
  



 

 

  القديس بولس الرسول 
  لقداسة البابا شنوده الثالث

  
انه طاقة جبارة من طاقات الخدمة، ما أن دخل إلى اإليمان حتى استخدمه اهللا 

بدأ سفر أعمال الرسل يذآر أعمال االثنى . فى بناء الملكوت وعمل به عمال
ولكن ما أن ذآر إيمان بولس حتى احتل هذا . عشر، وبخاصة بطرس ويوحنا

لقد تعب . ول العظيم باقى السفر آله تقريبا، وبخاصة بعد مجمع أورشليمالرس
، )١٨:١٤آو١(وتكلم بالسنة اآثر من الكل) ١٠:١٥آو١(اآثر من جميعهم 

وتحمل آالما ألجل الكرازة أآثر ). ٧-٢:١٢آو ٢(وتمتع بمواهب واستعالمات،وصعد إلى السماء الثالثة 
. خدم آثيرا فى أورشليم وفى أنطاآيا. ائس الرسولية الكبرىوآرز فى آل الكن). ١١:آو٢(من الجميع 

وهو الذى أسس آنائس اليونان، آما انه أسس آنيسة روما، وأقام فيها سنتين يكرز بالكلمة بكل 
  ).٣١-٣٠:٢٨اع( مجاهرة بال مانع 

. يستهاتعب برا وبحرا فى ثالث رحالت آرازية فى آسيا، وأوربا، حتى وصل غربا إلى أسبانيا وأسس آن
فى آسيا بشر فى أورشليم، . فى قبرص، وآريت، ومالطة، وصقلية، وأسس آنائسها: خدم فى عدة جزر

وفى أوربا، بشر قبرص وبالد ... وصور ، وقيصرية، وإنطاآية، وأفسس، وبعض بالد آسيا الصغرى
يرا من بالد فى مقدونية وفيلبى، وتسالونيكى، وبيرية، واثينا، وآورنثوس، وبشر روما وآث: اليونان
. آان يتكلم فى الهيكل والمجامع والبيوت، وفى االيروس باغوس، والمعابد، وفى آل مكان متاح. إيطاليا

وقد تعرض لدسائس آثيرة من اليهود، ووقف أمام واله وملوك، مثل فيلكس، وفستوس، واغريباس، 
رية، وفى روما فى فيلبى، وفى قيص: وتعرض للسجن واآلسر مرات. وقيصر، ومجمع السنهدريم

واثنان من اإلنجيلين من تالميذه، وهما مرقس .  رسالة١٤فقد آتب . وهو اآثر آتابة بقلمه.... مرتين
: وقد لقب برسول األمم.ومن تالميذه أيضا ارسترخس وتيموثاوس، وتيطس، وفليمون وغيرهم. ولوقا

 لى فى أورشليم، ينبغى أن آما شهدت بما) "٢١:٢٢اع" (ها أنا مرسلك إلى األمم"فقد قال له الرب 
وقد . م٦٧وقد نال إآليل الشهادة بقطع رقبته على يدنيرون سنة) ١١:٢٣"(تشهد لى فى رومية أيضا

 ).  ٨:٤تى٢. (نال إآليل البتولية، و إآليل الرسولية و إآليل البر
 
  

  تالميذ بولس الرسول 
وذآره . ل أسقفا ألفسس الذى آتب له بولس رسالتين وقد رسمه بولس الرسو:القديس تيموثاوس

وقد ذهب إلى فيلبى . وآان مساعدا للقديس بولس فى آثير من أسفاره. بوضع يده عليه
عب (آما ذهب أيضا إلى روما ) ٢٢:١٩اع(والى مقدونية ) ١:١آو٢(، والى آورنثوس)٢٠:١٩،٢فى(

) ٢٣:٥تى ١( وآان نشيطا جدا فى الخدمة على الرغم من مرض معدته ومن أسقامه الكثيرة ) ٢٣:١٣
وساعده اطالعه على ". اليستهن أحد بحداثتك: "بدا الخدمة من صغره حتى قال له القديس بولس 

  )لوئيس وافنيكى( الكتب المقدسة منذ طفولته، ونشأته فى أسرة مقدسة وبخاصة أمه وجدته      
  

ل يدعوه انه والرسو..أحد تالميذ بولس الرسول الذى آتب له رسالة، ورسمه أسقفا لكريت : تيطس
وقد رافق الرسول فى بعض رحالته، ). ١٨:١تى١(آما يدعوا تيموثاوس ابنه أيضا ) ٤:١تى(ابنه 

وذهب معه الى نيقوبوليس ودلماطية، وأرسله القديس إلى آورنثوس، وترآه يرتب آمر الرعاية فى 
  . آريت ويقيم قسوسا

