
  

        



 

 

 رسالة  لصاحب القداسة
 

 البابا شنودة الثالث

  



 

 

  أعرف كنيستكأعرف كنيستكأعرف كنيستكأعرف كنيستكأعرف كنيستكأعرف كنيستكأعرف كنيستكأعرف كنيستك
  :ترتيب األيقونات فى الكنيسة

  
لقد أعتادت الكنيسة أن تجعل لأليقونات نظاما خاصا، فجعلت صورة السيد المسيح  

مصلوبا فى أعلى احجاب فوق الباب الملكى، وفى هذه الصورة نرى السيدة العذراء من 
الحبيب من الناحية األخرى و قد ظهر صليب اللصين على الجانبين ناحية اليمين ويوحنا 
  .لصليب السيد المسيح

  
وجعلت الكنيسة صورة العشاء الربانى فوق باب الهيكل األوسط أى تحت صورة 

الصلبوت فتكون صورة الصلبوت مرفوعة أعلى الحجاب وصورة العشاء فوق الباب 
لتالميذ األثنى عشر ستة من الناحية مباشرة والى جوار صورة العشاء تظهر صور ا

  .البحرية وستة من الناحية القبلية
  

ونالحظ ان صورة يسوع توضع دائما على يمين باب الهيكل آما ان صورة السيدة 
وفى الناحية ". جلست الملكة عن يمين الملك" العذراء عن يمين أبنها آما قال النبى  

وعن يمين السيدة .  يوحنا المعمداناألخرى وعن يسار السيد المسيح تكون صورة 
العذراء من الناحية البحرية صورة المالك جبرائيل المبشر ثم أيقونة المالك ميخائيل 
خادم القيامة ثم أيقونة مار مرقس ثم أيقونة سادتنا الرسل ان لم تكن قد وضعت فى 

 يكن قد ورد ثم أيقونة قديس البيعة ان لم.  أعلى الباب عن يمين ويسار أيقونة العشاء
  .فى هؤالء

  
 ومن - على ان البعض يستحسنون وضع قديس البيعة عن يمين السيدة العذراء مباشرة
 . الناحية األخرى توضع صورة يوحنا المعمدان آما سبق وغيره من األيقونات

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



 

 

   بستان الروحمن 
  مثلث الرَحماتل
  نيافة االنبا يؤانس 

  
  . إرشادات عامة في االعتراف.١١

  :ما بعد االعتراف
في آم صنع بك الرب بمفردك يحسن أن تنصرف بعد االعتراف 

 لمستقبلك أختزنورحمك ، استفد من حالتك الروحية الجديدة و 
نهم المفيد منها ، من األخطاء التي يقع فيها بعض الشباب أ

يذهبون إلي االعتراف جماعات ، ويقضون الوقت الذي يسبق 
االعتراف في سمر وحديث وربما فكاهة أيضا آأنهم ال يشعرون بالندم علي الخطية ، ثم يخرجون بعد 

  .االعتراف بنفس الصورة يتحدثون أثناء الطريق في أمور تحتاج إلي اعتراف آخر
ألن الصديق " انهض واعترف وجدد العهد مع اهللا ثانية ت ثانية بعد االعتراف ، بلطال تيأس إن سق

  )١٦ : ٢٤أم (" يسقط سبع مرات ويقوم
  
  :أب اعتراف واحد 

تعلمنا الكنيسة بوجوب اتخاذ أب اعتراف واحد ال يتغير، ويستمر المعترف معه إال إذا حالت موانع 
تأذن أب االعتراف، للسماح في هذه الحالة يجب علي المعترف أن يس و. خاصة آالسفر أو أي أمر آخر
   .باالعتراف عند أب اعتراف آخر

  
  : تغيير أب االعتراف

إن الهدف االسمي من االعتراف هو مصلحة المعترف الروحية، والواقع أن أب االعتراف هو بمثابة 
الطبيب، قد ال يستريح مريض لعالج طبيب معين قد استمر معه فترة من الوقت، فيضطر إلي أن يتوجه 

طبيب آخر، بل آثيرا من األحيان يقترح الطبيب المعالج نفسه علي المريض بالتوجه إلي طبيب إلي 
 .معين

  
  : الخطية التي نسيتها أو التي جدت

تذآرتها بعد ذلك أو لو فعلت خطية  ماذا يحدث لو سهي عليك أن تعترف بخطية معينة ألب اعترافك، ثم
ا تعترف بها قبل التناول ألحد األباء الكهنة الموجودين في ال تتشكك، فإم.   بعد اعترافك وقبيل التناول

الكنيسة، حتى لو لم يكن أب اعترافك، وإما أنك تتناول بعد أن يصلي لك الكاهن صالة التحليل و عندما 
  .تقابل أب اعترافك تذآر له ذلك

