


 تجربة أيوب الصديق
أيوب يبرر نفسه أمام أصحابه و أمام اهللا ويفتخر 

لقداسة  !   بما له من بر، وآمال، وعظمة 
 )٣(البابا  شنودة   الثالث  









 غلطات شائعة
 يسوع

فيقولون عالقتي !! مجردًا ) يسوع( بلقب  يتكلم الناس عن السيد المسيح
 أما الكنيسة المقدسة فعندما.  الخ بيسوع، يسوع في حياتى، محبتي ليسوع

  ربنا ، والهنا، ومخلصنا،: نذآر هذا االسم المبارك، تذآره بكل إجالل فتقول
وملكنا آلنا ، ربنا يسوع المسيح، ابن اهللا الحي ، الذي له المجد الدائم إلى 

يسوع ، ربنا يسوع المسيح وال تقل  الرب: أما أنت فعلى األقل قل . آمين األبد
 . توقير مجردة بال) يسوع ( آلمة 

   الكرازة من مجلة       



بمشيئة اهللا  سيقوم صاحب  
 القداسة البابا شنودة الثالث

بوضع حجر األساس بأرض الكنيسة 
أثناء زيارة قداسته الرعوية المقبلة 

 للواليات المتحدة األمريكية 
/  ش ١٧١٨ مسرى ١٧في يوم الخميس الموافق  

  الساعة الحادية عشر صباحا   ٢٠٠٢أغسطس ٢٢

  األقـــــدار شــــاءت
 

النه ) مشيئة اهللا ( بدًال من أن نقول ) األقدار  شاءت( إنه خطأ شائع أن يقول 
 اهللا في تدبير الكون ؟ يشارك) القدر ( ال يوجد شيء اسمه 

؟  ما هو هذا القدر ؟ هل هو ) القدر الظالم ( أحيانًا  وأسوأ من آل هذا أن تقول
 ؟ قدرة اهللا لإلنسان ؟  وهل يكون هذا ظلمًا ما

  الكرازة من مجلة     
 
 

  ؟؟؟ آليلإنصف 
 

) الخطوبة ( والخطبة .  والزواج الكنيسة ال تعرف سوى الخطوبة
الفرح حسبما يسميه  جابنيوت والزواج يسمونه اإلآليل أو يسمونها

الخطوبة والزواج يسمى نصف  العامة وليس هناك وضع متوسط بين
الالهوتية والعقيدية  إآليل ، ونفس هذه التسمية غير منطقية من الناحية

 إنها خطأ شائع ؟. 
  الكرازة من مجلة     



 مواعيد خدمات الكنيسة 
 

الجمعة   
  م         درس الحان٨:٣٠ � م ٧:٣٠
 اجتماع صالة عربي                                                     /  م             درس الكتاب المقدس عربي�١٠ م ٨:٣٠
 تسبحة نصف الليل/ م            صالة نصف الليل ١١ - م ٨:٣٠

 
    السبت  

  ص      القداس اإللهي�١١:٣٠  ص ٨:٠٠
  م       مدارس األحد�١:٠٠ ظهرا ١٢:٠٠

 

 :األعياد القبطية 
 بدء صوم السيدة العذراء      أغسطس ٧ 

    عيد التجلى    أغسطس١٩
 عيد صعود جسد السيدة العذراء      أغسطس٢٢
      نياحة القديس تكال هيمانوت الحبشى      أغسطس ٣٠

   

August 7         Beginning of St. Mary Fast. 
August 19       Transfiguration Feast 
August 22       Assumption of St. Mary Body 
August 30       Departure of St. Takla Haymanot 

COPTIC  FEASTSCOPTIC  FEASTSCOPTIC  FEASTSCOPTIC  FEASTS    

 بنها ا تهنئ الكنيسة
 الدآتور هانى دويدى

 على افتتاح عيادتة الخاصة
 وتتمنى له دوام التوفيق والنجاح