  
وآان ). ٧:٤آو(والى آولوسى ) ٢١:٦اف(أرسله إلى افسس .  أحد تالميذ بولس الرسول:تيحيكس

  ). ١٢:٤تى ٢(من الصق أبنائه به، وذآره فى بعض رسائله 



 

 

  
ومن ...مثال) ١٦رو( احباء القديس بولس الذين ذآرهم فى رسائله آثيرون آما فى:باقى تالميذ بولس

 العاملين(ووصفه بان من ) ٢٣فل(ذآر اسمه مرة قبل لوقا االنجيلى .تالميذه المشهورين ارسترخس
ومنهم ايضا مرقس الرسول، ولوقا االنجيلى، ) ٢٢فل(ومن تالميذ بولس ايضا ابفراس ). معه

 ....وفليمون، واآليمندس وغيرهم
 
 
 
 

  أعرف آنيستكأعرف آنيستك
  

 :األيقونات
  

تعلق األيقونات المقدسة عل حجاب الهيكل الذى يفصل بين الهيكل والقسم الثانى من  
 .الكنيسة الخاص بالشمامسة والمرتلين

  
أهتمت الكنيسة األرثوذآسية برسم أيقونات للسيد المسيح فى مواقف مختلفة، لقد 

واقعية وحقيقية وأيضا أهتمت الكنيسة بتصوير الشهداء والقديسين متسربلين بالنعمة 
 .والوقار

  
وقد يدعى البعض أنه ال يجوز وضع األيقونات فى الكنائس ألن فى ذلك روح العباد الوثنية وأن 

ولكن الترجمة ) ٤:٢٠خر ..." (ال تصنع لك تمثاال منحوتا وال صورة ما"قوله اهللا قد حرمها ب
فلم ترد ..." ال تصنع لك تمثاال منحوتا وال صنما ما" السبعنية التى آتبها علماء اليهود تقول 

وأيضا . فى األية آلمة صورة ومن أجل هذا صرحت الكنيسة القبطية بعمل الصور دون التماثيل
ليست للعاقل بل لغير العاقل " ما"ومعروف أن ..." مما فى السماء من فوق"قول أن باق األية ي

دون أن يكون قصده تعالى .... فيقصد بها مما فى السماء من نجوم وآواآب وشموس وأقمار
  .صور المالئكة أو القديسين ولذا يأمر الرب موسى أن يصنع شكل الكاروبيم فى قدس األقداس

  . ونات ليس فيه خطأ فهو سجود لألآرام ال للعبادةوحتى السجود أمام األيق
فيذآر التاريخ أن لوقا . وتاريخ األيقونات فى المسيحية فيرجع الى تاريخ المسيحية نفسه

البشير آان مصورا ماهرا، وقد أستاذن السيدة العذراء أن يصورها فأذنت له فصورها 
ا هى الموجودة فى و ايضا صورها بضعة صور أخرى قيل أن أحده. حاملة أبنها

 . العزباوية باألزبكية بمصر، وأن أخرى موجودة بدير مار مرقس فى القدس
 

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



 

 

   من بستان الروح
 نيافة االنبا يؤانس  مثلث الرَحماتل
  
 .عناصر االعتراف. ١٠

  
  ة الحل من الخطي

  
  صلوات التحليل

حللنى يا أبي من خطاياي التي "بعد اعترافك أمام أبيك الكاهن اعترافا آامال ارآع في خشوع وقل له 
فربما تكون نسيت خطايا لم تذآرها، وحينئذ سيمد الكاهن يده " اعترفت بها ومن المستترة أيضا

أن ندون ونتأمل ما فيها من بالصليب، ويضعه علي رأسك، ويصلي عنك صالة التحليل، ومن المفيد 
طلبات ومعاني روحية جميلة ، حتى حينما تحني هامتك أمام أبيك الروحي تشعر بقوة الكلمات التي 

  ..يتلوها
  

  :وتنقسم صالة التحليل إلي ثالثة طلبات
نعم يارب الذي أعطانا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وآل قوة العدو، اسحق  ":التحليل األول

تحت أقدامنا سريعا ، وبدد عنا آل معقوالته الشريرة المقاومة لنا، ألنك أنت هو ملكنا آلنا أيها رؤوسه 
المسيح إلهنا، وأنت الذي نرسل لك إلي فوق المجد واإلآرام والسجود، مع أبيك الصالح والروح القدس 

  "المساوي لك اآلن وآل أوان وإلي دهر الداهرين آمين
ب الذي طأطأت السماوات ونزلت وتأنست، من أجل خالص جنس البشر، أنت أنت يار ":التحليل الثاني

