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َلُكْم:  َأُق��وُل  ��َقّ  اْلَ ��َقّ  َاْلَ َشيًْئا.  َتْسَأُلوَنِني  اَل  الَْيْوِم  ذلِ��َك  "َوِف 
َلْم  اآلَن  إَِل��ى  ُيْعِطيُكْم.   بِاْسِمي  اآلِب  ِم��َن  َطَلبُْتْم  َما  ُك��َلّ  إَِنّ 
َكاِماًل."  َفَرُحُكْم  لَِيُكوَن  َتأُْخُذوا،  ُاْطُلُبوا  بِاْسِمي.  َشيًْئا  َتْطُلُبوا 
)إجنيل يوحنا 16: 23، 24(

ر�سال��ة اهلل لك
ه��������ذا ال�������س���ه���ر: 

همسات قلم   "هل تذكرنى؟"

؟  ح��ال��ى  كيفما  و  أع��ي��ش  أي��ن  و  ؟  إس��م��ى  وت��ذك��ر  تعرفنى  ه��ل 

إل��ه��ى؟ ي��ذك��ره��ا غ��ي��ر  ل���م  أم س��أع��ي��ش ك��ب��ش��رًا ع���اش���ت  

ه���ل ت��ذك��رن��ى ف���ى وق���ت���ًا ك��ن��ُت ف��ي��ه م��ري��ض��ًا ُك��ن��ت أُع���ان���ى؟

ب��ك��ائ��ى.  إال  ي���ذك���رن���ى  ول����م  أمل�����ًا  أن�����زف  ِع���ش���ُت ط���وي���اًل 

ه���ل ت��أت��ي��ن��ى ف���ى ي���وم���ًا ُت��ط��ع��م  ب��ن��ت��ًا إب���ن���ًا م���ن أب��ن��ائ��ى ؟ 

ف���ى أح��ش��ائ��ى؟  وي��س��ك��ن  ي���أت���ى  ق���ات���ل  ت��ت��رك��ن��ى جل���وع���ًا  أم 

ه���ل ت��ذك��رن��ى ب��ك��ل��م��ة ح���ب���ًا  ك���ى م���ا ت��خ��ف��ف م���ن أح��م��ال��ى؟

ك���ل ح��ي��ات��ى؟  ي��س��ك��ن  ي���أس���ًا  ي�����زرع  ت��ت��رك��ن��ى ل���زن���ًا  أم 

يحمينى؟ ك���ى  ي���وم���ًا  ج��س��دى  ي��س��ت��ر  ب��ث��وب��ًا  ت��أت��ي��ن��ى  ه���ل 

ك���ل ح��ي��ائ��ى؟ ف��ي��ه  أف���ق���د  ُع����ري����ًا  أُح�������ارب  ت��ت��رك��ن��ى  أم 

أن ت��ذك��رن��ى ك��م��ا ي��ق��ول��ون ف���ى ص��ل��وات��ي ؟ أرج�����و م���ن���كٓ 

م��اض��ى. ك��ف��ع��اًل   ت��ذك��رن��ى  ال  ك��ح��اض��ر  أخ�����اك  أن  أذك�����ر 

يأتونى.  مل��ن  ح��اج��ة  ف��ى  كنت  اخل��ال��ق..  ص��وت  تسمع  ال  حتى 

ب��اب��ى.  س��أف��ت��ح  يسمعنى  وم���ن  م��رض��ًا  ص��اح��ب  ف��ق��ي��رًا  ك��ن��ت 

ت��أت��ون��ى. ل���م  م�����اًء  ث���وب���ًا  ع����ري����ان����ًا،   أو  ع��ط��ش��ان��ًا  أو 

ف��ال��ض��ع��ف��اء وم���ن ي��ذك��ره��م ع���اش���وا ف���ى ق��ل��ب ال����رب إل��ه��ى. 

ال����ف����ادى.!!! اهلل  ي���ذك���رك  ك���ى  ذك���ره���م  أح���د  م���ن ال  ف���أذك���ر 

فى هذا العدد
أسرة مجلة فيلوباتير 

+++++++++++

تحت إشراف 
أبونا/ يوسف حليم  & أبونا/ لوقا إستفانوس 

التحرير واإلعداد: وائل مسعود
مساعدي التحرير : مينا مقار & بيتر ميخائيل 

اإلستشارات المالية والقانونية
عماد إلياس & سامح بطرس 

صموئيل  باسيلي & يوسف عطا اهلل & نادر فرانسيس  

)أسرة التحرير(
نيافة األنبا كاراس / نيافة األنبا ديفيد
أبونا لوقا إستفانوس / أبونا جان بخيت

نادر عطية اهلل / عاطف شنودة / مها إلياس / د. سوزي خليل / ممدوح جرجس                
/ أيمن خليل. د.جميل مقار / مرقص جبران / أميره مسعود
يوسف عطا اهلل /غادة جورج /بيتر ميخائيل / ماري توماس
جورج مجلي / كاترين حليم / يوسف يوسف / شيري رزق

الدعاية واإلعالنات 
عاطف ميخائيل  / بيتر داؤود / أندرو فيليبوس / كريم تادرس

التصوير والفوتوغراف :  نشأت مكاريوس / سمير عبده

الترجمة والنسخ  
  أ: نبيلة بانود / أمير حليم / ريي ساويرس / أيمن خليل 

التنسيق والجرافيك :  جاكوب/ أيمن عازر
الكمبيوتر والميديا :  رامز عريان

التجميع والتوزيع :  عماد متري & جورج جرجس / كمال عريان

م�����ج�����ل�����ة

ل��ي��ت��ك ت��ب��ارك��ن��ى وت���وس���ع ت��خ��وم��ي - األن���ب���ا ك������اراس 3    

ي��ذك��ره��م  اح�����د  ل���ه���م  ل���ي���س  ال����ذي����ن   - ال����ع����دد  غ�����الف 

دي����ف����ي����د 4  األن�����ب�����ا   - ال�����ك�����الب  م�����ن  خ�����ائ�����ف   أن�������ا 

5 إس��ت��ف��ان��وس    ل��وق��ا  ال��ق��س   - خطية  النفسي  ال��م��رض  ه��ل 

مرقص جبران

إض���ح���ك
)2(

الرساله  علي  مردتش  ليه   : ال��زوج��ة 
تليفونك؟ ع��ل��ي  ب��ع��ت��ه��ال��ك  ال��ل��ي 
الزوج : اللي كنِت بتطلبي فيها فلوس ؟
. أي������������وه   : ال���������زوج���������ة 
م��وص��ل��ت��ن��ي��ش. أل   : ال��������زوج 

-: م���ع���ى  ي�����دك  وت����ك����ون   -3
يد اهلل تعنى قوة اهلل الافظة والعاملة فينا، كما قيل 
عن اآلباء الرسل " وكانت يد الرب معهم فامن عدد 
21( والكتاب  كثير ورجعوا الى الرب )اع  11 :  
يقول عن يوحنا املعمدان " وكانت يد الرب معه )لو 
1 : 66(، اهلل دائما يشجعنا ويسدنا بيمينه " الذي 
)2 تثبت يدي معه ايضا ذراعي تشدده )مز 89 :  
ومعنا  قوتة،  فمعنا  معنا،  اهلل  يد  تكون  حينما   
الهنا  يد  وكانت   " عزرا  قال  الشر كمال  من  الفظ 
الطريق  على  والكامن  العدو  يد  من  فانقذنا  علينا 
فتهدينا  يد اهلل معنا  31(، حينما تكون    : 8 )عز  
فهناك   " النبى  داود  قال  كمال  الصحيح  للطريق 
  :  139 )مز   ميينك  ومتسكني  يدك  تهديني  ايضا 
امراضنا  من  تشفينا  معنا  اهلل  يد  تكون  10( وحينما 
قائال  وتطهرنا كما شفى األبرص " فمد يده وملسه 
اريد فاطهر وللوقت ذهب عنه البرص )لو  5 :  13(
ألننا  حياتنا  ظروف  كل  فى  معنا  الرب  يد  لتكن 
بدونه ال نستطيع أن نعمل شىء، كمال قال السيد 
شيئا  تفعلوا  ان  تقدرون  ال  بدوني  النكم   " املسيح 
5( وبه نعمل كل شىء " استطيع كل  )يو  15 :  
.)13   :  4 )ف   يقويني  الذي  املسيح  ف  شيء 

معى  ي��دك  لتكن   : ق��ائ��اًل  ال���رب  م��ن  أط��ل��ب   
شىء،  أفهم  وال  شىء  على  ق��ادر  غير  أنا  ي��ارب 
قوى،  اخلير  وع��دو  صعبة  الظروف  حولى  ومن 
فى  وضع  كله  والعالم  قوية  وإغراءاتها  واخلطية 
)1يو   الشرير  ف  وضع  قد  كله  والعالم  الشرير" 
معى. يدك  ولتكن  بيدك  فإسندنى   )19   :  5

 4- حتفظنى من الشر حتى ال يتعبنى :-
طلب  حيث  إيجابية،  األول��ى  الثالثة  الطلبات 
وقوته  يده  وتكون  تخومه،  ويوسع  اهلل،  يباركه  ان 
الشر  من  يحفظه  ان  يطلب  وهنا  داخله،  وفى  معه 
اهلل  لنا  يكن  لم  إن  يتعب  الشر  يتعبه،  ال  حتى 

الرب  هو  امني   " بولس  معلمنا  قال  كما  حافظًا، 
 3 )2تس   الشرير  من  ويحفظكم  سيثبتكم  الذي 
ف  وضع  قد  كله  "العالم  أن  نعلم  ونحن   )3   :
مكان  كل  فى  الشر  وجند   )19   :  5 )1يو   الشرير 
ونفسيًا  جسديًا  يتعب  األيام،  هذه  فى  نوع  وبكل 
بكل  يحارب  الشرير  والعدو  وإجتماعيًا،   وروحيًا 
وسط  اوالده  يحفظ  ال��رب  ولكن  ال��روب  ان��واع 
يحفظك من كل شر،  الرب   " داود  قال  الشر كما 
ودخولك  خروجك  يحفظ   ، نفسك  يحفظ  الرب 
وكما   .)8  ،7  :  121 )مز   الدهر  والى  االن  من 
حيثما  واحفظك  معك  انا  وها   " ليعقوب  اهلل  قال 
اتركك  ال  الني  االرض  هذه  الى  واردك  تذهب 
.)15   :  28 )ت��ك   به  كلمتك  ما  افعل  حتى 
 اهلل يحفظ من الشر والعدو الشرير لذلك علمنا فى 
الصالة الربانية أن نقول : " وال تدخلنا ف جتربة لكن 
جننا من الشرير )مت  6 :  13( وفى حفظ اهلل لنا من 
الشرير يهرب منا حينما نقاومه بالقوة التى نأخذها 
الكتاب " فاخضعوا هلل  له فيقول  من اهلل واخلضوع 
، قاوموا ابليس فيهرب منكم )يع  4 :  7( والسيد 
من  البرق  مثل  ساقطا  الشيطان  رايت   " قال  املسيح 
18( فهو ضعيف أمام قوة اهلل. السماء )لو  10 :  
من  تخف  "ال  يقول  الفم  ذهبى  يوحنا  القديس 
يقترب  حني  جسد،  بال  وه��و  حتى  الشيطان، 
م��ن اجل��س��د. ف��إن��ه ل��ي��س م��ن ه��و أض��ع��ف من 
غير  أن��ه  مع  الكيفية  بهذه  يقترب  ال��ذى  ذاك 
الشجاع  ذلك  من  أقوى  وليس  بجسد،  ملتحف 
للموت" قاباًل  جسمًا  حمل  وإن  حتى  اجل��رىء 
نصلى  لنا،  اهلل  بحفظ  إال  غلبة  وال  قوة  لنا  ليس 
تقضي  اما  الهنا  يا   " قدميا  حزقيا  قال  كمال  ونقول 
الكثير  اجلمهور  هذا  امام  قوة  فينا  ليس  النه  عليهم 
ولكن نحوك  نعمل  ماذا  نعلم  ونحن ال  علينا  االتي 
يوم  كل  بداية  فى   ،)12   :  20 )2اخبار   أعيننا 
جديد صلى للرب أن يحفظك فيه من الشر ويكون 
مقدس هلل وتقول وحتفظنى من الشر حتى ال يتعبنى.

