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 سنوات مع أسئلة الناس 
 لقداسة البابا شنودة الثالث

 
آيف أستطيع أن أقاوم األفكار ،    :ســـؤال 

التي تضغط عي أحيانا بشدة ، وتحاول أن 
 تخضعني ألستسلم لها ؟

شغل وقت فراغك بفكر آخر ا :  الجـــواب 
ال تنتظر حتى ترهقك األفكار  .. أقوى منه 

بل . هكذا ، وبعد هذا تحاول أن تقاومها 
أنك ال تعطيها مجاال  –إن استطعت  -األفضل

 وآيف ذلك ؟ .. على اإلطالق للوصول إليك 
اشغل فكرك باستمرار بما هو مفيد ، حتى إن أراد الشيطان أن يحاربك بالفكر ، +

ما أصعب الفكر حينما يأتي .. يجدك مشغوال وغير متفرغ ألفكاره ، فيمضي عنك 
 .إلى اإلنسان فيجد أبوابه مفتوحة وعقله مستعدا للقبول 

ألن عقلك ال يستطيع أن يفكر . إن جاءك فكر ردي ، استبدله بفكر آخر يحل محله 
لذلك يشترط في الفكر الجديد الذي . في موضوعين في وقت واحد بنفس العمق 

تريد أن تغطي به على فكر المحاربة ، أن يكون عميقا حتى يمكنه طرد الفكر 
اآلخر ، آالتفكير في لغز أو مشكلة أو مسألة عقائدية أو موضوع يهمك أو تذآر 

الفكر السطحي ال يطرد األفكار المحاربة لك ، إنما تطردها أفكار  …شيئا نسيته 
آأن تفكر في مشكلة . أخرى يمكنها أن تدخل إلى عمق ذهنك ، أو إلى عمق قلبك 

عائلية هامة ، أو في سؤال عويص ليس من السهل حله ، أو في موضوع 
 ..محبوب إلى قلبك يسرك االستمرار فيه 

على أن تكون أيضا    ..ويمكنك أن تطرد الفكر بالقراءة آطريقة أخرى لإلحالل  +
قراءة عميقة يمكنها أن تشغل الذهن ، ألن القراءة السطحية تعطي مكانا للسرحان 

لذلك قد يحارب إنسان بفكر شهوة ،  . ، فيسرح الفكر في نفس الوقت فيما يحاربه
فال تصلح له قراءة روحية عادية ، بقدر ما تصلح له قراءة عن حل مشكالت في 

الكتاب المقدس ، أو قراءة في الخالفات العقائدية والرد عليها ، أو قراءة في 
 .موضوع جديد لم سبق معرفته ، أو في موضوع علمي يحتاج إلى ترآيز 

إذ يستحي اإلنسان من التفكير   ..وقد ينطرد الفكر بالصلوات والمطانيات +
الخاطئ في وقت مخاطبته هللا ، آما أنه يأخذ معونة من الصالة ، على شرط أن 

والصالة المصحوبة بالمطانيات تكون . تكون الصالة بحرارة ومقاومة للسرحان 
 .أقوى 

ألن هذا العمل يشغل الفكر  ..وقد يمكن طرد الفكر ، باالنشغال في عمل يدوي +
العمل . أيضا فيلهيه عن محاربته ، بقدر ما يكون عمال يحتاج إلى انتباه وترآيز 

أيضا يشغل اإلنسان ، ويريحه من حرب األفكار ، بعكس الفراغ الذي يعطي مجاال 
إن الذي يعمل يحاربه شيطان واحد ، أما الذي ال : لذلك قال اآلباء . لحرب الفكر 

الحظ أن اهللا أعطى أبانا آدم عمال يعمله وهو في .يعمل فتحاربه عدة شياطين 
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Mary Coptic Orthodox Church, East Brunswick, N.J. 
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“    And as Moses lifted up the serpent in the wil-
derness, even so must the Son of Man be lifted up, 15 that 
whoever believes in Him should not perish but have eter-
nal life. 16 For God so loved the world that He gave His 
only begotten Son, that whoever believes in Him should 
not perish but have everlasting life. 17 For God did not 
send His Son into the world to condemn the world, but that 
the world through Him might be saved. 18 He who be-
lieves in Him is not condemned; but he who does not be-
lieve is condemned already, because he has not believed 
in the name of the only begotten Son of God. 19 And this 
is the condemnation, that the light has come into the 
world, and men loved darkness rather than light, because 
their deeds were evil. 20 For everyone practicing evil 
hates the light and does not come to the light, lest his 
deeds should be exposed. 21 But he who does the truth 
comes to the light, that his deeds may be clearly seen, 
that they have been done in God.”   ( John 3: 14-21) 
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FASTING  AND REPENTANCE 
BY: Holiness Pope Shenouda III 
 