  
  : المرشد الروحي 

يكون هذا المرشد من العلمانيين، ممكن أن تتخذ مرشدا روحيا أو أآثر غير أب اعترافك، وممكن أن 
وعمل المرشد الروحي في هذه الحالة هو تناول المواضيع الروحية العامة مثل الصالة و محاربتها، 
والكبرياء واالتضاع واإلدانة ، دون الدخول مع اإلنسان الذي يتحدث إليه في خطاياه الشخصية وفي 

  .ه الحالة معلم وليس أب اعترافدقائق حياته الروحية الخاصة، يعتبر المرشد في هذ
 
 
 
  



 

 

  :مغفرة الخطايا
  هل بعد أن يتمم اإلنسان آل عناصر االعتراف تغفر خطاياه حقا، حتي ولو آانت شنيعة؟

إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا "طبعا اإلجابة واضحة، قال يوحنا الرسول 
  )٩ :١يو ١(" ويطهرنا من آل إثم

 ؟  فأدخل الكنيسة وامح خطيتك، آلما خطئت تب عن أخطأت" يس يوحنا ذهبي الفم قال القد
  الخطية، وال تيأس من ذاتك وإن 

  خطئت ثانية، فتب ثانية أيضا، وال تسقطن من الرجاء بالخيرات 
  وإن آنت غاية الشيب، .. الموعود بها سقوطا آامال بسبب إهمال 

هو ال يطلب مجازاة عن  محكمة،س هو مستشفي ولي)  الكنيسة(أدخل واندم، ألن هذا المكان
   ".الخطايا

  
  .نؤآد ثانية أنه ال يصلح االعتراف الكامل أثناء القداس** 

ويستحسن أال تطول . المدة بين آل اعترافين، تتحدد باالتفاق بين أب االعتراف والمعترف** 
 . هذه المدة

 
 
 

  أخبار الكنيسة
  

  آونتى   أوشن  تبحث جديا فى منطقة مونوث و ةعلى مدى  أربعة سنوات و الكنيس •
(Monmouth and Ocean County) على أى قطعة أرض أو مبنى يصلح لبناء آنيسة   .

 فدان بثمن ١٥أخيرا قد وفقنا اهللا وأتفقت لجان الكنيسة على شراء  قطعة أرض مساحتها 
  .   سة الحالىوهذه األرض تبعد حوالى ميلين جنوبا من موقع الكني.  دوالرا٥٠٠٠٠٠

  
  بمشيئة اهللا(Closing) وبنعمة الرب قد تم توقيع العقد االبتدائى وسيكون توقيع العقد النهائى

 . ٢٠٠١ أآتوبر سنة  ١٥يوم  
 

 دوالرا تقريبا، وهناك تعهدات بحوالى ١٥٠٠٠٠و يوجد فى حساب الكنيسة حاليا مبلغ 
فنأمل الكنيسة بجمعه من خالل  دوالرا ٣١٠٠٠٠أما باقى المبلغ وهو ,  دوالرا٤٠٠٠٠

والكنيسة تعتمد على صلواتكم .   إلى البنوكءالتبرعات و السلفيات الشخصية وذلك قبل اللجو
  .وتبرعاتكم السخية

  
بسبب الجريمة اإلرهابية البشعة ومشارآة فى األحزان عل األلوف التى أهدرت أروحهم فى هذا  •

 ٧ و ٦لكنيسة إلى يومى السبت و األحد الموافقين الحادث المشين قد تم تأجيل المعرض السنوى ل
 . ٢٠٠١أآتوبر سنة 

  
  
 . ٢٠٠١ نوفمبر سنة ١٨ستقوم الكنيسة بتنظيم حفلة عشاء يوم األحد الموافق  •
 
 
 
 



 

 

 ٢٨صاحب النيافة األنبا مقاريوس سيبارك آنيستنا بالحضور يومى الجمعة و السبت الموافقين  •
م نيافته برفع بخور عشية وسوف يتبع العشية اجتماع درس   يوم الجمعة سيقو . سبتمبر٢٩و

وسيقوم نيافته بصالة القداس اإللهى يوم السبت وأثناء القداس اإللهى سيقوم .  الكتاب المقدس
على آل من يرغب فى الرسامة برجاء االتصال بالقس   .نيافته برسامة شمامسة للكنيسة

 . طانيوسأنطونيوس 
 
 
 

  ٢٠٠١ سبتمبر مواعيد خدمات الكنيسة
  

    الجمعة
  

   م           درس الحان٨:٣٠ � م ٧:٣٠
                                                   درس الكتاب المقدس عربى      م        �١٠ م ٨:٣٠

  ىاجتماع صالة عرب        
 م                صالة نصف الليل    ١١ - م ٨:٣٠

           تسبحة نصف الليل   
  

   السبت 
   
  القداس اإللهي                   ص�١١:٣٠   ص ٨:٣٠ 

 مدارس األحد            م�١:٠٠ ص ١١:٣٠
  
 

  :األعياد القبطية
  
    نياحة القديس االنبا برسوم العريان--- --- -  سبتمبر   ١٠
  "النيروز"  عيد رأس السنه القبطية --- --- -- ر    سبتمب١١
     عيد الصليب-------- سبتمبر   ٢٧
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