-: س�����������أل  مب��������ا  اهلل  ف��������ات��������اه 
وإميان  الصالة  قوة  تدل  اهلل،  من  فورية  إستجابة 
له  املسيح  السيد  ق��ال  كما  الرجل،  ه��ذا  وثقة 
حينما  تطلبونه  ما  كل  لكم  اقول  لذلك   " املجد 
 )24  : 11 فيكون لكم )مر  تنالوه  ان  فامنوا  تصلون 
فيوجد ثالث انواع من الطلبات : طلبات مؤجلة، 
الوقت  فى  األفضل  ليعطينا  ينتظر  اهلل  احيانا 
أحيانا  معدلة،  طلبات   ، ومنل  نقلق  فال  املناسب، 
يرى  كما  مختلف  شىء  إمنا  نسأل  ما  يعطينا  ال  اهلل 
معجلة،  وطلبات  نتزمر،  وال  فنشكره   ، ولصالنا 
ودانيال  إيليا،  لصالة  إستجاب  كما  الال،  فى 
بولس  أجل  من  الكنيسة  وصلوات  اجل��ب،  فى 
املسيح. السيد  السجن، وكل معجزات  وسيال فى 

نفرح  طلباتنا،  ال��ي  اهلل  لنا  يستجيب  وحينما 
قوى  إل��ه  هناك  أن  ونشعر  ب��ه،  إمياننا  وي��ق��وى 
أب  وانه  حياتنا  ظروف  وكل  بنا  ويشعر  يسمعنا 
رضى  حي  كل  فتشبع  يدك  تفتح   " أوالده  يعطى 
القوى. اإلميان  هذا  لنا  ليكن   ،)16   :  145 )مز  

فى  والقوية  القصيرة  الصالة  هذه  نحفظ  ليتنا 
وتوسع  تباركنى،  ليتك  ونقول  ونرددها  معانيها 
من  وحتفظنى  م��ع��ى،  ي��دك  وت��ك��ون  ت��خ��وم��ى، 
معكم. ال��رب  وليكن  يتعبنى.  ال  حتى  الشر 

 أط���ل���ب م����ن ال����رب 
ي��دك  لتكن   : ق��ائ��ًا 
غير  أن��ا  ي���ارب  معى 
ق������ادر ع���ل���ى ش���ىء 
ش���ىء،  أف��ه��م  وال 
ومن حولى الظروف 
الخير  وع��دو  صعبة 

قوى،”

)1(
يا دكتور  الزوجة : طمني 
أي��ه ؟! ، ج���وزي ع��ن��ده 
مدام  يا  : جوزك  الدكتور 
تام  وه��دوء  راح��ه  محتاج 
ده. املنوم  ، خدي شريط 
ي���اخ���ده   : ال����زوج����ة 
ام���ت���ي ي����ا دك���ت���ور؟
ليكي  ده  ال   : الدكتور 
أنِت  ، خذيه 5 مرات ف 
كويس. هيبقي  وهو  اليوم 

كلمات من نور "الذين ليس لهم احد يذكرهم"
ف صاله حتليل نصف الليل للكهنه طلبه عميقه جدا ومؤثره ف معناها وهي:

" اذكر يارب العاجزين و املنقطعني والذين ليس لهم احد يذكرهم " نعم هؤالء الذين لم يجدوا 
احدا يهتم بهم ، وال حتي يذكرهم ف صالته هؤالء الذين اهملهم الكل ، ورمبا قد نسوهم أيضا . 

الشك انه يوجد أشخاص ال يحس احد بآالمهم وال باحتياجاتهم ، وال بضياعهم . كانهم ليسوا 
أعضاء ف جسد الكنيسه . ولعله تنطبق عليهم تلك األبيات التي وردت ف قصيده "النجم"

انا ملقي ف ضاللي ليس من اسقف يرعي وال من مفتقد فطريقي ف ظالم دامس 
قد ضللت اهلل دهرا لم اجد ذلك الهادي الذي يهدي يدي                                       شيري رزق           

     " قداسه البابا شنوده"

نياف�����������ة األنب���������ا  ك�����اراس

تباركن�ي  “ليتك 
وتو�سع تخوم�ي”  

)2( 

ت�اأم��ات ف���ى �س��اة يعبي���ص

23



 "من يغلب "
رئ��ي��س��ًا  ف ج��ن��ة ع�����دن ك�����ان اإلن����س����ان 
 .. ف��ي��ه��ا  وم����ا  األرض  ع��ل��ي  وم��ت��س��ل��ط��ًا 
 )  28:1 تكوين   ( عليها  وتسلطوا  أخضعوها 
غلبه  ق��د  ق��وت��ه  ق��م��ة  ف  وه���و  اإلن���س���ان  وإذ 
وال��ش��ر(. اخلير  معرفة   ( بشجرة  الشيطان.. 
كل  ل��ع��ن  ب��ع��د  وف��ي��م��ا  االرض  ول��ع��ن��ت 
)  21:21 تثنية   ( خشبة  ع��ل��ي  ع��ل��ق  م��ن 
-ولكن السيد املسيح عندما ُعلق علي خشبة الصليب 
) الشجرة ( وفيما يبدو وكأنه ف قمة ضعفه لم يستطع 
الشيطان أن يغلبه بل السيد املسيح قد سحق رأسِه.
)  15:3 ت��ك��وي��ن   ( رأس�����ك   ي��س��ح��ق  ه���و 
قدوس القوي الذي أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة.
ال��وح��ي��د اجل��ن��س (. أي��ه��ا االب����ن   ) ل���ن 
وهو  يغلب  ولكي  غالبًا  خ��رج  ال��ذي  ه��و  الن��ه 
العالم غلبت  قد  أن��ا  ثقوا  لنا  ق��ال  ال��ذي  أيضًا 
+ وإذ نحن نستمد من السيد املسيح حياة الغلبة هاهو 
ُيشجعنا وُيحفزنا كي نصل الي امللكوت السمائي 
لنتمتع بالياة األبدية حيث مسّكن اهلل مع املالئكة.  
+ من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي ف عرشي كما 
غلبت أنا أيضًا وجلست مع ابي ف عرشه ) رؤيا 21:3 (

يجلس  حيث  لإلنسان  املُعطي  املجد  لعظم  يا 
 ) عرشه   ( ف  امللوك  وملك  األرب���اب   رب  مع 
اي مجداٌ هذا أن جنلس بينما الشاروبيم والسيرافيم 
؟؟! اهلل  محضر  ف  اجللوس  ميكنهم  ال  قائمني 
والسيرافيم  الشاروبيم  حولك  القيام  هو  انت   *
) ال���غ���ري���غ���وري  ال���ق���داس   (  .......
رئيس املالئكة جبرائيل عندما ظهر لزكريا الكاهن قال له:
) ل��وق��ا19:1   ( اهلل  ق��دام  ال��واق��ف  جبرائيل  أن��ا 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لها  ال��ت��ي  امل��دي��ن��ة  ل��ه��ذه  نصل  لكي  َوَل��ِك��ن 
نحيا  أن  يجب  السمائية  أورشليم  األس��اس��ات 
اإلستعداد  حياة  والنصرة  الغلبة  حياة  أواًل  هنا 
: قال  عندما  املجد  رب  لنا  أكده  ما  وهذا  والسهر 
سيدهم  ج��اء  إذا  الذين  العبيد  ألولئك  طوبي 
و  يتمنطق  إنه  لكم  أقول  الق  )ساهرين(  يجدهم 
)لوقا 27:12 (. ويتقدم ويخدمه      ) ) يجلسهم 

املق�����������������دسك�����ت�����اب�����ن�����ا

فريد و عجيب

اإلي��ت��ي��ك��ي��������������������ت 
 ال��م��س��ي��ح��������������������ي

" ايتيكيت بساط����ة الباب����ا"
البساطة... ذك��رن��ا  إن 
ف��ع��ن ق���داس���ة ال��ب��اب��ا 
! نتكلم  الثالث  ش��ن��وده 
زينة  هي  ببساطة  والبساطة 
رمزًا  البابا  كان  االتيكيت، 
العظيمة. مكانته  رغم  لها 
التعامل  ف  بسيطا  ك��ان 
م��ع ش��ع��ب��ه وَل����م ُي��َف��ِرق 
ب��ني ف��ق��راء وأغ��ن��ي��اء او 
سلطة. وذوي  ض��ع��ف��اء 

ان  منا  البعض  يظن  قد  الشديد  لألسف 
وان  وتعظم  بتكلف  التعامل  هو  االتيكيت 
والتقدير من  قوة تفرض االحترام  الكبرياء هو 
مع  فقط  التعامل  الشياكة " هي  وان "  الغير، 
ان  أنفسنا  ناسيني ف  قوة،  و  مراكز  من هم ف 
ُمخلصنا وَمِلكنا نفسه ُولَِد بسيطا ف مزّود بقر !

األط��ف��ال  وس��ط  ف  البابا  رأي��ن��ا  م��ا  كثيرا 
بسيطا  منهم  واحدا  وكأنه  ويالطفهم  يداعبهم 
الرب  وصية  أذهاننا  ال��ي  لُيعيد   ، مثلهم 
ملكوت  لندخل  كاألطفال  نصير  بأن  يسوع 
بسطاء  بطبيعتهم  األطفال  ألن  السموات، 
بالكبرياء. بعد  يتشوهوا  لم  ومتواضعني 

وكما قال ابن الدموع القديس أغسطينوس ان " 
املتواضعون كالصخرة ..تنزل الي أسفل ولكنها 
كالدخان  فأنهم  املتكبرون  اما  وراسخة،  ثابتة 
ويتبدد". فيضمحل  ويتسع  فوق  الي  يعلو 

حبا  امل��م��ل��وءة  املتواضعة  البابا  بكلمات 
فن  علمنا  الكيم  املتواضع  وبسلوكه  ورحمة 
أقواله " كونوا بسطاء  االتيكيت، ومن ضمن 
كالمام بعيون ال تنام وال تخطئ ف الكالم ." 
الهنا  أوص���ان���ا  ع��ن��دم��ا  اي��ض��ا  ل��ن��ت��ذك��ر 
"كونوا   )16:10( متي  إجنيل  ف  البيب 
 . ك��ال��م��ام"  وب��س��ط��اء  ك��ال��ي��ات  حكماء 

ال���ب���اب���ا ش����ن����وده ال���ث���ال���ث وات��ي��ك��ي��ت 
امل���ش���ارك���ة ن��ل��ت��ق��ي ال���ع���دد ال����ق����ادم .

نياف��������ة األنب��ا ديفي�������د

عاطف شنوده

مسع����ود أمي��رة 

. ال��م��رف��ق  ال��ظ��رف  م��ع  ت��ب��رع��ك  ف��ارس��ل  ف��ي��ل��وب��ات��ي��ر  م��ج��ل��ة  ت��دع��م  أن  أردت  إن 

ف مدينة جنع حمادي اعتاد أحد الشيوخ األتقياء 
الشهر  من   12 كل  فجر  ف  النيل  نهر  يعبر  أن 
القبطي ليشترك ف التسبحة والقداس اإللهي.
إذ كانت الليلة قمرية واجلو حار جًدا نام الشيخ 
الليل،  نصف  ف  استيقظ  الطلق.  الهواء  ف 
وكان نور القمر قوًيا، فظن أن الفجر قد الح وأنه 
اآلخر  البر  ف  الدير  إلى  الذهاب  عن  تأخر  قد 
بعكازه  الشيخ  أمسك  التسبحة.  ف  لالشتراك 
وحترك نحو شاطئ النيل، واجته نحو البَرّ اآلخر 
نادى  البر  من  اقترب  وإذ  األق��دام.  على  مشًيا 
من  كثيرون  فاستيقظ  باسمه،  "املراكبية"  أحد 
والعاملون معهم على  الشراعية  السفن  أصحاب 
دهشة  ف  يتطلعون  وكانوا  الشيخ  هذا  صوت 
البر. املياه متجًها نحو  الواقف على  الشيخ  إلى 
معي  أرس��ل  "أرج��وك  ألحدهم:  الشيخ  ق��ال 
الدير،  إل��ى  معي  ليذهب  الصبي  ف��الن(   (
صاحب  أجابه  ال��ك��الب".  من  خائف  ألن��ي 
من  )ف��الن(  عم  يا  تخاف  "كيف  السفينة: 
امل��ي��اه؟" على  تسير  وأن���ت  ال��دي��ر  ك��الب 

تعجب الشيخ مما يسمعه، فصار يضرب بالعكاز 

إنها  ابني؟  يا  مياه  "أية  يقول:  وهو  املياه  على 
النيل أرًضا  أرض!" هكذا كان الشيخ يرى مياه 
ف  الشيخ  أل��ًحّ  وإذ  يدري  ال  وهو  عليها  يسير 
يسير  كي  السفينة  صاحب  من  الصبي  طلب 
التي  الدير خوًفا من كالب الراسة  معه حتى 
يا  معك  "ربنا  السفينة:  صاحب  قال  للدير، 
من  تخف  ال  أجلي...  من  فالن(، صِل   ( عم 
طريقه! يكمل  أن  الشيخ  واضطر  الكالب!" 
ال  وهو  املياه  على  يسير  تقواه  ف  للعجب!  يا 
نباح  يخشى  البشري  ضعفه  ف  بينما  ي��دري، 
الكالب، األمر الذي ال يخاف منه صبي صغير.
هكذا أيها البيب لكل قديس نقطة ضعف، قد 
ال يسقط فيها صبي صغير، لكن اهلَلّ يسمح بها 
فيصرخ  الكبرياء،  ف  السقوط  من  حتفظه  لكي 
حني". كل  ف  أمامي  "خطيتي  املرتل:  مع 
ضعفات  بعينيك  ش��اه��دت  إن  تتعثر  ال 
طبيعي  أمر  فهذا  بنفسك،  وملستها  قديسني 
بلغوا  مهما  ال��ك��ل  ل��ي��درك  اهلَلّ  ب��ه  يسمح 
وحاجتهم  ال��ب��ش��ري،  ضعفهم  ق��داس��ة  م��ن 
حياتهم. ف  امل��خ��ل��ص  لعمل  امل��س��ت��م��رة 

ميكننا فقط فى هذا املقال أن نلخص هذا 
لعمل  إرادتنا  بكل  اخلضوع  ف  الشفاء 
لكيما  معه  االشتراك  و  القدس  الروح 
نثبت ف املسيح إلهنا ونعود رويًدا رويًدا 
إلي شبهه الذي خلقنا عليه منذ البداية. 
كتابه  ف  أثناسيوس  البابا  ي��ذك��ر 
“جت��س��د ال��ك��ل��م��ة” أح���د أس��ب��اب 
إمكانية  للبشر  يعطي  أن  وهو  التجسد 
فقدناه.  ال���ذي  اهلل  شبه  أس��ت��ع��ادة 
الكبير  باسيليوس  القديس  ويقول 