Those who fast and receive no benefit from it 
must have fasted in a wrong way; in this case, 
what is to blame is not fasting itself, but the 
method followed.  
Fasting is a period of concentrated spiritual 
activity, a period of loving God and adhering to 
Him. As a result of this love, one who fasts is 
lifted above the level of the body and its con-

cerns. He soars above worldly matters, to get a taste of the heavenly. It 
is a period of sacred feelings towards God, and ultimately, it harbours 
the feeling that one is close to, and familiar with, Him. It is a period of 
being spiritually content with the self and with God, and of standing 
against the Devil.  Days of fasting are specifically for spiritual energy, 
and are a period of storage.  
From the depths of spirituality acquired, through fasting, one who fasts 
receives spiritual energy which supports him during his non-fasting days. 
Thus, he who is honest in his spiritual activity during Lent, for instance, 
receives a spiritual stock that strengthens him throughout the following 
fifty sacred days, during which there is neither fasting nor metanoias.  
If one wants to fast in a spiritual fashion, one must bear in mind the fol-
lowing remarks:  
1. Fasting must be spiritual in its target and motives.  
It should not be performed as an obligation, for praise, or out of custom. 
In fasting, one must place the love of God above materialistic and bodily 
things, in order to allow the soul its chance.  
2. Fasting should be a period of penitence and purity of heart.  
In fasting, the person must lead a holy life, acceptable in the sight of 
God, in which he confesses his sins and repents, then partakes of the 
holy sacraments.  
3. Fasting should be a period of spiritual nourishment, and it should fol-
low a strong spiritual schedule.  
While fasting, all the spiritual media should be taken care of, and spiri-
tual, rather than bodily, matters should be concentrated upon. One 
should always place before oneself, not merely the kind of food for fast-
ing, but the sanctity of fasting days and what is proper for them, so that 
one's spirit may become strengthened in them.  
Fasting leads to the strength of the spirit, and the strength of the spirit 
leads to fasting.  In fasting there are virtues that are related to each 
other.  Fasting helps one to stay up late, because of the lightness of 
one's body, and staying up late leads to reading and prayer. Spiritual 
reading also helps one to pray, and it is a source of contemplation, 
which, in turn, strengthens prayer.  Fasting is related to metanoias, 
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 .الجنة ، مع أنه لم يكن محتاجا أن يعمل من أجل رزقه 
فإن لم ينطرد الفكر بكل هذا ، فاألصلح أن يخرج اإلنسان من وحدته ليتكلم +  

ألنه من الصعب عليه أن يتكلم في موضوع معين ، وهو . مع شخص آخر 
بل إن أي نوع من التسلية ، سواء . يفكر في نفس الوقت في موضوع آخر 

 .آان فرديا أو مشترآا مع آخرين ، يساعد على طرد الفكر أيضا 
آذلك يجب عليك أن تعرف  ..المهم أنك ال تترك الفكر ينفرد بك أو تنفرد به + 

قد يأتيك مثال فكر غضب أو انتقام بسبب موضوع ..سبب الفكر وتتصرف معه
ألنك طالما تبقي داخلك أسباب الغضب . معين يحتاج إلى التصريف داخل قلبك 

فإن آان الفكر بسبب قراءة معينة . فال بد أن ترجع إليك األفكار مهما طردتها 
، أو سماعات من الناس ، أو عثرة من الحواس ، أو مشكلة تشغلك ، حاول 

آذلك إن أتاك فكر    .أن تتوقى آل هذا أو تجد حال له ، وهكذا تمنع سبب الفكر
آبرياء أو مجد باطل ، لسبب معين يدعوك إلى هذا ، فعليك أن تحارب هذا 
 ..الكبرياء داخل قلبك بطريقة روحية ، فإن انتصرت عليه ، ستفارقك أفكاره 

 ..وهكذا تتبع طريقة التصريف الروحي مع آل خطية تحاربك أفكارها 
فإن طردت .... وفي آل ذلك ، تحتاج إلى السرعة وعدم التساهل مع الفكر + 

الفكر بسرعة ، فسيضعف أمامك ، أما إن أعطيته فرصة فسيقوى وتضعف 
أنت في مقاومته ، إذ قد تنضم إليه أفكار أخرى وتزداد فروعه ، آما أنه قد 

 .ينتقل من العقل إلى القلب ، فيتحول إلى رغبة وشهوة 
فقد يستبقي اإلنسان الفكر بحجة أنه : واحترس من خداع محبة االستطالع + 

يريد أن يعرف ماذا تكون نهايته ، وإلى أي طريق يتجه ، بنوع من حب 
آثير من األفكار أنت تعرف نهايتها ، وإن لم تعرف ، فعلى األقل !! االستطالع 

ثم ما منفعة حب االستطالع إن أدى . تستطيع أن تستنتج من طريقة ابتدائها 
 !إلى ضياعك ؟

والقديس مار أوغريس وضع   ..هناك طريقة أخرى وهي الرد على الفكر + 
فكل خطية تحارب اإلنسان ، يضع أمامه . طريقة للرد على الفكر بآيات الكتاب 