هو الجالس علي الشاروبيم والسرافيم، والناظر إلي المتواضعين،  أنت أيضا اآلن يا سيدنا الذي نرفع 
أعين قلوبنا إليك، أيها الرب الغافر آثامنا، ومخلص نفوسنا من الفساد، نسجد لتعطفك الذي ال ينطق به، 

اسمك . لك أن تعطينا سالمك، ألنك أعطيتنا آل، اقتننا لك يا اهللا مخلصنا، ألننا ال نعرف أحد سواك ونسأ
) --(وعبدك . سر أن نكون في تمتع خيراتك. ردنا يا اهللا إلي خوفك وشوقك. القدوس هو الذي نقوله

الذي في السموات الذي أحني رأسه تحت يدك ارفعه في السيرة وزينه بالفضائل ولنستحق آلنا ملكوتك 
  ..هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس. بمسرة اهللا أبيك الصالح

أيها السيد الرب يسوع المسيح اإلبن الوحيد وآلمة اهللا األب الذي قطع آل رباطات  ":التحليل الثالث
ر وقال لهم خطايانا من قبل آالمه المخلصة المحيية، الذي نفخ في وجه تالميذه القديسين ورسله األطها

اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ، ومن أمسكتموها عليهم أمسكت أنت اآلن 
أيضا يا سيدنا من قبل رسلك األطهار أنعمت علي الذين يعملون في الكهنوت، في آل زمان، في آنيستك 

اآلن  نسأل ونطلب من . المقدسة، أن يغفروا الخطايا علي األرض ويربطوا ويحلوا آل رباطات الظلم
وضعفي نحن الخاضعين برؤوسنا أمام مجدك المقدس، ارزقنا ) --(صالحك يا محب البشر عن عبدك 

رحمتك، واقطع آل رباطات خطايانا، وإن آنا قد أخطأنا إليك في شئ بعلم أو بغير علم، أو بجزع القلب، 
ضعف البشر، آصالح ومحب البشر، اللهم أنت يا سيد العارف ب. أو بالفعل، أو بالقول، أو بصغر القلب

، امألنا من خوفك قومنا إلي إرادتك )--(أنعم علينا بغفران خطايانا، بارآنا، طهرنا، حللنا وحالل عبدك 
  ..والمجد والكرامة والعز والسجود. المقدسة الصالحة، ألنك أنت هو إلهنا

  
أعطينا "ويقول . ف وعن ضعفه أيضانالحظ في التحاليل الثالثة يطلب الكاهن من اهللا عن المعتر

ردنا "، أيضا أن يرد إلينا الشوق إلي اهللا "امألنا من خوفك"وحينما سأل ألجل خوف اهللا قال " سالمك
  " يا اهللا إلي شوقك



 

 

، مغفرة لخطايانا بأنواعها "بعلم أو بغير علم"مغفرة لخطايانا بالكيفية : أما نتائج صلوات التحليل هي
". بجزع القلب أو بصغره"، مغفرة لخطايانا التي وقعنا فيها تحت مختلف الظروف "لبالفعل أو بالقو" 

  .ثم برآه وطهاره وحل من آل قيود الخطية وسلطانها
  

بعد صالة التحليل تأآد أن الرب رفع عنك خطاياك وتذآر آلمات ناثان النبي إلي داود بعد اعترافه 
   )١٣ :١٢ئيل  صمو٢" (الرب أيضا قد نقل عنك خطيتك"بخطيئته 

  .تقدم في محبة وخضوع وقبل الصليب الذي في يد األب الكاهن
 
  

  تاريخ الكنيسة القبطية بعد مجمع خلقيدونية
  
  )٦٢٧-٦١٧(االحتالل الفارسي لمصر . ٤
   

أن نذآر شيئا عن االحتالل الفارسي لمصر الذى دام  ,البد لنا قبل أن نتناول موضوع فتح العرب لمصر
  . خربوا وهدموا الكثير من الكنائس واألديرةقرابة عشرة أعوام

  
سار . والتي سلكتها جيوش العرب بعد ذلك, سلك الجيش الفارسى فى مصر طريق الغزاة السابقين

بحذاء ساحل البحر المتوسط حتى الفرما ففتحت بدون عناء لكن الفرس خربوا  الجيش من العريش
  . ثم بحذاء فرع الرشيد إلي مدينة اإلسكندرية الكثير من آنائسها وأديرتها و تقدموا إلي ممفيس

  
قليم أذآرت المراجع أن اإلسكندرية سقطت فى يد الفرس بسبب خيانة أحد طالب العلم الوافدين من 