بأنه  البشر  كرم  قد  اهلل  أن  اإلنسان”  حالة  “عن  كتابه  فى 
اإللهى  املثال  صناعة  “فناني  يكونوا  أن  أمكانية  أعطاهم 
علي  الصول  نستطيع  أننا  يضيف  ثم  أنفسهم”  داخ��ل 
فى  الرة  أراداتنا  أستخدام  طريق  “عن  االمكانية  هذه 
الروح القدس لتشكيل صورة املسيح داخلنا. الشركة مع 
سؤال آخر شائع هو؛ ما هي مسؤوليتنا جتاه املشاعراخلاطئة املوروثة ؟  
قد  تكون  أن  ميكن  املشاعر  ه��ذه  بعض  أن  الرغم  علي 
الفاسدة  البشرية  الطبيعة  ت��وارث  خالل  من  بنا  لصقت 
الرة. إرادت��ه  و  اإلنسان  سيطرة  حتت  ت��زال  ال  أنها  إال 
بني  الر  األختيار  ف  دوره  يأخذ  منا  كاًل  فإن  لذلك  و 
القدس  ال��روح  شركة  خ��الل  من  املشاعر  ه��ذه  حتسني 
وعدم السماح لها باإلجتياز إلي جيل آخر، وبني أن ُيهزم 
املُقبل. اجليل  إلي  وينقلها  حواء  و  آدم  أنهزَم  كما  منها 

هذه  مع  يجاهدون  الذين  لهؤالء  ج��دًا  املشجع  وم��ن 
 ، الكتابية  اآلي��ات  علي  يطلٌعوا  أن  اخلاطئة  املشاعر 
عن  كثيرة  م��رارًا  الرسول  بولس  القديس  كتبها   التى 
بالكتابة  يلحقها  ما  سرعان  إن��ه  إال  اخل���اص،  ضعفه 
املُكدرة. نفوسنا  لُيطيب  ج��اء  ال��ذي  املسيح  ق��وة  عن 
“فإننا ال نريد أن جتهلوا أيها اإلخوة من جهة ضيقتنا التي 
اصابتنا ف أسيا، أننا تثقلنا جًدا فوق الطاقة، حتى أيسنا 
املوت،  حكُم  أنفسنا  ف  لنا  كان  لكن  أيضًا،  الياة  من 
لكي ال نكون ُمتكلني على أُنفسنا بل على اهلل الذي ُيقيُم 
االموات، الذي جنانا من موت مثل هذا، وهو ُينجي. الذي 
لنا رجاء فيه أنه سُينجي أيضًا فيما بعُد.” )2كو10-8:1 (

“ ولكني أرى ناموسًا أخر ف أعضائي ُيحارب ناموس ذهني، 
ويسبيني إلي ناموس اخلطية الكائن ف أعضائي. ويحي أنا 
االنسان الشقي! من ينقذني من جسد هذا املوت؟ أشكر 
اهلل بيسوع املسيح ربنا! إذا أنا نفسي بذهني أخدم ناموس 
اهلل، ولكن باجلسد ناموس اخلطية. “ )رومية 25-23:7 (
امل���������زاج  اض�������ط�������راب�������ات   : ث�����ال�����ث�����ًا 
املشاعر  ع��ن  ال��دي��ث  إل���ي  ننتقل  س���وف  واألن، 
األم���راض  مستوى  إل��ى  وصلت  ق��د  وال��ت��ي  اخلاطئة 
بسبب  طبي  عالجي  تدخل  إلي  حتتاج  التي  النفسية 
للمخ. الكيميائي  ال���ت���وازن  ف  اخ��ت��الل  ح���دوث 
القلق  وتشمل  إكلينيكية  عالجية  ح��االت  تعتبر  ه��ذه 

واالكتئاب  امل��رض��ي،  اخل��وف  ال���اد، 
النفسية. األم�����راض  م��ن  وغ��ي��ره��ا 
هذه الاالت حتتاج إلي عناية طبية من قبل 
العالج  يكون  ما  وغالبًا  متخصص  طبيب 
دوائي ،متاما مثل أي مرض جسدي يؤثر 
علي اي عضو من أعضاء اجلسم االخري.
َفَوائِِدِه  أَلْجِل  َكَراَمَتُه،  ِبيَب  الَطّ َأْعِط   “
َبّ آٍت ِمْن ِعنِْد  َبّ َخَلَقُه. أَلَنّ الِطّ َفإَِنّ الَرّ
امْلُُلوِك. َجَوائُِز  َعَليِْه  ُأفِْرَغْت  َوَقْد   ، الَْعِلِيّ

بِِه  َفُيْعَجُب  َرأَْس��ُه،  ُيْعِلي  ِبيِب  الَطّ ِعلُْم 
ُجُل  َوالَرّ اأَلْرِض،  ِمَن  اأَلْدِوَيَة  َخَلَق  ُبّ  الُْعَظَماِء.الَرّ ِعنَْد 
)4-1:38 سيراخ  بن  )يشوع  َيْكَرُهَها.”  اَل  الَْفِطُن 
ال��ص��ح��ي��ح: م��ك��ان��ة  ف  س���ؤال���ك  ي��أت��ي  اآلن  و 

م��ا ه��و م��وق��ف اهلل جت���اه ه���ذه ال���ظ���روف امل��رض��ي��ة 
جت��اه��ه��ا؟ م��س��ؤول��ي��ت��ن��ا  م���اه���ي  و  ؟  وأع���راض���ه���ا 
وأن��ه  ورح���وم  ع��ادل  اهلل  أن  علي  نؤكد  أن  هنا  يجب 
ُمحاربة  على  لقدرتنا  وفقًا  فقط  علينا  يحكم  س��وف 
ُمكتسبة. أو  م��وروث��ة  كانت  س��واء   ، ال���االت  ه��ذه 

َعِن  اأَلْواَلُد  ُيْقَتُل  َواَل  اأَلْواَلِد،  َع��ِن  اآلَب��اُء  ُيْقَتُل  “اَل 
)  16:24 )تثنية  ُيْقَتُل.”  ِتِه  بَِخِطَيّ إِنَْساٍن  ُك��ُلّ  اآلَب��اِء. 
“اَلِّذي َسُيَجاِزي ُكَلّ َواِحٍد َحَسَب َأْعَمالِِه.” )رومية 6:2 (
)غ��ل5:6( َنْفِسِه.”  ِحْمَل  َسَيْحِمُل  َواِح��ٍد  ُك��َلّ  “أَلَنّ 

الاالت  هذه  من  يعانون  الذين  ه��ؤالء  يشعر  ما  غالبًا 
هي  وال��ت��ي  وسلوكياتهم  عواطفهم  جت��اه  ب��ال��ذن��ب 
ما  وكثيرًا  فحسب.  النفسية  لاالتهم  أع��راض  مجرد 
هذا. سلوكهم  أج��ل  من  امُليطني  ٍقِبل  من  ُينتقدون 
مشاعرهم  أن  إل��ي  نتيقظ  أن  ال��ض��روري  م��ن  ل��ه��ذا 
خللل  أع��راض  مجرد  هي  طبيعية  الغير  وسلوكياتهم 
الكيميائي  ال��ت��وازن  ف  إخ��ت��الل  م��ن  نشأ  ع��ض��وي 
امل��خ. ه��و  العضو  وه���ذا  اجل��س��م،  ف  ح��ي��وي  لعضو 

ولتوضيح هذه النقطة أكثر، نحن بحاجة إلي تسليط الضوء 
بقية أعضاء اجلسم هوأنه  الفروق بني املخ و  علي أن أحد 
بالرغم من أن املخ هوعضو مادي يتم تغذيته بواسطة الدم 
امُلمل باملواد الكيمائية، إال أن أعراض أي خلل فيه غالبًا ما 
تكون غير مادية بل شعورية أو فكرية أو سلوكية ف طبيعتها. 
لو  كما  به  للمحيطني  و  للمريض  تبدو  ما  غالبًا  ولذلك، 
كانت أختيارات حرة لسلوكيات قد أختارها املريض عمدًا 
ليعيش بها. لهذا السبب كثيرًا ما يقع اللوم علي املريض 
. عليه كما جاء ف سؤالك  تظهر  التي  األعراض  بسبب 
العضوية  االم���راض  حالة  فى  األخ���ري،  الناحية  من 
الكيميائى  التوازن  فى  خلل  إلي  ُتنسب  التى  وأعراضها 
املريض  علي  املسؤلية  تقع  ال   ، املخ  غير  أخر  عضو  ألى 
املرضية  ال��االت  هذه  أع��راض  تكون  العكس  علي  بل 
. امل��ري��ض  علي  وعطف  شفقة  مصدر  ه��ي  امللموسة 

خطيـــة أنا خائف  من الكالب

هـــل
النفســـــى  المرض 

؟!!

القس لوق�ا إستفان��وس

حكمة العدد
تنس  ال  ولكن   , أعطيت  إذا  رح��وم  أنت   ‹  
وأنت تعطي , أن تدير وجهك عمن تعطيه 
                .› عينيك  أم��ام  عاريًا  حياءه  ترى  ال  ,لكي 
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قد  أي سن،  اإلنسان ف  السكر  أن يصيب مرض  ميكن 
يصيب الشخص منذ والدته أو عندما يتقدم ف الُعمر، 
ويكون ذلك ما يعرف بالسكري من النوع2، والذي يعني 
الصحيح،  بالشكل  األنسولني  يستخدم  ال  اجلسم  أن 
الدم. ف  السكر  مستويات  ارتفاع  إلى  ذلك  فيؤدي 
ف  االرت��ف��اع  ه��ذا  على  السيطرة  ع��دم  ح��ال��ة  ف 
ق��د حت���دث م��ض��اع��ف��ات صحية  ال��س��ك��ر  م��س��ت��وى 
اجلسم.  ف  هامة  ووظائف  األعصاب  تتلف  خطيرة 
السكري،  مل��رض  امل��ب��ك��رة  األع����راض  أه��م  إل��ي��ك 
تغيير  على  مبكًرا  امل��رض  اكتشاف  يساعد  حيث 
حتتاجه. م��ا  ك��ل  ه��و  ه��ذا  يكون  وق��د  ال��ي��اة،  من��ط 
كثرة التبول وزيادة العطش. بحسب اجلمعية األميركية 
مع  للسكري  املبكرة  األع���راض  تتداخل  للسكري 
اختبار  يعتبر  لذلك  كثيرة،  أخ��رى  أم��راض  أع��راض 
هذا  من  للتحقق  وسيلة  أفضل  السكري  مستويات 
ستشعر  الدم  ف  السكر  مستوى  ارتفاع  عند  امل��رض. 
نتيجة  متكرر،  بشكل  التبول  ويحدث  بالعطش، 
ال��دم. ف  السكر  مستويات  خفض  اجلسم  محاولة 
مستويات  نتيجة  ال��وزن.  وانخفاض  الشديد  اجل��وع 
معظم  باجلوع  الشخص  يشعر  الدم  ف  العالية  السكر 

مت  الذي  الطعام  هضم  يتم  ال  أنه  ذلك  ويعني  الوقت، 
إلى  حتويله  يتم  ال  وبالتالي  الصحيح،  بالشكل  تناوله 
الوقود  اجلسم  استخدام  عدم  نتيجة  يجب.  كما  طاقة 
ال��وزن. ف  نقص  يحدث  قد  به  ت��زوي��ده  يتم  ال��ذي 

يحّذر خبراء الصحة ف عيادة "مايو كلينيك" من جتاهل 
أن  ميكنه  السكري  فمرض  املبكرة،  اإلن��ذار  عالمات 
سنوات،  بل  أشهر،  مدى  على  للجسم  أضراًرا  يسبب 
جتاهلها. ميكن  وال  شديدة  األع��راض  تصبح  أن  قبل 
اجلسم  مكافحة  نتيجة  اجل��روح.  التئام  وبطء  التعب 
بها  ت��زوي��ده  يتم  التي  الطاقة  استخدام  أج��ل  م��ن 
بالطبع  بالتعب.  اإلن��س��ان  يشعر  الطعام  طريق  عن 
وآخ���ر،  ح��ني  ب��ني  بالتعب  ال��ن��اس  جميع  يشعر 
الطبيب. استشارة  يتطلب  املستمر  التعب  لكن 
تلتئم  السكري  مبرض  اإلصابة  من  املبكرة  املراحل  ف 
اإلنذار  عالمات  إحدى  وهي  ببطء،  وُتشفى  اجلروح 
ف  ت��ده��وًرا  أيًضا  تالحظ  كنت  إذا  املهمة.  املبكر 
الرؤية،  ف  وض��وح  ع��دم  أو  اإلب��ص��ار،  على  قدرتك 
للسكري. فحوصات  إلجراء  الطبيب  مراجعة  عليك 
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فية  حت��ص��د  ال���ذي  ال��وق��ت  ف 
يخرج  خدمتها  ثمرة  الكنيسة 
بذورًا  ليزرع  جديدًا  خادمًا  منها 
تنبت  أخ��ري  أجيااًل  ف  جديدة 
منها ثمارًا ف أرضًا خصبة ليتنسم 
يحاول  التي  املسيح  رائحة  الكل 
هي  هكذا  يخفيها..  أن  العالم 
ذات  القبطية  كنيستنا  شجرة 
التاريخ  أرض  ف  العميقة  اجلذور 
جديدة،  ثمرة  لنا  أنبتت  التي 
إن  ال��ذي  بخيت  چان  أبونا  إنه 
أدرك��ت  معة  وحت��دث��ت  جلست 
والتواضع  القلب  نقاوة  معني 
إسمة  أن  والعجيب  واأُلل��ف��ة. 