 .وفي التجربة على الجبل رد الرب على الشيطان باآليات. ترد عليها وتسكنها 
إذ قد تكون . ولكن هناك أفكار تحتاج إلى طرد سريع وليس إلى مناقشة 

المناقشة مدعاة إلى تثبيت الفكر باألآثر ، وإطالة مدة إقامته ، آما قد يتسبب 
ال تتراخى وال : إن جاءتك األفكار ، يجب أن تصدها بسرعة  .في تشعب الفكر 

وال تتفاوض مع الفكر وتأخذ . تتماهل وال تنتظر لترى إلى أين يصل بك الفكر 
ألنك آلما تستبقي الفكر عندك ، آلما يأخذ قوة ويكون له سلطان . وتعطي معه 

 .أما في بدء مجيئه ، فيكون ضعيفا يسهل عليك طرده . عليك 
هناك أشخاص خبيرون .إلى معونة ,إن طرد األفكار يحتاج إلى حكمة وإفراز 

" . ألننا ال نجهل حيله: "بالفكر وطريقة مقاتلته ، آما قال بولس الرسول 
وعلى العموم فإن . والذي ليست له خبرة ، عليه أن يسأل مرشدا روحيا 

المعونة اإللهية التي تأتي بالصالة والتضرع ، تساعد اإلنسان على التخلص 
   .الرب قادر أن يطرد الشيطان وآل أفكاره الردية  .من األفكار 



 
   )العدد الخامس ( العناية اإللهية 

 
قيثارة متبوعة . إنه رجل من أندر الرجال ، وناسك من أشهر النساك 

 .. إنه قيثارة الروح القدس .. األوتار 
.. م  306نشأ من أسرة مسيحية في مدينة نصيبين فيما بين النهرين سنة 

تتلمذ على يد أسقف مدينته ، إذ آان رجال روحانيا ، ذا جذور عميقة ، حيث 
 . آان له في مجمع نيقيه مع أسقفه مكان آبير 

ولتقواه وعفته وغيرته ومحبته ، عين في الكنيسة واعظا ومعلما ، أنه         
وهناك بين أروقة الكنيسة آانت خدمته  .. مار افرام السريانيالقديس 

في ليلة غربت شمسها ، وسمع صوت البومة خاللها ، تعلن .  وتعاليمه 
لقد تطاير الخبر .. صراخ وعويل ، إتهامات ووعيد .. عن فضيحة آتية 

: فتاة عذراء تصرخ من أعماقها .. آالشرر ، وأصبحت اإلتهامات آالسحاب 
وما أن سمع اآلب األسقف يعقوب صياحها واتهاماتها . لقد أسقطني افرام 

حتى أحضر الواعظ افرام موبخا ومستفسرا عما حدث ؟ وإذ به في خجل 
: وآسوف عيناه إلى األرض وقلبه نحو السماء ، صارخا بانسحاق وإتضاع 

 !!وصلي من أجلي .. اغفر لي ضعفي .. أخطأت يا أبي 
لم يدافع عن نفسه ولم يبرر ساحته متشبها أيضا بسيده واثقا من عنايته 

ومرت األيام ثقيلة ثقيلة ، وإذ بالشقية تضع مولودها ، الذي .. األبوية له 
حمله أبوها بدوره إلى الكنيسة مسلما إيه إلى األسقف الذي بدوره استدعى 

 !!خذ رب إبنك : إفرام الواعظ قائال بل آمرا 
في ذل ما بعده ذل ، وصمت ما فاقه صمت ، أخذ الطفل وخرج وهو حامله 
أي حامل صليبه ، ولم يهدأ عدو الخير ولم يخجل بل تحولت الكنيسة إلى 

لقد أعثر الشعب .. القيل والقال ، وظهرت أشباح العثرة في نفوس الضعفاء 
ومن أجل عثرة الشعب لم يحتمل مار إفرام بل دمعت عيناه ونزف قلبه ، .. 

لم يهتم بسمعته بقدر ما اهتم بخالص .  إذ ويل لمن تأتي منه العثرات 
الشعب وعدم عثرته ، ذهب إلى األسقف باآيا طالبا منه أن يسمح له بأن 

دقت أجراس المنائر وأعلن . يكلم الشعب مجتمعا ، ووافق األب األسقف 
للشعب عن ميعاد لقائهم مع األب األسقف ، وفي الميعاد المحدد صعد 

 :األسقف على آرسيه ، وجلس الشعب في الكنيسة صامتين ، وفجأة 
وهو حامل الطفل على يديه ، ) مكان الوعظ ( صعد إفرام الواعظ إلى اإلنبل 