آما ال يعرف الدافع  الذى دفع . البحرين ويدعى بطرس وال تعرف ديانته أآان مسيحيا أم يهوديا أو وثنيا
آانت تحت الحكم الفارسى وآان أهلها خليطا أآثرهم ) البحرين(ن بالدة هذا الخائن إلى خيانته سوى أ

  .  من الفرس واليهود
   

 ويذآر ساويرس بن المقفع آاتب تاريخ البطارآة أن الفرس مدوا حصارهم لإلسكندرية وصبوا جام 
 وبعد أن دخل الفرس.غضبهم على األماآن المجاورة خاصة األديرة ونهبوها و مثلوا برهبانها 

و جدير .  بالد فارس إلىاإلسكندرية عنوة قتلوا الكثير من أهلها آما اخذوا البعض أسرى أرسلوهم 
 على وشك السقوط فى أيدى الفرس هرب نيتكيتاس حاآم مصر اإلسكندريةبالذآر أنة بينما آانت 
  . القسطنطينية إلىالبطريرك الملكانى فى سفينة متجهين ) الرحوم(البيزنطى ومعه يوحنا 

  
وقد وصل .  سار الجيش الفارسى نحو الجنوب بحذاء النيل قاصدا صعيد مصراإلسكندريةبعد فتح 
وآانوا يشيعون الموت والدمار حيث يحلون و بالجملة فقد .  الجنوب فى صعيد مصرأقصى إلىالفرس 

حدين ولدينا مخطوطة تحوى نبوءة لألنبا شنودة رئيس المتو. ارتكب الفرس مصائب ومظالم آثيرة جدا
تنيح األنبا ( قباط وهدم للكنائس واألديرةلألحدثوة من خراب ودمار وقتل أعن غزو الفرس لمصر وما 

آما ذآر آثير من فظائعهم فى الصعيد األعلى فى مخطوطة  ) سنة١٦٦شنودة قبل الغزو الفارسى بنحو 
ما أصاب القبط من ولعل ..تحوى سيرة األنبا بسنتاؤس أسقف فقط وآال المخطوطتين باللغة القبطية

  .     أهوال على يد الفرس ما يدحض االدعاء بأنهم تعاطفوا معهم
   

  .الكنيسة القبطية فى ظل الحكم اإلسالمي: العدد القادم
  
  



 

 

  من أخبار الكنيسة
  

 فدان فى مدينة هاول بقرب ١٥بنعمة اهللا قد تعاقدت الكنيسة على شراء قطعة أرض مساحتها  •
Route 9  دوالر آلف ٥٠٠  بثمن.  

  
 يوليو حفل للخريجين من ٢١سيقام بالكنيسة عقب قداس يوم السبت الموافق  •

والكنيسة تقدم لهم التهانى وترجو لهم دوام التوفيق علميا . أبناء الكنيسة
  .وروحيا

  
لالستعالم على المساعدات االجتماعية التى تقدمها الحكومة يمكنكم االتصال باألستاذ مكرم  •

 )٧٣٢( ٣٦٣-٢٢٦١ميخائيل 
  
 
  
  

  ٢٠٠١   يوليهمواعيد خدمات الكنيسة
  

  
   يوليه ٢٧ و٢٠ و١٣و٦  الجمعة

  
   م              درس الحان٨:٣٠ � م ٧:٣٠
   م             اجتماع صآلة٨:٤٥ - م ٨:٣٠
   م             درس الكتاب المقدس٩:٣٠ - م ٨:٤٥
        تسبحة نصف الليلم      ١١:٣٠ -م  ٩:٣٠

 
   يوليه٢٨ و٢١ و١٤ و٧ السبت 

   
  القداس اإللهي                   ص�١١:٣٠   ص ٨:٣٠ 

 مدارس األحد            م�١:٠٠ ص ١١:٣٠
  
 

  :األعياد القبطية
  
    شهاده القديس موسى أالسود-------- يوليه   ١
    عيد الرسل -------- يوليه   ١٢
          رئيس المتوحدين   نياحة القديس األنبا شنوده -------- يوليه   ١٤
      مخلصنا الصالحنياحة القديس األنبا بيشوى حبيب    -------- يوليه  ١٥


	????? ??????? ??????? ??? ???? ?????????
	????? ??????: ??????? ??????? ?? ?? ????? ????????.
	
	
	?????? ????? ???????  ????? 2001

	??????  6?13 ?20 ?27 ?????
	
	
	
	
	
	8:30 ? - 8:45 ?             ?????? ????




	?????  7 ?14 ?21 ?28 ?????
	?
	?8:30   ? –11:30 ?      ?????? ??????
	
	
	1 ?????   --------  ????? ?????? ???? ??????
	12 ?????   --------  ??? ?????