الوديعة،  شخصيته  علي  يدل  الكهنوت  وبعد  قبل 
عرفناه خادمًا ملتزمًا، صديقًا ومحبًا لكل من حولة، 
خدمته  ف  دقيقًا   ، ُأذنيِه  قبل  بقلبة  وينصت  يسمع 
وحريصًا علي طقوس الكنيسة القبطية.. إنة الكاهن 
سيفني  وأبي  العذراء  كنيسة  شباب  من  ُسيم  الذي 
الكنيسة  البيب،  يوحنا  كنيسة  ف  ليخدم  بيلڤل 
الكهنوت...!  وبعد  قبل  إسمة  نفس  حتمل  التي 

 
 ) بخيت  چ���ان   ( بخيت  س��ع��د  م��ك��رم  چ���ان   +
1977  /6/  27  : امل����ي����الد  ت����اري����خ 
للماجيستير. وم��ع��د  م��ح��اس��ب   : ال��وظ��ي��ف��ه 

 
- متي تقابلت مع تاسوني وكيف وما هو تاريخ الزواج ؟

 
+ أول خدمه خدمت فيها كانت ف كنيسه مارجرجس 

جيرسي سيتي ، حينما جئت الي 
أمريكا وبدأت ف خدمه املرضي مع 
أعرفها من مصر  وكنت  ناروز  ماري 
تاسوني(   ( روزا  اخلدمه  هذه  وِف 
ماشفتها  وأول  تشترك   أب��ت��دت 
كنت  إني  مع  ممتازة  إنسانه  القتها 
جئت  الني  مصر  من  الزواج  أريد 
ممتازة  القتها  ملا  ولكن  مصر،   من 
وبعد  عيني  ق��دام  حطتها  ك��ده 
وهي  املوضوع  معها  فتحت  سنه 
نفساملشاعر.  عندها  برضه  كانت 
 07/13/2003 ال����زواج  ت��اري��خ 
ف  يتم  فرح  أول  هو  جوازنا  وكان  
 . بيلڤل  والعذراء  ابو سيفني  كنيسه 

 
؟ ال��ك��ه��ن��وت  ن��ع��م��ه  ف  ال���س���ر  ك��ل��م��ة   -

 
+ كلمة السر لي أنا شخصيًا هو املذبح ،وعندما كنت 
املذبح  أهمية  فاهم  مكنتش  الكهنوت  قبل  علماني 
بيبقي  الواحد  إن  قوي  َفرق  الكهنوت  وبعد   ، وقوته 
وهو واقف علي املذبح بيحس أنه واقف ف فمه حضره 
 . علينا  بيرد  ربنا  املذبح  خالل  ومن  اهلل  ومعني  اهلل 

 
هو  ومن  كنيستك  ف  مصر  ف  اخلدمه  عن  حدثنا   -
؟ وأجتماعيا  ونفسيا  روحيا  فيك  أثر  الذي  الشخص 

 
جداتي  ألن  شبرا  ف  كانت  مصر  ف  خدمتي   +
جنب  كانت  أمي  وال��دة  جدتي  شبرا،  من  األتنني 
حضانه  من  فيها  قضيت  طوسون  امل��الك  كنيسة 

وأثرت  قويه  خدمه  وكانت  إبتدائي  أول��ي  لغاية 
 . أسمائهم  أفتكر  ج��دًا  صعب  ب��س  ج��دًا  ّف 
وبعد ما جدتي توفت  ذهبت الي  مارجرجس اخلماراويه
كنيسه  وهي  فيها  وكملت  جنبها  ساكن  كنت  اللي 
عمالقة هيحتفلوا مبائه سنه علي تأسيسها والكنيسة 
ده خرجت قديسني كتير وأساقفة و رهبان و كهنه . 
أربعه كهنه قديسني ومن   فيها  الكنيسة  فتره  كان ف 
مشاهير األباء ومن كبر سنهم احنا مكناش قريبني منهم . 
ينيح  اهلل   ، وهبه  موسي  أبونا  عند  أعترفت  بس 
بركه  وأخ���دت  البركه  اآلب���اء  م��ن  وك��ان  روح��ه 
حاجه  علي  إعترف  ملا  وكنت  عنده  اإلع��ت��راف 
أقوله  فكنت  إخس  إخس  إخس  يقولي  كان  غلط 
وأصلح  أيه  أعمل  عرفتها  أنا  ده  إخس  موسوعه 
 . هتسندك  ربنا  ونعمة  صلي  يقولي  فكان  ازاي؟ 
قريب  أح��د  يكون  الزم  إن  حّسيت  الوقت  وم��ع 
مبارك  ك��ان  اآلب���اء  أح��د  فلقيت  السن  ف  مني 
أسمه  وك���ان  ط��وس��ون  امل���الك  كنيسة  ف  ج��دا 
صغيره فتره  بقاله  مرسوم  ولسه  موسيس  أبونا 
ّف  أث�����ر  م���وس���ي���س  أب����ون����ا  إن  ف��أع��ت��ق��د 
 ....... وك���ه���ن���وت���ه  ب��ط��ب��اع��ه  ج������دًا 
ل�������������ل�������������ح�������������وار ب������ق������ي������ه

ك����اه����ن ك��ن��ي��س��ة ي���وح���ن���ا ال���ح���ب���ي���ب وم����ري����م ال��م��ج��دل��ي��ة 

ح�����وار م���ع أب��ون��ا

حوار : غادة جورج & ماري توماس.

ال������دك������ت������ور ج����م����ي����ل م����ق����ار

إع����������������������������������������رف ن��������ف��������س��������ك  
"ال���������ن���������ف���������س"                                                          
   النفس هي املكون الثاني لإلنسان و هي من أكثر 
املناطق ف اإلنسان تعقيدا. رمبا الروح علي الرغم 
من أهميتها ف العالقه مع اهلل تبدو من البساطة 
البساطة  هذه  ف  نشك  جتعلنا  التي  للدرجه 
النفس  ولكن  مستقيمة  اهلل  طرق  ألن  وذل��ك 
يستطيع  والكثير لكي  الكثير  اإلنسان  تأخذ من 
ب���ه���ا. وي����ح����ي����ط  ي�����درك�����ه�����ا  أن 
وإدراك��ه  وعيه  مكان  هي  االن��س��ان  نفس  إن 
املتميزة  الشخصيه  مكان  وهي   ، وذاته  لوجوده 
والتي  وأسلوبها  طريقها  حتدد  أن  تستطيع  التي 
الرغم  علي  غيره  عن  إنسان  كل  بها  يتفرد 
 One man فقط  واحد  نوع  اإلنسان  كّون  من 
باجلسد،  الروح  التقاء  مكان  هي  وايضًا   kind
اإلنسان  املقدس  الكتاب  دعا  ما  كثير  لهذا 
وعناصر  نفسه،  هو  اإلنسان  وك��ان  نفس  بأنه 
والعاطفه.                    والفكر  اإلراده  هي  الثالثه  النفس 
أواًل اإلراده :                                                  

 وهي قدرة اإلنسان أو النفس علي إتخاذ القرار.....
والقدرة  املتعددة  الطرق  بني  اإلختيار  علي  والقدرة 
علي القبول أو الرفض وهي أهم ما مييز اإلنسان عن 
باقي اخلليقه التي حتيط به والتي جتعل منه كائنًا أدبيًا 
مسؤواًل عن حياته وإختياراته، فقرارات اإلراده هي 
قدرة  ألن  هويته  ومالمح  اإلنسان  طريق  حتدد  التي 
ويضيف  ميسح  الذي  هو  القرار  إتخاذ  علي  اإلنسان 
الصفات التي سبق اإلنسان وإكتسابها طول حياته. 
وأنفسكم  قلوبكم  اجعلوا  ف��اآلن  1/خ22:19    

                                                                                                     14  :2  1 ت��ث   ..... إلهكم  ال���رب  لطلب 
ال  ل��ن��ف��س��ه��ا  ف��أط��ل��ق��ه��ا  ب��ه��ا  ت��س��ر  ل���م  وان 
                                                                                                               7:  6 َاي    ....... بغضه  بيعا  تبيعها 
الكريه  خبزي  فصارت  متسها  ان  نفسي  عافت 
....... لو 42:10        ولكن الاجه إلي واحد 
فأختارت مرمي النصيب الصالح الذي لن ينزع منها.                                   

دراس����ة  م��ع��ًا  ُن��ك��م��ل  ال���ق���ادم  ال���ع���دد  وف 
وعشنا. ال���رب  أحيانا  إن  ومكوناتها  النفس 

بقلم يوسف يوسف

                              ) مرض السكر(
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وأنا أنت
ليس  الذين  رب  يا  “أذكر 
ل��ه��م أح����د ي��ذك��ره��م”

أنت وأنا تتوالي أمام عيوننا صورًا عديده للحياة والتي 
قد يؤملنا فيها رؤيه رجاًل متليء عيونه دموعًا ألنه ال 
ميلك أن ُيطعم أوالده خبزًا ،وتتلوّي أحشائه بجوعهم 
وال ميلك غير دموعه مااًل ليسترهم ويشبعهم بها....!   
ه��ن��اك ال��ك��ث��ي��ر م��ن م��أس��ي ال��ي��اه ال��ت��ي ال 
ي��ت��ج��رأ امل����ال م��ن ال��ق��رب م��ن��ه��ا ل��ل��ه��ا...
بل  عيوننا  خلف  تتواري  أن  دموعنا  ترفض  أحيانًا 
تنزف وتنتطلق محاولة أن ُتطفئ نارًا قد تالمست ف :

أح���دًا  ع��ن��ه  ي��س��أل  ال  وح���ي���دًا  إن��س��ان��ًا   +
ق������ط... ف��ه��و م���وج���ود ول��ك��ن��ه غ��ري��ب.
+ إنسانًا ميلُك املال لكنه ال ميلك األلفة واألسرة الدافئة.
الريه. ميلك  ال  ولكنه  الصحه  ميلُك  إنسانًا   +
يعلمه. سبب  دون  ُح��زن��ًا  من  يعاني  إنسانًا   +
ميلك  ال  ولكنه  ب��األب��ن��اء  ُرزق  ق��د  إن��س��ان��ًا   +
ال��ك��م��ه ف ال���ف���اظ ع��ل��ي��ه��م ك��م��ا ي��ري��د.
+ إنسانًا يظهر مبسيحيته أمام الناس فقط وال يستطيع 
سبيل. دون  القداسة  لطريق  ويسعي  اهلل  أم��ام 
اإلك���ت���ف���اء  إل�����ي  ي��ف��ت��ق��ر  إن����س����ان����ًا   +
دائ����م. إح���ت���ي���اج���ًا  ف  ف��ي��ظ��ل  وال����رض����ا 

ولكن  الكنيسة  ف  مخدومًا  يكون  قد  إنسانًا   +
فيه...  مرغوب  غير  يكون  نعلمها  ال  لظروفًا 
+ إنسانًا عابس الوجه ، ثقيل اللسان ، نتحاشي التعامل 
معه ولكنه يحمل قلبًا يراه اهلل من أرقي وأرق القلوب.
أم���ام  ي��ت��ك��ل��م  أن  ي��ت��ح��اش��ي  إن���س���ان���ًا   +
ال����ن����اس خ��ش��ي��ة ع�����دم اإلن����ص����ات ل���ه.
من  القلقون  أيضًا  ه��ؤالء  ضمن  من  يكون  قد   +
عواصف الياه وقد فقد الرجاء ومَتلك منه اليأس.

تدعونا   ، صمت  فى  تئن  التى  القلوب  هذة  كل 
املسيح  للسيد  درس  أخر  من  لنتعلم  وأن��ا  أنت 
ليوحنا  بأمه  أوصي  حني  الصليب  علي  وهو  لنا 
لها  حدود  الال  املسيح  إمكانيات  كل  مع  البيب 
لرعاياتها ، وكأنه يعطينا وصية أخيرة لكي نبحث 
للذين ليس لهم أحد يذكرهم..! ونخدم ونصلي 

       

وائ�����ل م��س��ع��ود

املالك: قوم اصحى يا ابن النور
املسبح: مني ابن النور ؟ 

املالك : انت ابن النور ،،، هو مش انت ابن املسيح؟ 
املسبح: طب انا املفروض اعمل ايه ؟ و أقوم من ايه ؟ 

املالك: قوم من النوم اللى هو املوت املؤقت
قوم من موت اخلطيه 

قوم و اعمل عملك السماوى ؟ 
املسبح: عملى السماوى؟ 
ايه عملى السماوى ده ؟ 

املالك: عملك السماوى هو التسبيح و االستمتاع فى 
حضور املسيح !! 

املسبح: طب ايه التسبحه دى ؟ 
املالك: التسبحه دى هى ملخص لياتك كلها !!! 

بتتلخص فى آيه واحده اللى موجوده فى سفر املزامير 
اللى بتقول:

"جزنا فى املاء و النار ثم أخرجتنا الى الراحه"
ماء -نار-راحه 

املسبح:  ماء- نار- و راحه ؟؟ 
تقصد ايه ؟ 

على  حياتك  مرور  عن  عباره  كلها  التسبحه  املالك: 
االرض. 

حيث ان املاء ميثل معموديتك و النار متثل جهادك على 
االرض و الراحه متثل ابديتك!! 