أيها الطفل ، من أجل : وجعل وجهه قبالة المذبح وصرخ بصوت عظيم قائال 
 اهللا ، إخبر إبن من أنت ؟؟
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which lead to humility and the meekness of the heart. The humbling of 
the body, through fasting, also leads to a humbling of the soul.  
Fasting is connected with virtues that are related to the purpose of fast-
ing.  There is a fast, such as that of the Apostles, that prepares one for 
service, while another fast, such as that of Nineveh, aims at repentance. 
The purpose of some fasts, such as Esther's, aims at saving people, and 
there are those who fast for others, and their fast includes love, sacrifice, 
and cooperation. These are all fasts that are mingled with special vir-
tues.  We should remember in our fast that the Lord Jesus Christ fasted 
while He was filled with the Spirit, but as for us, at least let us fast so that 
we may become filled with the Spirit.  
Fasting should be accompanied by repentance.  
Fasting days are sacred, and man lives them in holiness. During these 
days, the mind, heart and body must also be sacred. Fasting is a training 
period during which one attempts to approach God, while at the same 
time being pulled away by sin.  
Therefore, one must escape from sin through repentance in order to 
draw one's self closer to God.  
While fasting, the body abstains from food, and the soul abstains from 
every earthly lust, every worldly lust, and all lusts that pertain to the 
body. Thus, through repentance, one approaches God. Therefore, ask 
yourself: Are you on this track?  
Without repentance, God does not accept your fast, and thus, you gain 
neither heaven nor earth, and you make yourself suffer in vain. If you 
want God to accept your fast, check yourself, as far as all your sins are 
concerned, and revoke them.  
On this matter, we may take the clear example of the fast of Nineveh.  
The Bible says that the people of Nineveh turned, "every one from his 
evil way, and from the violence that is in their hands. " (Jonah3 :8) For 
this reason, God did not destroy them when He "...saw their works, that 
they turned from their evil way. " (Jonah3 :10) It was not said that, `when 
He saw their ascetic garb or their fast,' but when he saw their repen-
tance, which was a principal element in their fast.  
In the Book of Joel, we see an example of repentance that accompanies 
fasting. The Lord addressed the people through His prophet, saying: 
"Turn to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with 
mourning. So rend your heart, and not your garments; return to the 
LORD your God, for He is gracious and merciful" (Joel2 :13 12). It is 
clear here that fasting is accompanied by repentance and weeping. 
Therefore, fasting is not mere abstinence from food, but rather, it is the 
true yearning of the heart for God.  
In his fast, Daniel, the prophet, gresented the repentance of the whole 
population.  
He fasted and confessed to God, saying, "We have sinned, and have 
committed iniquity, and have done wickedly, and have rebelled, even by 
departing from Your precepts... O Lord, righteousness belongs to You, 
but unto us shame of face... O Lord, to us belongs shame of face to our 
kings, to our princes, and to our fathers, because we have sinned 
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Coptic People ask His           
Holiness Pope  
Shenouda III 
 
Question:   The Bible says "So the Mas-
ter commended the unjust steward" (Luke 
16:8). How did the Lord commend the un-
just steward? 
 
 His Holiness Pope Shenouda 

III answers:  The Lord did not commend all his actions, He only 
commended his wisdom. 
The conclusion of this verse says "so the master commended the unjust 
steward because he had done wisely". This man was prepared for what-
ever the future might bring him before he was discharged from his stew-
ardship. This readiness in this parable symbolises the readiness that we 
should have toward eternity before we depart from this world. 

against You. " (Daniel9 :5-8)  Therefore, be reconciled with God in your 
fast.  Do not say: "How long will You forget me, O Lord : for ever?" 
(Psalm13 :1) You should rather say. `How long will I forget You, O 
Lord? For ever? Until when will I hide my face from You?'  Purify your 
souls then, and sanctify them. Prepare for a meeting with these days. 
Become ready by making God reside in your hearts, and not be merely 
abstaining from food. If you are in sin, be reconciled with God, and if 
you are reconciled with Him, deepen your love for Him. If you have 
done away sinfulness during a fast, continue on in the same manner. 
Repentance is not confined to fasting alone, but it is made fit through 
fasting. Man becomes trained in it, his heart is purified, and he keeps 
this purity as a lifestyle. In all this, be ready to strive against the Devil.  
Joshua, son of Sirach, told his son that if he set forward to serve God, 
he should prepare himself for all trials. When the Devil sees your fast 
and repentance, he becomes envious of your spiritual acts.  
Thus, he fights you to deprive you of the fruit of your labour, and seeks 
every trick to bring about your downfaIl, saying, `I shall not leave you 
until you give up.' Remember the words of Saint Peter who said, 
"Whom resist, steadfast in the faith. " ( 1Peter5 :9 ) Thus, fasting is a 
period of spiritual warfare, as was the case of our Lord Jesus Christ, in 
Matthew4 . It is also a period of triumph for him who shares it with 
Christ.  
 
