

 
 
  "البقية فى العدد القادم"

  
  

  ))من منارة االقداس فى شرح طقوس الكنيسة القبطية والقداس بقلم القس منقريوس عوض اهللا ((



 

 

   من بستان الروح
 لمثلث الرَحمات نيافة االنبا يؤانس

 
  
  .العترافا. ٧

  :أهمية االعتراف وبرآاته
االعتراف هو أول خطوة عملية في حياة التوبة، إن سر االعتراف له 
  برآات جزيله وأهمية بالغة في تقويم النفس وبنيان الحياة الروحية

وقد حرصت الكنيسة المقدسة منذ العصر الرسولى علي ممارسة سر 
  .االعتراف بكل دقة وأمانة

في عصورها األولي الزاهرة ، تلك العصور التي وإذا آانت الكنيسة 
آان اإليمان فيها حارا والحياة هينة بسيطة خالية من التعقيد الذي 

نلمسه اآلن ونحيا فيه، فقد حرصت علي ممارسة االعتراف من أجل 
منفعته الجزيله، فكم يكون االحتياج له اآلن في هذا العصر الذي 

زعجة وبردت محبة الكثيرين تعقدت فيه الحياة وتشابكت بصورة م
  .بسبب آثرة اآلثم

  
  :فوائدة
. إن السحابة الداآنة المملؤة ماء بقدر ما تهطل مطرا بقدر ما يصفو لونها:  من الناحية النفسية١

فاالعتراف يساعد علي صفو النفس والتخلص من المتاعب والهموم، ومن المعتقد أن هناك عالقة بين 
  . الصحة البدنيةسالمة الصحة النفسية وسالمة

   
  : من الناحية الروحية٢

االعتراف يؤهلنا أن ننال الحياة األبدية، يؤهلنا أن نكون مستحقين للتناول من الجسد المقدس الذي به 
  .نثبت في المسيح يسوع

. االعتراف يهبني النقاوة والطهارة التي تدفعني إلي السير في طريق التدقيق والتقدم في الحياة الروحية
عتراف والكشف لألب الكاهن عن خطايانا، زالت عن النفس، حتى قبل أن يجيب األب الروحي عنها باال

بشئ، وهناك فائدة روحية عميقة ال يجب أن نغفلها حينما نتحدث عن االعتراف، تلك هي التلمذة 
حها ويبين الروحية، فالفضائل الروحية ال تقتني بالقراءة عنها في الكتب، أو االستماع إلي متكلم يشر

  .فوائدها وبرآاتها، بل تحتاج إلي تتلمذ علي يد معلم هو األب الروحي
  
  :  من الناحية االجتماعية٣

عند التخلص من أحمال الخطية باالعتراف سيصبح اإلنسان متكيفا مع المجتمع، مرحا وسعيدا في 
  . حياته، مقبال علي عمله بنشاط

  
  : من الناحية الجسدية٤

يؤيد أن المتاعب  والصدمات النفسية لها تأثير علي " الطب النفسي الجسمي"جديدة أحد فروع الطب ال
وهذا الذي بدأ العلم الحديث أن يعرفه، عرفته الكنيسة بل مارسته منذ أآثر من . صحة اإلنسان عامة
ويعالج فاالعتراف يعالج الجسد آما يعالج الروح، يحل المقيدين بقيود العادات السيئة . ثمانية عشر قرنا

وفي آلمة واحدة أنه . من ضاقت صدورهم بالمتاعب النفسية والذين تملكت عليهم األوهام المختلفة
وإذا آان العلم الحديث يقدم العالج النفسي بما . يحرر اإلنسان من نتائج الخطية المرة ويحل من ربطها



 

 

لها، فهناك عمل اهللا الخفي توصل إليه من معرفة وآشف، فإن الكنيسة تفوقه، ألنها فضال عن خبرة رجا
لقد سار التقليد في آنيستنا علي أال يسند حق . والجانب الروحي في ذلك السر المقدس الذي تمارسه

ومعني . مباشرة سر االعتراف لكل آاهن، بل لمن توافرت فيه شروط معينة لقيادة اآلخرين وإرشادهم
ن، بل الخبرة والدراية الروحية، باإلضافة ذلك أن المؤهل ليكون أب اعتراف، ليس فقط عنصر آبر الس

إن "في تعليمه للمبتدئين ) القرن الرابع(قال األنبا اشعياء . إلي المعرفة الدينية والتسليم من أباء أوليين
سألك شيخ عن أفكارك فاآشفها له بصراحة متي تأآدت أن له أمانة ويحفظ آالمه، وال تنظر إلي آبر 

ن له علم وعمل وتجربة ومعرفة روحانية، لئال يزيدك سقما بدال من أن السن وحده، بل اعتمد علي م
  ".يهبك شفاء

  
 

  مواعيد الخدمة فى أسبوع اآلالم المقدس
  م      ٨ -٦رفع بخور عشية وتوزيع الزعف                :  ٢٠٠١  أبريل ٧سبت ليعازر 

                  
 م٩ -٦    م       صالة البصخة المقدسة٢ -ص٧     القداس اإللهى :٢٠٠١  أبريل ٨أحد الشعانين 

  
  م٩ -٦&       ظهرا ١٢-ص٩   :٢٠٠١ أبريل ١٠ &٩االثنين و الثالثاء من البصخة المقدسة 

  
  م١٠ -٦&          ظهرا ١٢-ص٩  :٢٠٠١ أبريل ١١األربعاء من البصخة المقدسة 

  
  م١٠ -٦&        م٢-ص٧  :٢٠٠١  أبريل ١٢خميس العهد 

  
   م٦ �ص ٨       :٢٠٠١ أبريل ١٣عظيمة الجمعة ال

  ص٧-٥م الجمعة وتنتهى بالقداس اإللهى من ١١ ستبداء الساعة       :ليلة أبوغالمسيس
  

  ص١٢ �م ٧    :قداس عيد القيامة المجيد
  

   م٣ - ١٢بعد القداس األلهى          ابريل٢١ السبت           :حفلة مدارس األحد
  

  ٢٠٠١ل مواعيد خدمات الكنيسة  أبري
  
    أبريل ٢٧ و ٢٠الجمعة  
   م              درس الحان٨:٣٠ � م ٧:٣٠
   م             اجتماع صآلة٨:٤٥ - م  ٨:٣٠
   م             درس الكتاب المقدس٩:٣٠  - م ٨:٤٥

 
     أبريل٢٨ و ٢١السبت   

   ص      القداس اإللهي            �١١:٣٠   ص ٨:٣٠ 
      مدارس األحد م       �١:٠٠ ص ١١:٣٠
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