املسبح: طب و ايه دخل التسبحه؟ ازاى اقدر اشوف 
اللى بتقوله ده فى التسبحه ؟

املالك: اقولك يا سيدى: 
ما انت ملا بتقوم يا ابن النور عشان تسبح ربنا بيديك 
فرصه تانى تعيش بيها بعد موتك املؤقت اللى هو نومك 
فبيفكرك اول حاجه باملاء اللى بيمثل معموديتك عن 

طريق الهوس االول.
املسبح: هوس ؟ ايه هوس ده؟ 

املالك: هوس يعنى تسبيح و التسبحه فيها 4 هوسات. 
فالهوس االول متاخد من تسبحه موسى النبى ملا ترك 
ارض العبوديه و عبر البحر األحمر مع شعب اسرائيل 
و متثل معموديتك و عبورك من اخلطيه الى النور اللى 
ميشيك وسط موج البحر و العالم لكنك انت تعبر و ال 

ميسك اى ازى ،،،، 
الهوس  و  طب  االول  الهوس  ده  ماشى؛  املسبح: 

التانى؟ 
ربنا  بتشكر  شكر،،،  كله  ده  التانى  الهوس  املالك: 
على كل عطاياه و بالذات بتشكره عشان جعلك تترك 
ارض العبوديه و تدخل الى ارض اخلالص اللى هى 

املعمودية اللى حصلت فى الهوس االول!! 
كلها  اخلليقه  بتدعى  انت  دا  بس،  و  كده  مش  ده 

لتشكر الرب. 
املسبح: طب دى جزء املاء و عرفناها ، طب ايه هى 

النار دى ؟ 
املالك: النار دى هى حرب عدو اخلير اللى بتحارب 
اوالد اهلل اللذين نالوا نعمه املعمودية فى الهوس االول 
و شكروا ربنا فى الهوس التانى فبيتحاربوا و يضطهدوا 
مثل الثالث فتيه لكن بيسبحوا و يرمنوا و يدعوا اخلليقه 
كلها لتسبح معاهم رغم النار اللى هم كانوا فيها و ده 

اللى بيتمثل فى الهوس الثالث و تسبحه الثالث فتيه 
املسبح: مني الثالث فتيه دول ؟ 

املالك: الثالث فتيه دول اللى كانوا فى أتون النار و 
لكن ربنا نفسه كان ماشى وسطيهم

ده  الوقت  فى  بتذكرهم  الكنيسه  ليه  طب  املسبح: 
بالذات؟ 

بأنهم الزم  داميا  والدها  بتفكر  الكنيسه  عشان  املالك: 
وقت  العالم  فى  وجودهم  وقت  فى  ربنا  على  يبصوا 

املصاعب، عشان مايشوفوش املشكلة 
زى  يبقوا  و  باملشكلة  فميحسوش  ربنا  يشوفوا  بل 

الثالث فتيه ! 
املسبح: ياااااه دكنيستنا دى عميقه اوى،،، طب ايه 

الى بعد تسبحه الثالث فتيه؟ 
املالك: بعد كده بيجى مجمع السمائيني

املسبح: طب ومجمع السمائيني بردو بيمثل النار ؟ 
الراحه  بدايه  ده  السمائيني  مجمع  الااااااا  املالك: 
اللى هى سماء السموات فوجودنا فى السماء هنالقى 

فيه كل السمائيني . 
الشاروبيم  و  املالئكه  رؤساء  و  العدراء  االول  هنالقى 
هنشوف  ب��رده  و  والرسل  التالميذ  و  ووالسيرافيم 
الشهداء والقديسني اللى هم جازوا فى املاء والنار ثم 

خرجوا الى الراحه. 
املسبح: طب احنا ملا نطلع السماء هنتكلم نقول ايه؟ 

وال احنا عنعمل ايه ؟ 
اللى  التسبيح  هى  هتبقى  لغتنا  السماء  فى  املالك: 
بتتمثل فى الهوس الرابع اللى متاخد من سفر املزامير 
هم  اللى  ال148و149و150  املزمور  بنقول  فيهم  و 

تسبحه اخلليقه كلها. 
املسبح: طب فى ايه بعد الهوس الرابع؟ 

املالك: بعد كده فى االبصاليه و الثيؤطوكيه. 
املسبح: يعنى ايه ابصاليه و ثيؤطوكيه؟ 

بتبقى  دى  و  ترتيله.  معناها  ابصاليه  كلمه  املالك: 
مديحه مخصوصة للسيد املسيح مرتبه ترتيب ابجدى 
اي  تكون  تقدر  األبجدية  الروف  طريق  عن  عشان 

كلمه و تسبح بيها ربنا. 
بنرتل  فيها  و  االله  والده  فمعناها  ثيؤطوكيه  أما كلمه 
ألمنا العدراء بعد املسيح. و على فكره كل يوم و كل 

مناسبة ليها االبصاليه و الثيؤطوكيه اخلاصني بهم.
املسبح:  ياااااااااه و طبعا دى السما اجلميلة اللى فيها 
مع  الراحه  و  السما  فى  أكون  ما  بعد  !! طب  الراحه 

املسيح فيه ايه تانى؟ ما دى احمل حاجه ؟ 
على  لسه  بأنك  بتفكرك  الكنيسه  كده  بعد  املالك: 
بختام  تنادى  و  فتصرخ  العريس  منتظر  و  االرض 
التسبحه. و ختام التسبحه ده بيكون مثل أناس تاهيني 
ق النجاه او طائره اخلالص  فى بحر العالم منتظرين طَوّ
متمثله فى عريسها له كل املجد الرب يسوع املسيح. 
فعندما جتئ هذه الطائرة و تنادى على ناجيها و تصرخ 
له بان يعينها و يرفع غضبه عنها !!! فان حضرت الطائرة 
فتكون فى  ان لم حتضر  و  السحاب  تاخذهم معا فوق 
و  املاء  يوم اخر جتوز فى  العالم منتظراه فى فجر  بحر 

النار منتظره ان تخرج الى الراحه. 

نسم���ات Dr. Ibrahim is board certified in physical medicine and rehabilitation with board 
certification sub specialty of Interventional pain medicine. He specializes in the 
use of minimally invasive techniques to treat spine disorders, disc problems and 
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   (Causalgia)
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فنحن  ال��ل��س��ان  أي��ه��ا  أن���ت  ع��ج��ي��ب��ًا 
ن��ت��ذوق ب��ك ال��ل��و وامل���ال���ح وامل���ر.

هكذا  تكون  أن  عجبًا  العجب  ويزيد 
ه���ي ص��ف��ات��ك ع��ن��دم��ا ت��ت��ح��دث.

أن�����ت ت���س���ك���ن ظ����الم����ًا داخ����ل 
بصيص  ي��ط��ف��وا  وأح���ي���ان���ًا  ف��م��ي، 
فتظهر  ال��ف��م  ه���ذا  داخ����ل  ض���ي���اءًا 
م��ع��ه ك��ل��م��ات��ك أك���ث���ر إظ���الم���ًا.
ع����ف����وًا ف����أن����ا ل����ن أل����وم����ك ؛

تسطر  ق��ل��م��ًا  س����وي  أن����ت  ف��م��ا 
ال���ب���ش���ر. أذان  ف  ك���ل���م���ات���ي 
ما أنت إال سفيرًا تعبر عن سياسات قلبي..
ت���دع���وا  رس�������واًل  إال  ان�����ت  م����ا 
إلمي�����ان م���ا ي��ح��ت��وي��ه ع��ق��ل��ي...

ح�����ادًا  م���س���م���ارًا  إال  ان�����ت  م����ا 
أط����رق����ه أن�����ا ب����أف����ك����اري....

ليتكلم  ل��س��ان��ًا  ل��ه  ليس  فالعصفور 
ب���ل ي���غ���رد ل��ي��م��ت��ع م���ن ح��ول��ه، 
أم����ا أن����ت ي���ا ل��س��ان��ي ف��ق��د ت��ك��ون 
س��ب��ب��ًا ل��ت��م��زق ق��ل��ب��ًا ح���زن���ًا، قد 
ب��ش��رًا  ح���رم���ان  س��ب��ب��ًا ف  ت���ك���ون 
ن��وم��ًا ، ق��د ت��ك��ون م��ح��ط��م��ًا أم��اًل 
رجاء. من  بقلياًل  لتنعم  تسعي  لنفٍس 
أح����ق����ًا مي��ت��ل��ك ه�����ذا ال��ع��ص��ف��ور 
رح��م��ة أك��ث��ر م���ن إن��س��ان��ي��ت��ي ؟!
أحقًا ليس لك أن ترفض ما أفرضه عليك؟!
أن  أدرك�����ت  ؛  ال��ل��س��ان  أي���ه���ا  ي���ا 
جتاهل  فتعمدت  م��ؤل��م  ل��ك  ع��ت��اب��ي 
ع��ل��ي  ألح����اف����ظ  اإلدراك  ه�����ذا 
أن  يجب  أن��ك  ُت���درك  لكي  إي��الم��ك 
ت��س��ك��ن ه����ذا ال���ظ���الم ط���وي���اًل ، 
معلم  ل��ك��ل��م��ات  س��ف��ي��رًا  وت��ص��ب��ح 
:  ) أرسانيوس  القديس   ( امللوك  أوالد 

"ت��ك��ل��م��ت ك��ث��ي��رًا ف��ن��دم��ت وأم���ا 
ع��ن ال��ص��م��ت ف��ل��م أن���دم ق���ط..."

                                     وائل مسعود 

رسالة بين قلمين ...  

إلي اللسان

نعم أنت تتذوق بى اللو  واملر  واملالح  ألني عضو ف جسدك 
مسؤول عن حاسه من أهم حواسك  اخلمسة وهي حاسة 
التذوق ، أوجدنى اهلل فيك وف اليوانات أيضا لغرض 
الّتذوق ولكن ما مييز لساني فيك أيها اإلنسان أن اهلل  وهبه 
موهبة النطق كما نقول ف القداس اإللهي "وهذا لتمجيد 
اهلل وشكره وبناء اآلخرين  " كما يقول املزمور "يلهج لساني 
باقوال لك " مزمور 119 وكما يقول الكيم ف االمثال " 
لسان الصديق فضه مختاره"  أمثال 10 "ولسان الكماء 
يحسن املعرفة وهدوء اللسان شجره حياه" أمثال 15.   ولكن 
الشيطان يستطيع أن يجعل من هذا العضو أداة للخطيه لذلك 
يقول الكيم "املوت والياة ف يد اللسان"  أمثال  18..  
 فإرادة اإلنسان الرة إذا إحتدت بالنعمه حتول اللسان من لسان 
متكلم بالعظائم   الي لسان يحّسن  املعرفة.  مزمور 12.                  
فال تتعجب فإن الرسول يعقوب كتب ف رسالته عني  وقال 
إني عضو صغير وأفتخر متعظما ووصفني بإنني نار وإني 
شر ال يضبط مملوء سمًا مميتًا ...أبارك اهلل وأَلَْعن الناس . 
 فهذا هو حال لسان اإلنسان الطبيعي  لكن هناك أناس قد 
صلبوا اجلسد  مع الشهوات فلم يعد لسانهم لسان اإلنسان 
الطبيعي .  نعم أنا أسكن ف ظالم داخل فمك وعندما 
يدخل بصيص ضياء داخل هذا الفم فتظهر معه كلمات 
أكثر ظالما  ألن الذي يدخل هو بصيص ضياء من عالم 
ووضع ف الشرير  أم أن أدخل إلى ظالم فمي ضياء من 
نور املسيح  فهذا نور يبدد الظلمة فينطق لساني  املسيح 
قام بالقيقة قام عوضا عن كلمات تسبب متزيق قلوب أو 
حرمان من النوم أو حتطيم رجاء اآلخرين كما ذكرت.   
نعم أنا سفير أعبر عن سياسات قلب اإلنسان وأفكاره لذلك 
قال السيد املسيح له املجد من فضلة القلب يتكلم اللسان 
 والقلب هنا يعني مشاعر اإلنسان وأفكاره وإرادته أي نفس 
اإلنسان وشخصيته. أطمئن  فالعصفور  ال ميلك رحمة أكثر 
ألن العصفور ليس له إراده  ، أوجد اهلل فيه اللسان لكي يغرد 
ويسبح وُيفرح اآلخرين وهو ال ميلك إرادة حرة يستطيع بها 
تعدي مشيئة اهلل أما أنت فتستطيع ذلك.    ال يستطيع أحد 
إيالمي  إن لم أكون أنا السبب ف هذا األلم إني أعرف ألسنة 
كثيره هم أصدقاء لى ولكنهم  ألسنة كلها تلهج فى ناموس 
النعمة  من  إستفادت  ألسنة  ولياًل.   أعرف  نهارا  الرب 
وكانت ألسنة هم سبب ف خالصهم .. أتذكر لسان شاول 
الطرسوسي الذي وصف نفسه بأنه كان مفتريًا ومضهد 
للكنيسة وكان يتلفها أخذ هذا اللسان لقب لسان العطر 
بولس  وبدأ رحلته مع الرب بهذا السؤال ماذا تريد يا ربي 
أن افعل وأيضا لسان اللص اليمني الذي أرتكب كل خطايا 
اللسان ولكن  سرق امللكوت مبقولته الشهيرة أذكرني يا رب 
متى جئت ف ملكوتك. يعوزني الوقت أن أكتب عن الفتنة 
كثيرا ولكن لألسف أعرف ألسنة أخرى ستستمر تسكن ف 
الظالم  حتى اليوم التي تطلب فيه من أبونا إبراهيم ارسل 
لعازر املسكني ليبرد لساني ألني معذب لو 16.  يا ليت هذه 
 األلسنة تسمع نصيحة القديس أرسانيوس معلم أوالد امللوك 
كثيرا ما تكلمت وندمت اما عن الصمت فلم اندم قط.
  وأيضا قول القديس مار افرام السريانى :  "عندما تخبر 
بنقائص غيرك    جتعل  لسانك قيثارة  يلعب عليها الشيطان"

يوسف يوسف.