 
  

 “2”الجزء  ”المسيح الراعى 
 األنبا رافائيل 

 
 :الوساطة  -2

الوسيط هو من يقف فى الوسط بين فريقين يصل 
بينهما ويحاول التوفيق بينهما محاوًال إيجاد الوحدة 

ليس "والفريقان هنا هما اهللا واإلنسان . الكاملة بينهما
) 33:9أى " (بيننا مصالح يضع يده على آلينا

ومعروف أن العالقة الرائعة التى جمعت بين اهللا 
واإلنسان فى الفردوس قد تشوهت وبترت بسبب السقوط فكان البد من وسيط 

ولم يكن الوسيط إال ربنا يسوع المسيح الذى بذل نفسه فدية .. يقوم بالمصالحة
) لحن ميغالو(فالمسيح هو رئيس الكهنة األعظم ) 5:2،6تى 1(ألجل الجميع 

ولكنه منذ البداية قد أختار أناسًا ليمارس فيهم وبهم ومن خاللهم آهنوته الخاص 
ثم دعا تالميذه االثنى عشر وأعطاهم سلطانًا على أرواح نجسة حتى يخرجوها، "

وبعد ذلك عين الرب سبعين "، )1:10مت " (ويشفوا آل مرض وآل ضعف
آخرين أيضًا وأرسلهم أثنين، أثنين أمام وجهه إلى آل مدينة وموضع حيث آان 

إال أن مهمتهم لم تنحصر فى هذا العالم ولم ) 1:10لو " (هو مزمعًا أن يأتى
) 24:17يو (تقتصر عليه بل أعطاهم أن يمارسوا آل آهنوته، فهم معه حيث هو 

، وما يحلونه على األرض تحله السماء )20-18:28مت (ويشترآون فى سلطانه 
الذى يسمع منكم : "بل صار المسيح متجليًا فيهم حتى أنه قال لهم) 19:16مت (

فالكاهن هو حضور شخصى ) 16:10لو " (يسمع منى والذى يرذلكم يرذلنى
الحظ أن ألحان استقبال األسقف فى الكنيسة هى ألحان  -للمسيح فى الكنيسة 

وبهذا المنظور ) أبؤرو ايفلوجيمينوس اآسماروؤت(تعلن عن حضور المسيح 
يكون الكاهن وسيطًا بين اهللا والناس إذ أنه يمثل شخص ربنا يسوع المسيح فهو 
من جهة متحد بالمسيح ومن جهة أخرى يجمع آل الشعب فى قلبه باألبوة والحب 

 حينما تنطق على فم الرضيع ، لقد نطق للعناية اإللهيةويا للدهشة ويا  
وهنا صممت األلسن ،    !!!إبن إفرآم فراش الكنيسة : الطفل قائال 

أنه إفرآم قندلفت الكنيسة وليس .. وتسمرت األقدام ، واآتشف األثيم 
وانهمرت الدموع ، وساد الخشوع ، وتقدم الشعب نحو مار ...الواعظ 

أما الطفل فسقط ميتا . إفرآم الواعظ والمعلم طالبين منه الغفران والسماح 
 التي تدافع عن اإلنسان البار مهما صمت ومهما العناية اإللهيةإنها !!! 

 .لقد فاحت رائحة العفة والطهارة في حياة مار إفرام . طال االتهام 
 العناية اإللهيةإنه مار إفرام السرياني و                                       

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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الكاهن يتم فى أحشائه آل يوم سر أشبه ما يكون بما حدث فى .. ليوحدهم بالمسيح
أبوته لكل (مع ما هو إنسانى ) المسيح فيه(بطن العذراء حيث يجتمع ما هو إلهى 

أتمخض بكم "، )1:5عب " (مأخوذ من الناس يقام ألجل الناس فيما هللا) "الشعب
 ).19:4غل " (أيضًا إلى أن يتصور المسيح فيكم

 
إن هذه المعاناة اليومية التى يقاسيها الكاهن ما هى إال عالمات أبوته التى بها يحمل 

) فالن(عبدك "أنه يتوب مع آل تائب .. هموم الناس ويطرحها تحت قدمى المسيح
وضعفى نحن المنحنين برؤوسنا أمام وجهك المقدس ارزقنا رحمتك، اقطع عنا آل 

ويصلى عن ) التحليل الذى يقرأه الكاهن على رأس المعترف.." (رباطات خطايانا
ويطلب عن خالص العالم والبهائم والزروع والمياه .. آل مريض ومسافر ومنتقل

واليتيم والغريب والضيف، ويئن مع الذين فى السجن والمنفى ومع المظلومين 
والمتألمين ويرفع تنهدات بنى البشر هللا أمام المذبح حامًال عار الناس وخطيتهم 

 .متشبهًا بالمسيح الذى منه تستمد آل أبوة وآل قوة
 
 :النموذج  -3

ليس الكاهن واعظًا ولكنه أب يسلم أوالده روح المسيح أنه أآثر من أن يكون معلمًا 
أو مرشدًا روحيًا بل هو شاهد عيان النسكاب الروح القدس فى أبنائه، أنه إنسان 

ليس بمعنى من يتنبأ بالمستقبالت  -تتجلى فيه بوضوح روح النبوة فى العهد الجديد 
 .بل من ينبئ بفكر اهللا وإرادته ويعلنه ويعلمه للناس

 
الكاهن فى الكنيسة يقود أوالده نحو المسيح فى مسيرة روحية متدرجة يتبعون 

ألنه وإن آان لكم ربوات من المرشدين فى "خطواته فيما هو يتبع خطوات المسيح 
المسيح لكن ليس آباء آثيرون ألنى أنا ولـدتكم فى المسيح يسوع باإلنجيل فاطلب 

آو 1" (آما أنا أيضًا بالمسيح"، )15:4،16آو 1" (إليكم أن تكونوا متمثلين بـى
1:11.( 

فالحياة الروحية التقوية ال تلقن، وال يقدر المعلم الروحى إال أن يساعد على نضجها 
ونموها، وهذا يكون بحياته وسلوآه التلقائى العفوى التقوى، ويكن بالتفاف األبناء 

آن قدوة للمؤمنين فى الكالم فى "حوله ليشربوا منه روح التقوى والعفة والوداعة 
 ).12:4تى 1" (التصرف فى المحبة فى الروح فى اإليمان فى الطهارة

 
وروح المسيح هذه تنتقل من جيل إلى جيل خالل اآلباء الذين يحملون الوديعة 

آونوا متمثلين بى معًا أيها األخوة والحظوا "ويسلمونها ألبنائهم بأمانة وتقوى 
وأنتم صرتم متمثلين بنا "، )17:3فى " (الذين يسيرون هكذا آما نحن عندآم قدوة

لكى نعطيكم "، )6:1،7تس 1" (حتى صرتم قدوة لجميع الذين يؤمنون.. وبالرب
وما سمعته منى بشهود آثيرين "، )9:3تس 2" (أنفسنا قدوة حتى تتمثلوا بنا

وما "، )2:2تى 2" (أودعه أناسًا أمناء يكونون أآفاء أن يعلموا آخرين أيضًا
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  The Spirit of Serving 
(3) 

 
You Yourself Be Good News 
People need one who makes them happy and alleviates their trou-
bles. With the hope that he has, he can let in light to shine amidst 
their tribulations making them disappear and giving a new hope...  
 
You too, be like that. If you have a joyful word, give it to people. If 
you have inconvenient word, postpone uttering it in order not to 
cause trouble to others.  
 
Blessed are the words of the Bible, "How beautiful are the feet of 
those who bring glad tidings of good things." (Rom.10 :15).  
 
Be cheerful with everyone and do your utmost to spread happi-
ness among people.  

The Lord, by this parable admonishes us by the wisdom which 
the people of the world have. 
So if the people of this world in spite of their sins, have such wisdom 
then the sons of God should also have it. For immediately after prais-
ing the unjust steward on his wisdom. He said, 'for the sons of this 
world are more shrewd in their generation than the sons of light" (Luke 
16:8). The Lord is reproaching us by the parable of the unjust steward 
who being a son of this world, knew how to be ready for his future. 
We need to bring up an important point in this parable and other 
parables like it: 
There is a specific point of comparison, not a generalized one. 
For example if we praise the lion, we do not praise its savageness and 
wildness but we praise its strength and courage. If we describe a man 
as a lion we do not mean that he is an animal or a savage but we 
praise him for his strength and courage. Also in the parable of the un-
just steward the praise was for one specific point only which is the wis-
dom of being ready for the future, not his other qualities.  Here we give 
another example to clarify this point: The serpent, which is the cause 
of the calamity and fall of the human race, the Lord found a nice thing 
about it that we might adopt, He said: 
"Be wise as serpents... " (Matt. 10:16) 
Does that mean that we should be like the serpent in every thing? 
While it is a symbol of wickedness, evil and cunning. The only point 
that God praised in the serpent is the wisdom, so the resemblance is 
only limited to this quality, as with the unjust steward.. 
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Meet people with a gentle smile and a sweet word, for people 
do not like frowning or angry looks that make them lose the 
peace of heart and quietness.  
 
Make people happy to meet you, make them feel that you 
bring them joy and that your arrival is good news to them.  
 
Look how people draw a good omen and rejoice in a happy 
word that they read in the horoscope or fortune-book. It could 
fill their heart with joy and boost their morale although nobody 
knows the future except God. What made them happy was 
nothing but a word...  
 
Can't you see that the word Gospel means Good News?! 
Preaching the Gospel was the announcing of the Good News 
which the Angel gave to the shepherds, "I bring you good tid-
ings of great joy which will be to all people." (Luke 2:10).  
 
Look how the Lord Jesus Christ said to the people, "Come to 
me all you who labor and are heavy laden, and I will give you 
rest." (Matt.11 :28).  
 
So, if you are unable to carry people's burdens, at least do not 
cause them troubles.  
 
Look how the photographers ask people to smile before they 
take their photo. They want the picture to be a happy one. You 
too should be smiling so that your face might be a source of 
joy for people...  
 