اللسان يرد
ص��ن��ع��ه��ا  ال���ت���ي  امل���ع���ج���زات  ك����ل  ك���ت���اب���ة  ي���رج���ى   -1
ال��س��ي��د امل��س��ي��ح م���ع ال���ش���اه���د ف األن���اج���ي���ل األرب���ع���ة

ض��رب��ه��ا  ال���ت���ي  األم����ث����ال  ج��م��ي��ع  ك���ت���اب���ة  ي���رج���ى   -2
ال��س��ي��د امل��س��ي��ح م���ع ال���ش���اه���د ف األن���اج���ي���ل األرب���ع���ة

ال��ق��دي��س  ك���ت���ب  ال���ت���ي  ال����رس����ائ����ل  ع�����دد  ك����م   -3
ب��ول��س واإلج���اب���ة ع��ل��ى األس��ئ��ل��ة ال��ت��ال��ي��ة ل��ك��ل رس��ال��ة
؟ ال����رس����ال����ة  ب����ول����س  ال���ق���دي���س  ك���ت���ب  م���ت���ى    - أ 
؟ ب���ول���س  ل��ل��ق��دي��س  ال���رس���ال���ة  ك��ت��ب  ال�����ذي  م���ن   - ب 
؟ ال���رس���ال���ة  ب���ول���س  ال���ق���دي���س  ك���ت���ب  أي�����ن  م����ن   - ج 

؟ ال�����رس�����ال�����ة  ك����ت����اب����ة  م�����ن  ال�����غ�����رض  م�����ا    .4

بولس ال��ق��دي��س  إل��ي��ه��ا  ك��ت��ب  ال��ت��ي  امل��دي��ن��ة  ت��ق��ع  أي���ن   .5
األرق�����ام ف ال��ع��ه��دي��ن اجل���دي���د وال���ق���دمي وم���اه���و ال��ش��اه��د 
ال��ق��دمي   ال��ع��ه��دي��ن  يف   )  12  ( ال���رق���م  ي��ع��ن��ي  م�����اذا  أ- 
واجل���دي���د ؟ م���ع ك��ت��اب��ة ج��م��ي��ع ال��ش��اه��د إلث���ب���ات ال��ع��دد

ال��ق��دمي  ال��ع��ه��دي��ن  يف   )  40  ( ال���رق���م  ي��ع��ن��ي  م����اذا   - ب 
 واجل���دي���د ؟ م���ع ك��ت��اب��ة ج��م��ي��ع ال��ش��اه��د إلث���ب���ات ال��ع��دد

ال��ق��دمي  ال��ع��ه��دي��ن  ف   )  3  ( ال���رق���م  ي��ع��ن��ي  م�����اذا   .3
واجل���دي���د ؟ م���ع ك��ت��اب��ة ج��م��ي��ع ال��ش��اه��د إلث���ب���ات ال��ع��دد
م�����ع ك���ت���اب���ة ج���م���ي���ع ال����ش����اه����د إلث�����ب�����ات ال���ع���دد

        
؟ ال���ق���دمي  ال��ع��ه��د  يف   )  4  ( ال���رق���م  ي��ع��ن��ي  م�����اذا   .4

ال��ق��دمي  ال��ع��ه��د  ف   )  10  ( ال���رق���م  ي��ع��ن��ي  م�����اذا   .5
ال���ع���دد ال���ش���اه���د إلث����ب����ات  ك���ت���اب���ة ج��م��ي��ع  م����ع  ؟ 

ال��ق��دمي  ال��ع��ه��د  ف   )  7  ( ال���رق���م  ي��ع��ن��ى  م�����اذا   .6
واجل���دي���د ؟ م���ع ك��ت��اب��ة ج��م��ي��ع ال��ش��اه��د إلث���ب���ات ال��ع��دد

أسئلة عامة في العهدين الجديد والقديم
الشاهد وماهو  ؟  املسيح  السيد  بها  يتحدث  كان  التي  اللغة  هي  ما   .1
ال���ش���اه���د وم�����اه�����و  ؟  ال����ص����دوق����ي����ون  ه�����م  م�����ن   .2
ال���ش���اه���د وم�����اه�����و  ؟  ال���ف���ري���س���ي���ون  ه�����م  م�����ن   .3
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ال��ش��اه��د وم����اه����و  ؟  ال����اوي����ن  أو  الوي  ه����و  م����ن   .5
6. » بعلزبول » جاء على لسان السيد املسيح ، من هو ؟ وماهو الشاهد
7. كم مرة أبنًا يسوع تاميذه مبوته وقيامته يف اليوم الثالث ؟ وماهو الشاهد
الشاهد وماهو  ؟  إلبراهيم  اهلل  فيها  ظهر  التي  امل��رات  عدد  كم   .8

ال��ش��اه��د  وم����اه����و  ؟  أس���ق���ف  ك��ل��م��ة  أص�����ل  م����ا   .9
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ال��ش��اه��د وم���اه���و  ؟  حل���م  ل��ب��ي��ت  ال��ث��ان��ي  األس����م  م���ا   .11

ي��ك��ت��ب  ل����م  ال���ل���ذي���ن  ي����ه����وذا  م���ل���وك  ع�����دد  ك����م   .12
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ال��ع��ه��د ال���ق���دمي وص��ف 
ك���ل م��ن��ه��م ب��أن��ه ج��ب��ار
منهم  ك��ل  وص��ف  ث��الث��ة   -2
شبابه. أو  طفولته  ف  باجلمال 
روحه  من  م��أله  اهلل  ب��أن  وص��ف  3-م��ن   
وملاذا؟ والصنعة؟  والفهم  واملعرفة  بالكمة 
4-م����ن ق����ال ألح����د ال����الوي����ني: أق��م 
ع���ن���دي وك����ن ل���ي أًب�����ا وك���اه���ًن���ا؟

5-م����ن ه���و امل��ل��ك ال����ذي ق��ي��ل عنه 
ال���رب  ال��ش��ر ف ع��ي��ن��ّي  إن����ه ع��م��ل 
قبله؟ ك��ان��وا  ال��ذي��ن  جميع  م��ن  أك��ث��ر 
6-م���������ا اس�����م�����ا ال���س���اح���ري���ن 
ال���ل���ذي���ن ق���اوم���ا م���وس���ى ال��ن��ب��ى؟
أراد  ال��ل��ذي��ن  7-م���ا اس��م��ا االث��ن��ني 
يتنبأن  رآه��م��ا  مل��ا  ردع��ه��م��ا  ي��ش��وع 
النبى؟ م��وس��ى  ومنعه  امل��ل��ة،  ف 
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 رحلة إلى الكتاب المقدس
تذكرة  األول��ي  وجائزتها  فيلوباتير  ملجلة  السنوية  املسابقة 
والثالث. الثاني  للفائزين  قيمه  جوائز  مع  مصر  الي  طيران 
سوف يعلن عن الفائزين في حفلة رأس السنة بالكنيسة. - الرجاء 

إرسال اإلجابات قبل يوم 1 ديسمبر 201٧

Happy Birthday 
Genesis!!

Dad & Mom & Teta & Savanah & 
Steven & Neveen and Wael..

Happy Birthday 
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Dad & Mom & Teta & Savanah & 
Steven & Neveen and Wael..

Happy Birthday 
Nagy!!

Amira & Sohier & Savanah & 
Steven & Neveen and Wael..

Happy Birthday 
Osama!!

Amany & Afaf 
& Savanah & Steven & Neveen and Wael
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 جمع كلمة أوشية و معناها صاة، و توجد أربع أواشي كبيرة :
رفع  ويف  العشيات  كل  يف  تقال  هي  و  الراقدين:  أوشية 
تذكر  أن  تريد  الكنيسة  أن  حيث  السبت  يوم  باكر  بخور 
ستغرب  احلياة  ه��ذه  أن  الشمس  غ��روب  وق��ت  املؤمنن 
املسيح  ان  نتذكر  فلكي  السبت  يوم  باكر  يف  وأم  يومًا. 
أجل  من  ُتقال  طلبة  وهي  السبت.  يوم  القبر  يف  راقدًا  كان 
لهم  يغفر  أن  اهلل  من  الكنيسة  تطلب  حيث  الراقدين 
بها. الوقت لإلعتراف  ولم يجدوا  تابوا عنها  التي  خطاياهم 

أيام  كل  باكر  بخور  رف��ع  يف  تصلى  و   : املرضى  أوشية 
أوشية  منها  بداًل  تقال  حيث  السبت  يوم  عدا  ما  األسبوع 
الكنيسة من  فيها  تطلب  الراقدين.و هي طلبة عميقة جدًا 
الروحية. و  اجلسدية  األم��راض  من  املرضى  شفاء  أجل 

أوشية املسافرين : و ُتصلى كل أيام األسبوع ما عدا يوم األحد 
حيث تعتبر الكنيسة انه ال يوجد أحد مسافر يف هذا اليوم. 
وُتصلى صباحًا حيث كانت العادة قدميًا هي السفر صباحًا.

األعياد  و  األح��اد  أيام  باكر  يف  تصلى  :و  القرابن  أوشية 
السيدية وأيضًا يف باكر إن كان احلمل موجودًا.وفيها تطلب 
من  مادية  تقدمات  للرب  قدموا  الذين  أجل  من  الكنيسة 
أجل  من  أيضًا  تطلب  و  للكنيسة  أدوات  و  نذور  و  عشور 
الذين قدموا بالنية فقط و لكن لم تسمح إمكاناتهم بالتقدمي.

دورة البخور: بعد أن ينتهي الكاهن من صاة األوشية املناسبة 
يدخل إلى الهيكل و يضع يد بخور يف املجمرة و يبخر ناحية 
الشرق ثاث مرات ثم يدور حول املذبح و يخرج خارج الهيكل 
و يبخر ناحية األربع جهات بالطريقة التي تكلمنا عنها سلفًا. و 
يف ذلك الوقت يبدأ الشمامسة يف ترتيل الذكصوجليات )كلمة 
ذكصوجلية مشتقة من الكلمة القبطية ذكصا ومعناها متجيد(

• ثم يبخر ناحية اإلجنيل )القبطي أواًل ثم العربي( ثم ثم يعطي 

اخلور ألجساد القديسن ثم لألب األسقف ثم إلخوته الكهنة
• ث���م ي���ن���زل ال���ك���اه���ن ب��ع��د ذل����ك ل��ي��ب��خ��ر يف 
ص���ح���ن ال��ك��ن��ي��س��ة ب���ال���ت���رت���ي���ب اآلت�������ي:-

يتجه الكاهن ناحية الشمال و هو يعطي البخور لصور القديسن 
قائًا )السام للشهيد مارجرجس، السام للشهيد مارمينا و 
هكذا( و ال يجوز إعطاء البخور اال للصور املدشنة بامليرون.

ح��ت��ى ي��ص��ل ل��ل��ه��ي��ك��ل ال��ش��م��ال��ي و ف��ي��ق��ف و 
اآلب اهلل  لهيكل  ال��س��ام  ق��ائ��ًا  ل��ه  ب��خ��ورًا  يعطي 

البركة  يعطي  هو  و  الشمالي  املمر  من  غربًا  ذلك  بعد  يتجه 
باكر  رفع بخور  بركة  او  رفع بخور عشية  بركة  قائًا  للشعب 
الوقت ان يصلوا قائلن مثل و يجب على املصلن يف ذلك 
والتي  أع��رف��ه��ا  ال��ت��ي  خ��ط��اي��اي  رب  ي��ا  ل��ي  "إغ��ف��ر  ًا 
اخل��اط��ئ" أن���ا  اهلل  ي��ا  إرح��م��ن��ي   " أو  أع��رف��ه��ا"  ال 

و  األوس���ط  امل��م��ر  م��ن  يتجه ش��رق��ًا  و  ال��ك��اه��ن  ي���دور 
أم��ام  يصل  حتى  ث��م  ال��ب��رك��ة  إع��ط��اء  يف  مستمر  ه��و 
اجلنوبي  للهيكل  يصل  حتى  جنوبًا  فيتجه  الكراسي 
إلى  يصل  حتى  اجلنوبي  املمر  من  غربًا  الكاهن  يتجه  ثم 
شمااًل  يتجه  و  الكراسي  خلف  من  فيدور  الكنيسة  آخر 
شرقًا. يتجه  و  اخ��رى  م��رة  األوس��ط  املمر  يف  يدخل  ثم 

)حيث  الصلبوت  صورة  ملكان  الكاهن  يصل  ان  قبل  و   •
توضع وقت البصخة غالبًا يف الثلث األمامي من الكنيسة( 
حيث  اخلشوعية  أرب��اع  باخلمسة  يعرف  ما  صاة  يف  يبدأ 
و  أمسًا  املسيح  "يسوع  قائًا:  سائر  هو  و  أولها  يصلي 
منجده" و  له  نسجد  واح��د  باقنوم  هو  هو  األب��د  إلى  اليوم 

يقف مكان صورة الصلبوت و يبخر ناحية الشرق قائًا : "هذا الذي 
أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب عن خاص جنسنا"
ث���م ي��ب��خ��ر ن��اح��ي��ة ال��ش��م��ال ق���ائ���ًا : "ف��اش��ت��م��ه 
أب�����وه ال���ص���ال���ح وق����ت امل���س���اء ع��ل��ى اجل��ل��ج��ث��ة"

الرئيسي  الغربي  الباب  ناظر  هو  و  الغرب  ناحية  يبخر 
"فتح  ي��ق��ول:  ه��و  و  للفردوس  يرمز  ال��ذي  و  للكنيسة 
أخ��رى" م��رة  رئ��اس��ت��ه  إل��ى  أدم  ورد  ال��ف��ردوس  ب��اب 

صليبه  قبل  "م��ن   : ق��ائ��ًا  اجل��ن��وب  ناحية  يبخر  ث��م 
ال��ف��ردوس" إل��ى  أخ��رى  م��رة  أدم  رد  املقدسة  قيامته  و 

يدخل  و  الهيكل  حتى  مسيرته  الكاهن  يستكمل  ثم   •
وهو  املذبح  ف��وق  يبخر  و  املجمرة  يف  بخور  يد  يضع  و 
: فيه  ويقول  الرجعة(  الشعب)سر  اعتراف  سر  يقول 

"يا اهلل الذي قبل اليه اعتراف اللص على الصليب املكرم، إقبل 
إليك إعتراف شعبك و إغفر لهم جميع خطاياهم من أجل 
اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب و ال كخطايانا"

يف  يبخر  و  الهيكل  خارج  يخرج  و  املذبح  حول  يدور  ثم   •

األربع جهات كما سبق و شرحنا ثم يعطي البخور لإلجنيل 
و لكبير الكهنة ثم يضع املجمرة مكانها و يقف مين الهيكل 
و ينتظر حتى ينتهي الشمامسة من ترتيل الذكصوجليات".
يجمع  الكنيسة  يف  ي��دور  الكاهن  أن  تامات:ناحظ   •

اعترافات الشعب ثم يذهب للمكان الذي يرمز لصلب املسيح 
حمل  و  صلب  و  جاء  الذي  املسيح  بالسيد  يذكرنا  كأنه  و 
هذه اخلطايا عوضًا عنا. ثم يدخل إلى املذبح ليطلب املغفرة 
أمام  الشعب  عن  ممثل  بصفته  الهيكل  داخل  األب  اهلل  من 
الذكصوجليات  اإلنتهاء من  بعد  نان:  ناي  إفنوتي  اهلل.حلن 
الذي  أن  3 شمعات عامة  معه  و  الصليب  الكاهن  ميسك 
مواجه  ووجهه  يقف  و  العالم  نور  هو  الصليب  على  صلب 
الشمعات  و  الصليب  فيها  و  اليمنى   ، يديه  باسطًا  للشرق 
بدون  يقول  و  اخلشوع  و  التذلل  عامة  مبسوطة  واليسرى 
قائًا  شرقًا  يرشم  رحمتك"ثم  لنا  قرر  إرحمنا  "اللهم  رشم 
أمن قائًا  الشعب  يجاوب  و  علينا"………………  "تراءف 

"إس���م���ع���ن���ا"  ق����ائ����ًا  ش����م����ااًل  ي����رش����م  ث����م   •

أم��ن ق���ائ���ًا  ال��ش��ع��ب  ي���ج���اوب  و   ………………
 ……………… "ب��ارك��ن��ا"  ق��ائ��ًا  غ��رب��ًا  ي��رش��م  ث��م   •

و ي��ح��ن��ي ال��ن��اس رؤوس���ه���م ع��ام��ة ق��ب��ول ال��ب��رك��ة
"أع���ن���ا" ق���ائ���ًا  ج���ن���وب���ًا  ي���رش���م  و  ي�����دور  و   •

قائًا  رشومات  ب��دون  شرقًا  الطلبة  بقية  يستكمل  ثم   •

"إرفع غضبك عنا تعهدنا بخاصك و إغفر لنا خطايانا"… و 
يجاوب الشعب قائًا أمن كيرياليسون كيرياليسون كيرياليسون.

• أوشية اإلجنيل: يبدأ الكاهن بعد ذلك يف صاة أوشية اإلجنيل 
ثم يصلى اإلجنيل و سنتكلم عنه فيما بعد مع إجنيل القداس.
• األواشي الصغار: يصلي الكاهن بعد ذلك األواشي الصغار 
وهي:  السامة- اآلباء- املوضع-  األهوية- اإلجتماعات  و 
هو يبخر أمام الهيكل ………. وميكن أن تصلى هذه األواشي 
سرًا. التحاليل والتسريح :بعد ذلك تصلى أبانا الذي و يحني 
الناس رؤوسهم و يبدأ الكاهن يف صاة التحاليل الثاثة إثنان 
جهرًا  الثالث  و  للشرق  ووجهه  الهيكل  داخل  سرًا  منها 
ووجهه للغرب مواجهًا الشعب. وهذا هو التحليل الذي يقرأه 
الكاهن على رأس املعترف بعد اإلعتراف. ثم تختم الصاة.

هو نفسه نبوءة عن عمل املسيح الفدائى أي 
موته و قيامته. أسم يونان معناة ُمتألم وأسم 
أمتاى معناة احلق واحلق هو الس��يد املس��يح 
فيصب��ح املعن��ى الرمزي هو املس��يح املُتألم. 
يون��ان يرم��ز للس��يد املس��يح ال��ذي ُدف��ن 
ف��ى القب��ر ثاث��ة أّي��ام مثلم��ا كان هو فى 
جوف احل��وت ثاثة أّي��ام، فخ��روج يونان 
رم��ز لقيام��ة الس��يد املس��يح ِم��ن القب��ر.
إن اهلل كل��ى الرّحم��ة يعم��ل م��ع النف��س 

البش��رية بط��ول أن��اة عجي��ب، لق��د ن��ام 
حن إل��ى الّههم.  يون��ان بينما ص��رخ املااَ
وبعدم��ا أُلقيت القرعة عل��ى يونان لم يرجع 
ع��ن تفكيره اخلاطيء و يصلى إلي اهلل ، بل 
إزداد ف��ى عنادة بقوله إلقون��ى فى البحر. و 
يطي��ل اهلل أناته ويعطى يون��ان فرصة للنجاة 
ب��أن يعد له حوتًا ليبتلع��ه ولكن ال يؤذيه . 
و حينما تأتى الشدة ، نرى فى صاة يونان أنها 
صاة قوية. فمن أول كلمه فى الصاة قال 

"دعوت فأستجابني" قوة إميان عجيبة لهذا النبى.. 
كيف ُس��معت اإلستجابة يا يونان بهذة السرعة ؟!
ليتنا نثق فى قوة الكلمة كما يقول القديس يوحنا :
"و هذة هى الثقة التى لنا عنده،  إنه إن سألنا شىء 
حسب مشيئته يسمع لنا وإن كنا نعلم أنه مهما سألنا 
يسمع لنا،  نعلم أن لنا الطلبات التى سألناها منة". 
الكت��اب  م��ن  جدي��ده  ش��خصية  وم��ع 
. الق��ادم  الع��دد  يف  نلتق��ي  املق��دس 

المقدس  الكتاب  من  بقلم / مها إلياس               “يونان ابن أمتاى “ش�����خ�����ص�����ي�����ات 

كنيستك 
إعرف

الع��دد اخلام��س:    

كر با و  ر عش��ية  بخ��و فع  ش��ى يف ر ا و أل ا

بقلم/ نادر عطية اهلل
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Fr. John Bekiet

May the peace of 
our Lord Jesus 
Christ be with all 
of  you

General observation 
on youth meetinGs (the 
environment)

1. youth meetinGs will not 
succeed until they are actively 
orGanized and manaGed by 
the youth themselves; The only 
solution to keep the meetings lively 
and thriving is to have the youth feel 
they are part of  it.

2. visitations, visitations: 
Visitation services or contacting the 
youth before the meetings is critical, 
followed by gatherings to become 
acquainted with the servants after the 
meetings. Care should be taken that 
relationships are collective and not 
individual to establish friendships 
between the youth and their servants.

3. outinGs and conferences: 
Ensuring both spiritual activities as 
well as entertainment are given their 
due because young people need an 
outlet for their energy.

4. competitions:
Awards should be chosen to connect 
the served youth with the meetings 
(e.g. a free upcoming trip for the 
first-place award and a discount for 
the top ten participants)

5. the spirit between the servants: 
There must be a very strong bond 
between the servants; this can be 
accomplished through periodic 
outings, trips, seminars, retreats 
and spiritual days for the servants 
supported by entertainment activitie

These are some practical ideas to help make 
youth meetings more effective, and until we 
meet next.... s

youth code 

 Dr. Suzy Khalil

Thinking of buying or selling? 

 

Nabil Tadros 
Sales Associate 

Liberty 100 Realty 
Cell Phone: 201-970-1993 

itcofnj@yahoo.com 

   LIBERTY 100 REALTY      www.liberty100.com 

Selling Real Estate in New Jersey for over 25 years! 

warninG siGns 
of osteoporosis
in the previous article, we talked 
about vitamin d deficiency and 
how to maintain healthy joints. as 
a continuation, in this article, we 
will explore early warninG siGns of 
osteoporosis:

1. Receding gums. Receding gums are 
common and can be attributed to a 
variety of  factors, one of  which is 
bone loss. Our teeth are connected to 
the jaw bone and if  the jaw is losing 
bone, gums can recede.

2. Decreased grip strength. As we 
grow older, one of  the ways to avoid 
the risk of  fracture to a minimum 
is through fall prevention. Try to 
maintain good balance, muscle 
strength, through a basic exercise.

3. Weak and brittle fingernails.  Week 
and brittle nails could be another sign 
of  osteoporosis

4. Cramps, muscle aches, and bone 
pain.  Muscle and bone pain could be 
a symptom of  vitamin D deficiency 
which is essential for bone strength. 
Leg cramps that occur at night 
are also a signal that your calcium, 
magnesium, and/or potassium levels 
have dropped too low during the 
night

5: Height loss. Losing height is 
relatively common as we age. While 
poor posture may not always be 
related to bone loss, it can be indicative 
of  weakening of  the muscles.

remember, takinG calcium 
supplements, havinG a bone density 
exam after aGe of 60 to detect 
issues early, exercisinG and leadinG 
an active lifestyle.
stronG bones will allow you to be 
active and flexible into your older 
years while avoidinG painful and 
life threateninG bone fractures 
and injuries. prayinG that you 
always have a healthy and happy 
life.

Great rates for refinance! 

Oxford Financial Services Inc. 
 1st Time home buyers program 
 Great rates for purchase or  

refinance 
 Loans for buying a business 
 SBA Loans 
 Loans for any type of 

commercial property 
Mokhless Guirguis 
245 Old Hook Rd,2b. 
Westwood NJ 07675 
Phone: 201-666-0166 
Cell: 201-921-2481 
Fax: 888-727-7876 
mguirguis@oxfordmortgage.net 
Licensed Correspondent Mortgage Banker-NJ Banking Dept. 
Registered Mortgage Broker-NYS Bank. Dept. 
NMLS# 20449 

Message to the youth without words
Drugs then and now
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When our church was harvesting the 
first fruits of its service, it produced a 
new servant who is planting new seeds 
for generations to come. From these 
seeds planted in a fertile ground, new 
fruits will flourish so that everyone can 
inhale the scent of Christ which the 
world tries to conceal
This is the tree that is our Coptic 
Church whose deep roots in history 
produced to us a new fruit; who is 
father John Bekiet. Whenever you talk 
to him, you realize the meaning of a 
pure heart, humility and kindness. And 
amazingly, his name before and after 
the priesthood conveys his personality 
of gentleness and love. We’ve come to 
know him as a disciplined servant, 
a friend who loves everyone around 
him. He hears and listens with his 
heart before his ears. Meticulous in 
his service and vigilant in the Coptic 
church cannons. He is the priest who 
was elected by the youth of St. Mary 
and St Mercurius church in Belleville 
to serve in the church of St. John the 
Beloved; the church that carries his 
name before and after his ordination.
 
1. would your reverence please 
introduce your backGround before 
the priesthood?
Name: John Makram Saad Bekiet (John 
Bekiet)
Date of  Birth: 6/27/1977
Occupation: Accountant
 
2. When did you meet Tasony and how 
did you get married?

When I first arrived in America, I served 
the sick in St. George church in Jersey 
City. I served with Mary Narooz whom 
I had known in Egypt. Rosa also started 
serving with us and when I first met her, 
I found her to be a wonderful person. 
While I had always expected to marry 
someone from Egypt; after meeting 
Rosa, I reconsidered. When I spoke to 
her about it, I found out she had the same 
feelings. We were married July 13, 2007 
in St. Mary and St. Mercurius, Belleville 
and that was the first wedding there.
 
3. what is the secret word behind the 
blessinG of priesthood?
For me personally, the secret word is 
the altar. When I was layman before 
the priesthood, I didn’t appreciate the 
importance and power of  the altar. After 
the priesthood, it became clear to me 
to that while in front of  the altar, I’m 
standing in the presence of  God; helping 
Him and through the altar he answers us.

4. tell us about your service in 
eGypt in your church and who was 
the person who influenced you 
spiritually, psycholoGically and 
socially?
My service in Egypt was in Shubra 
because both my grandmothers were 
from Shubra. 
My maternal grandmother lived next to 
the church of  the Angel Toson where 
I spent my KG and first grade years. 
That church had a very strong service 
which influenced me greatly but it’s 
rather difficult to recall the names of  the 
servants there. 
After my grandmother passed away, I 
move on to St. George El-Khamrawia 
which was close to my home. This 
church is enormous; we will soon be 
celebrating the centennial anniversary of 
its consecration; many saints, bishops, 

monks and priests were raised and 
served there. I was in St. George during 
a period when four saintly priests were 
serving, they were very popular fathers 
but because of  their older age, we were 
not very close to them. Father Mousa 
Wahba, God bless his soul, was my 
father of  confession at the time and he 
was a blessed priest. Whenever I took the 
blessing of  confession under him and 
confessed certain sins, he would say to 
me “shame, shame, shame”. And I used 
to respond that I’ve become an expert in 
the encyclopedia of  shame, but what can 
I do to change and improve?  He would 
advise me “Pray and God’s grace will 
support you”

And as time passed, I felt I needed a 
father of  confession who was closer to 
me in age; so, I found a very spiritual 
father in the church of  the Angel Toson 
and his name was Abouna Moises who 
had just been ordained. I believe Abouna 
Moises greatly influenced me through his 
personality and priesthood.

interview with 

Interviewed by : Ghada George & Mary Thomas

father john bekiet

jessica31206@yahoo.com
1116 kenedy blvd.