Some wrongly think that religion means a gloomy face and 
that gloominess indicates seriousness! Religion is in fact joy, 
and gentleness and joy are the fruits of the Spirit. (Gal.5 :22).  
Forget What is Behind 
St. Paul the Apostle said, "...forgetting those things which are 
behind and reaching forward to those things which are ahead. 
I press towards the goal." (Phil.3 :13). By referring to what is 
behind St. Paul did not mean sins but righteousness; that he 
put his virtues behind and was pressing forward.  
 
Therefore, it justifies the saying, "A good man forgets all the 
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 ).9:4فى " (تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه فّى فهذا افعلوا
 

لم يعد اإليمان نظريات فلسفية تحارب عنها  -وبسبب األبوة فى الكنيسة  -هنا 
الكنيسة ضد الهراطقة أو مجرد تحديدات قانونية أقرتها الكنيسة فى مجامعها 
المسكونية، بل هو حياة يعيشها اآلباء فيلتقطها منهم األبناء لينقلوها بدورهم 

 ".من جيل إلى جيل وإلى دهر الدهور أمين"إلى األحفاد 
 

، وسبب تمسك األقباط بإيمان أثناسيوس )تقواه(إن سبب نقاوة إيمان أثناسيوس 
وال عجب فأثناسيوس نفسه شرب روح التقوى من أبيه ).. أبوهم(أنه 

 ).أنطونيوس(
 

لقد عاش اآلباء سر الثالوث ففهموا آيف تكون األبوة والبنوة والروح الواحد 
ضار الثالوث المعاش فيهم مصدر روح األبوة فيهم فالتقط األبناء روح الثالوث 

وأدرآوه ال على مستوى العقل بل على مستوى الخبرة الحياة المعاشة فى 
 ).اهللا الثالوث(وتنوع أعضائها ) اهللا الواحد(الكنيسة من خالل وحدة الكنيسة 

 
آذلك عاش اآلباء سر التجسد فأدرآوا آرامة الجسد وقداسة المادة وسلكوا آما 

وآان التجسد اإللهى .. يليق بتجسد االبن الوحيد وحضوره فى العالم وسطنا
والتقط األبناء .. ينبوع تقواهم ونظرتهم المقدسة للجسد والمادة والعالم والكون

 .نفس الروح وعاشوها
 

واألب الروحى فى قيادته لتالميذه صاعدًا بهم إلى القمم الروحية يأخذوهم 
هويدًا، هويدًا لئال يستكدهم بحماس روحى مزيف، فروح األبوة ال ينتقل من األب 
إلى تالميذه بطريقة فورية إنما يتطلب نموًا ناضجًا هينًا يصير بعد معاناة وطول 

أنس ما "، أنه )9:1فى " (هذا أصلية أن تزداد فى المعرفة وفى آل فهم"أناة 
هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام أسعى نحو الغرض ألجل جعاله دعوة اهللا العليا 

، واآلباء األقباط يعرفون أن نقطة االنطالق )13:3،14فى " (فى المسيح يسوع
ففيها أخذنا آل موهبة وآل نعمة .. لهذا النمو التدريجى األصيل هى المعمودية

ودور األب أن يطلق .. نحتاجها على مدى جهادنا الروحى الطويل بطول العمر
 -ويدعمها يوميًا بنعمة األفخارستيا، فيصير الصليب  -فينا هذه الطاقات تدريجيًا 

ينبوع جهادنا ونمونا منسكبًا فينا من  -مترجمًا علميًا بالمعمودية واألفخارستيا 
 .خالل أنامل األب الروحى

 
ربى يسوع دعنى أراك وأتالمس معك فى أبوة أبى الكاهن وفى ذبيحتك 

األفخارستيا دع حضورك فّى أن يكون دائمًا ألشبع بك وأتحد بك وتصير فّى وأنا 
 .فيك آمين
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 مواعيد خدمات الكنيسة 
 

الجمعة   
  م     اجتماع صالة انجليزى8:00 – م 7:30
اجتماع صالة عربي                و     درس الكتاب المقدس   م 9:30– م 8:00
 /تسبحة نصف الليل/ م      صالة نصف الليل 9:30 - م 8:30

 درس ألحان   
    السبت  

  ص      القداس اإللهي11:30–   ص 8:00
  م           مدارس األحد1:00–  ظهرا 12:00

 

 :األعياد القبطية 
  مارس    عيد الصليب   19
  مارس     عيد ظهور العذراء مريم 25

  ابريل        احد الشعانين4
  ابريل        خميس العهد8

  ابريل       عيد القيامة المجيد11
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 مواعيد الصالة في أسبوع اآلالم 
 
  م 8-6رفع بخورعشية وتوزيع الزعف :   أبريل 3سبت ليعازر  

 م2 - ص7  القداس االلهى :   أبريل 5أحد الشعانين 
 م  9 -6 صالة البصخة المقدسة    

 
  م9 -6& ظهرا 12- ص9       : أبريل 6& 5االثنين و الثالثاء 

  م10 -6& ظهرا 12- ص9         : أبريل7 األربعاء 
  م10 -6&م 2- ص7                 : أبريل8خميس العهد 

  م6 – ص 8       : أبريل 9الجمعة العظيمة 
 م الجمعة 11 ستبداء الساعة      :ليلة أبوغالمسيس

  ص7- 5وتنتهي بالقداس االلهى من              
  ص12 –م 7        :قداس عيد القيامة المجيد
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good deeds that he has done as he is too busy in the good 
deeds that he is still doing..."  
 