Bayonne, NJ 07002
551 - 221 - 1909

J&J
Catering Occasion

Emad Metry

Born : December 11, 1911Cairo, Egypt 
Died : August 30, 2006 (aged 94)
Cairo, Egypt
Occupation : Novelist  
Nationality : Egyptian
Notable works : The Cairo Trilogy
Notable awards:
Nobel Prize for Literature (1988)

Naguib Mahfouz : An Egyptian writer 
who won the 1988 Nobel Prize for 
Literature. He is regarded as one of  the 
first contemporary writers of  Arabic 
literature, along with Tawfiq el-Hakim, 
to explore themes of  existentialism. 
He published 34 novels, over 350 short 
stories, dozens of  movie scripts, and five 
plays over a 70-year career. Many of  his 
works have been made into Egyptian and 
foreign films.

October 13, 1988
The Nobel Prize in Literature 1988
Naguib Mahfouz
Through the Swedish Academy›s decision 
this year the Nobel Prize in Literature 
has for the first time been awarded to an 
Egyptian. Naguib Mahfouz was born and 
lives in Cairo. He is also the first literary 
Nobel Prizewinner with Arabic as his 
native tongue.

To date Mahfouz has been writing for 
about fifty years. At the age of  77 he is 
still indefatigable.

Mahfouz›s great and decisive achievement 
is as the writer of  novels and short stories. 

His production has meant a powerful 
upswing for the novel as a genre and for 
the development of  the literary language 
in Arabic-speaking cultural circles. The 
range is however greater than that. His 
work speaks to us all.

The earliest novels are set in the Pharaonic 
milieu of  ancient Egypt. But here already 
there are side-long glances at today›s 
society.

A series of  Cairo novels takes place at the 
present day. To them belongs Midaq Alley 
(1947). The alley becomes a stage, which 
holds together a motley crowd, all drawn 
with telling psychological realism.

Mahfouz really made his name with the 
big Trilogy (1956-57). In the centre is a 
family and its vicissitudes from the end 
of  the 1910s to the middle of  the 1940s. 
The series of  novels has autobiographical 
elements. The depiction of  the individuals 
relates very clearly to intellectual, social 
and political conditions. On the whole 
through his writings Mahfouz has exerted 
considerable influence in his country.

The theme of  the unusual novel Children 
of  Gebelawi (1959) is man›s everlasting 
search for spiritual values. Adam and Eve, 
Moses, Jesus, Mohammed and others, as 
well as the modern scientist, appear thinly 
disguised. It is the scientist who ultimately 
is responsible for the primeval father 
Gebelawi›s (God›s) death. Different norm 
systems are confronted with tension in 
the description of  the conflict between 
good and evil. On account of  the way in 

which higher things are treated the book 
could not be printed in the author›s own 
country but was published elsewhere.

A Houseboat on the Nile (1966 - not yet 
translated into English) is an example 
of  Mahfouz›s impressive novellas. Here 
metaphysical conversations are carried 
on in the borderland between reality and 
illusion. At the same time the text forms 
itself  into a comment on the intellectual 
climate in the country.

Mahfouz is also an excellent short story 
writer. In the volume of  selected stories 
God›s World (1973) we get a very good 
view of  what he has achieved in this field. 
The artistic treatment of  the existential 
questions is forceful and the formal 
solutions often striking.

There has been a tendency to divide 
Mahfouz›s writings into a number of 
periods, e.g. a historical, a realistic and a 
metaphysical-mystical. Naturally this has 
not happened without reason. However, 
the illumination throughout of  human life 
in general should also be emphasized.

«If  the urge to write should ever leave me», 
Mahfouz said in an interview recently, «I 
want that day to be my last.»

an  
eGyptian  

vip
Naguib Mahfouz

« You can tell wheather 
a man is clever by his 
answers. You can tell 
wheather a man is wise 
by his questions.»

Naguib Mahfouz
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God gave humans minds to think, 
thoughts to express, and brains to 
think. He also gave them dreams, but 
what are these dreams for? Could 
they be signs of  the future, like God 
did with Joseph? What about with 
Daniel, how he interpreted King 
Nebuchadnezzar’s dream and showed 
him what God had in store for 
him? God uses dreams as a 
part of  His plan that we 
know nothing about, 
until He shows us 
what is behind the 
story of  a dream. 
     I have a 
dream: I saw 
two sections- 
one with 
children playing 
and reading 
with each other, 
and another with 
children fighting 
and arguing. There 
was a little girl who lived 
on the playing side and was 
enjoying the company of  her friends 
on a simple, yet pretty valley. On the 
other side, girls and boys were arguing 
and beating each other up on a lush, 
green valley that was tattered with 
blood. The two sides were separated 
by a large, white fence. What shocked 
me was that more people argued and 
fought instead of  playing and enjoying 

what they have. 
     The girl would see this fighting 
from the other side everyday, and she 
wondered what could make people so 
cruel to each other. The few people she 
knew on her half  of  the world never 
fought or argued. Everyone cared 
for and helped one another where 

she lived. Sometimes, 
the people on 

the fighting 
side would 

encourage 
t h e 
p e o p l e 
on the 
o t h e r 
side to 
f i g h t 
e a c h 
o t h e r , 

but it 
n e v e r 

worked. 
     One day, 

she had enough 
of  the people arguing 

on the other side and decided 
to ask the Wise Elder what caused 
many people to be evil and fight. The 
Elder told her that people want more 
than what they have in the world, and 
when a person sees someone who 
looks or seems to be better, then he 
or she will try to hurt the person and 
bring him or her to a lower level. 

“What causes people to feel this way?” 
the young girl asked.
     “When people do not know what 
God did for them or how much He 
loved His creation, they are blinded 
by the world’s vain glory and try to 
accomplish more in the world.” The 
Elder answered. 
     The girl wondered how people can 
maintain their joy in what they have 
and not feel that someone is superior 
than him or her, and the Elder said 
that when one trusts in God’s plan and 
knows everything is under control, 
then he or she is calm and feels like he 
or she is God’s child. 
     After the talk with the Elder, the 
girl was more confident that God 
knew what He was doing, and always 
looked to Him for help. 
     God gave His children many gifts, 
and He also gave them dreams. Dreams 
can help people know their future, 
or dreams can be for entertainment. 
While these aspects about dreams are 
true, dreams are also one of  God’s 
many ways of  teaching those whom 
He loves. Dreams are entertaining 
stories that show His lambs how to 
live and what God sees is best for 
them. A dream is a personal parable 
that God has for every one of  His 
children. 

Mary Nabil Gerges 

For many people, weight loss 
could be a struggle. Many find 
themselves starting fad diets and
restricting themselves while 
following complex rules. These 
diets often work at least in the 
short term, but many rules are 
hard to follow therefore causing 
you to stop and regain all the 
weight you had once lost, if  not 
more. Weight loss can’t be thought 
of  as a quick fix, but a lifestyle 
change. One of  the easiest things 
you can start by doing today is 

monitoring and reducing portion 
sizes. Even healthy food options 
should be portioned out. Make 
sure to check the serving sizes on 
the nutrition label on the backs 
offood items and only eat what is 
recommended. Using your hand as 
a portion tool is one of  the easiest 
ways to keep you in check with 
how much you should really be 
eating. Below is a chart describing 
how you can use your hand as a 
tool. Try to follow this chart today 
to start your lifestyle change.

Hand Symbol Equivalent Foods Calories 

Fist 1 cup Rice 200

Fist 1 cup Fruits 75

Fist 1 cup Vegetables 40

Palm 3 ounces Meat/Fish/
Poultry

160

Handful 1 ounce Nuts 170

Thumb 1 ounce Peanut Butter 170

Thumb 1 ounce Hard Cheese 100

Thumb 
Fingernail

1 teaspoon Oil 40

Thumb 
Fingernail

1 teaspoon Mayonnaise/
Butter

35 

Thumb 
Fingernail

1 Teaspoon Sugar 15

Weight Loss Tips By: Sandra Sarabamoun- Nutritionist

Pursue your dreams, no matter how 
laborious they may seem to be. The 
way I look at it from my perspective is 
that I get the support and motivation 
from mostly family and friends. 
To see yourself  slowly progressing 
throughout your life, you need to face 
hardships, you need to devote yourself 
to an idea and make it happen, and 
finally, you need to be passionate 
about how you want your future and 
your future self  to be like. You have 
to have the patience, the strength, and 
the passion to achieve your ambitions, 
your goals, your dreams and all you are 
required to do is to try your hardest and 
work now to have something to look 
forward to in the future. My dream 
in life is to always keep my family as 
close as possible. To have an awesome 

As a child, I had many different 
hopes and dreams. I dreamt of  being 
a ballerina and being adored by 
the people around me. I 
would look up into 
the night’s stars 
and dream of 
becoming an 
astronaut. 
As I looked 
into it more, 
I realized, 
I wouldn’t 
be able to 
live off  of 
the frozen 
astronaut 
food, so 
I dreamt of 
hundreds and 
thousands of  other things 
I could be and do. There is so much 
to do in such little time and I hope I 
get to conquer half  of  the dreams I 
have today.

I am a 15 year old girl, in my second 
year of  high school. Right now, my 
concerns revolve around doing well 

in school, succeeding, and 
moving on successfully, 

to the next stage of 
my educational 

career. I have 
short term goals 
like making the 
honor roll, and 
making the 
school soccer 
team, and 
trying harder 

to stabilize my 
spiritual life. 

Even though I am 
only in my early years 

of  high school, I think 
of  my future and what I hope 

to be.
    After high school, I hope to be 
accepted into a med program and 

study to become a pediatrician. 
While in college, I hope to be given 
the opportunity to study abroad and 
visit different places like Italy and 
France. I hope to encounter new 
experiences and dream of  being given 
the opportunity to make a difference. 
I do not expect to create world peace 
or find the cure to cancer, but I do 
expect to help someone in their time 
of  need. If  I can not make a difference 
in the world, I should at least have 
the chance to make a difference in a 
person’s life.
    Above all, I have many different 
hopes and dreams. I dream of 
traveling the world and having new 
experiences. I dream of  living a full 
and happy life. I dream of   always 
having faith in my God, even when I 
am in my worst time. 

-Daniella Gurguis

future spouse, awesome 
career and overall a 
life that God has 
planned for me. 
I want to be able 
to achieve what I 
am working hard 
for now to see an 
improvement and 
look back on these 
days and thank 
God, my family and 
overall everyone who 
will help shape me into 
the person I aspire to become. My 
dream is to see the little ones I will 
be teaching in church, grow up into 
beautiful souls and be closer to God 
by learning from the older generations. 
And the way I will achieve my dreams 

is by living them now. I am 
going to release the fear 

and habits that have 
been holding me back 
and stopping me from 
moving forward. The 
motivation, time and 
effort that I put in 
now, will help shape 

me and my future to 
be better than before 

I have ever dreamed of. 
Lastly, the most important 

dream to me is to endeavor and 
pay back every single thing my parents 
have done for me and helped shape 
me in the person I am today. Thank 
you to my mom, dad and my brother!

-Savanah Massoud

I Have a Dream
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The years pass us by and we find 
ourselves unable to halt time or linger in 
a generation; however, history remains as 
the only witness revealing the sequence 
of  these events.
 
He was a unique and distinguished man; 
everyone who knew him, agreed he was 
one of  those men who rarely comes 
along in this age. Perhaps because he 
studied for over five years under his 
Sunday school servant of  the Church of 
Anba Antonious 
Shobra, Nazeer 
Gaid (H.H. Pope 
Shenouda III). 
These men had 
a very personal 
relationship that 
held many secrets 
and confidences 
to which very 
people were 
privy. This special 
relationship lasted 
for more than 56 
years, enduring 
and unchanging through the tears of 
parting and separation.
 
After his immigration from Egypt, 
he maintained a relationship with 
His Holiness through occasional 
telephone conversations until they had 
opportunities to meet several times to 
establish the churches of  St. Anthony 
and St. Mina (East Rutherford), and the 
Virgin Mary and Abu Seifin (Belleville) 
along with their partners in struggle: Mr. 
Samir Shenouda, Mr. Nashaat Nakhla 
and Dr. Nagy Melik. Churches that have 
now become giant trees bearing fruitful 

generations for ages to come.
 
He was a man capable of  combining 
the genuineness of  the past and a keen 
insight into the future. Whenever you 
spoke to him, you learned something 
new which would undoubtedly benefit 
your life in the future.
 
This man endured illness and ailments 
joyfully and with gratitude for 17 long 
years; no one noticed the slightest 

difference in 
his energy, 
de t e r m ina t i on 
and self-discipline 
prior to and after 
his illness.
 
He was ambitious, 
wise, of  little 
speech, with 
keen insight into 
the surrounding 
events. His 
decisions were 
definitive and 

always at the crucial time. He may not 
have been able to reach all his aspirations 
because he cared more about helping 
others achieve their goals.
 
He is Gouda Massoud, who will not be 
forgotten by anyone who knew him or 
interacted with him even at a distance.
 
He is one of  the most important 
founders of  the Church of  the Virgin 
Mary and Abu Seifin in Belleville NJ.
 
In the next issue, we shall meet another 
personality in the history of  our Church.

Personalities from the history of St. Mary and St. 
Mercurius (Bellevile NJ)

 Mr. Gouda Massoud
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