The saints never put their good deeds in front of them, but be-
hind. They forget such deeds and never talk about them. And if it 
happens that somebody mention their deeds in their presence, 
they change the subject so that this person would forget this 
too...  
 
If they remember their good deeds, they might feel self-
satisfaction about their present state and forget about the work 
of grace in them. But if they forget these deeds and remember 
nothing but God's grace that works in them, then they will reach 
forward, feeling that there are wide spheres ahead of them, 
leading to the desired perfection...  
 
I wish you would forget the past completely, not only the right-
eousness you did in it but also all hardships and troubles you 
faced therein. Forget also the evil which spoils the purity of the 
heart when you remember... Instead of that, reach forward in 
positive steps towards the love of God... and towards eternity...  
 
Poor are those who limit their thoughts to the past with all its 
troubles, mistakes or its sweet dreams. There would not be any 
time or strength left for them to do something for the future.  
 
They talk about the beauty of the past, the greatness of the past, 
either boasting in it or grieving over it. As for the present, there is 
nothing about it, it does not exist, the same goes with the fu-
ture... etc.  
 
The beautiful past cannot satisfy you if the present is trouble-
some. Therefore, do not live on sweet memories but reach for-
ward. Let your present always be better than your past...  
 
Do not remember from the past except what could make your 
present better and gives you a push forward in repentance or in 
growth...  



 
تتقدم الكنيسة بخالص الشكر لصاحب القداسة البابا 
األنبا شنوده الثالث النتداب القس اسحق شكرى  

للصالة في أسبوع اآلالم و عيد القيامة المجيد 
 .وافتقاد شعب الكنيسة

Services during the Holy (Pascha) week 2004 

Lazarus Saturday, April 3rd 
Raising of Vespers Incense and distribution of Palms 6 - 8 PM 
Palm Sunday, April, 4th 
Divine Liturgy 7 AM-2 PM 
Evening Pascha 6 -9 PM 
Monday & Tuesday of the Holy Pascha, April 5th and 6th 
Morning Pascha 9 AM-12 Noon  
Evening Pascha 6 - 9 P M 
Wednesday of the Holy Pascha, April 7th 
Morning Pascha 9 AM-12 Noon  
Evening Pascha 6 -10 PM 
Covenant Thursday, April 8th  
Morning Pascha, Liturgy of the blessing of water & Divine Liturgy  
7 AM- 2 PM  
Evening Pascha 6 -10 PM 
Great Friday, April 9th and Bright Saturday, April 10th  
Morning Pascha 8 AM-6 PM 
Apocalypses Vigil (Abu Ghalamsees) & Divine Liturgy 11 PM-7 AM 
Easter Mass Saturday night - April 10th 
Divine Liturgy 7 PM-12 Midnight 
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COPTIC FEASTS 
 
 March  19    ——--- The Cross Feast 
March  25    —–—--  St. Mary Apparition 
April 4           ——–— Palm Sunday 
April 8          —–—–-- Covenant Thursday 
April 9           —––—-- Good Friday 
April 10         ———- Bright Saturday 
April 11          ———- Easter 
 

   (John 3:16) 

CHURCH SERVICES  
FRIDAYS 
-7:30 PM-8:00 PM         
 English Prayer Meeting  
-8:00PM-9:30PM         
 Arabic Bible Study   Arabic Prayer Meeting  
-8:00PM-9:30PM       
 Midnight Praises /Midnight Prayers /Hymns   
SATURDAYS 
-8:00AM-11:30AM:     
 Divine Liturgy  
-12 Noon-1:00PM:    
             Sunday School & Youth group meeting 
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Morning Pascha, Liturgy of the blessing of water & Divine Liturgy  
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Evening Pascha 6 -10 PM 
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الأنبا رافائيل 
	 مواعيد خدمات الكنيسة
	8:00 م –9:30 م 	    درس الكتاب المقدس و اجتماع صلاة عربي                                                    
	8:00   ص –11:30 ص      القداس الإلهي
	19 مارس    عيد الصليب   
	25 مارس     عيد ظهور العذراء مريم 
	4 ابريل        احد الشعانين
	8 ابريل        خميس العهد
	11 ابريل       عيد القيامة المجيد
	 سبت ليعازر 3 أبريل : رفع بخورعشية وتوزيع الزعف 6-8 م 
	أحد الشعانين 5 أبريل : القداس الالهى 		7 ص- 2م
				 صلاة البصخة المقدسة	6- 9م  
	Church Services 
	Fridays



