
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

She out of her poverty put in all that she had (Mk 12:44) 
In the Nativity Feast we remember the love of God to mankind, as it is written, "When the fullness of 

the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those 

who were under the law,                                                             -                 

                                                                                             

                                                          ).  In return to God's love, our Lord 

commended to "Give to everyone who asks of you   L k     0    W                                 

is in need lest we make the Lord sorrowful and that we may become the sons of the most high, for He 

is kind to the unthankful and evil (Luke 6:35). Charitable giving is not weighed by its material value, 

but rather by how much love                 N                                                   

people put money into the treasury.  And many who were rich put in much. Then one poor widow 

came and threw in two mites, which make a quadrants. So He called His disciples to Himself and said 

                     I                                                                               

to the treasury; for they all put in out of their abundance, but s                                          

                             k        -   ).  Giving should also be in secret that its goal may not be 

vain praise from others; for the Lord said, "But when you do a charitable deed, do not let your left 

hand know                                         ).  This also means do not boast in your own heart 

but say, "of your own we have given you" (1Chr29:14). Giving should also be with generosity for 

"God gives to all liberally and without reproach" (James 1:5).  Giving should also be with cheer for 

"God loves a cheerful giver" (2 Co 9:7).  Charity includes generally any good deed as said by St. 

P      B                                                                                             

      ). 

The blessings of giving are many.  In the litany of the oblations we pray, "Give them the incorruptible 

instead of the corruptible... Their houses and their stores, fill them with every good thing.. Surround 

them by the power of Your holy angels and archangels.. And in this age, leave them not behind".  

Also charitable deeds are a guarantee for the inheritance of the kingdom of heaven "Then the King 

will say to those on His right hand, Come, you blessed of My Father, inherit the kingdom prepared 

for you from the foundation                   I                                              -   ).  

Charity delivers the giver in the time of trouble (Ps 41:1).                                            

                            ).   Fr. Youssef Chehata    

“Since you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit in sincere 

love of the brethren, love one another fervently with a pure heart.”  1 Peter 1:22 

Answers of THE previous ISSUE 
QUIZ!!! 

†  All the people fasted in the days of 

Queen Esther (Esther) and all the 

people of Nineveh fasted also (Jon. 3).  

†  As for set times for fasting, Zechariah, 

the prophet, mentioned the fast of the 

fourth month, the fifth month, the 

seventh month, and the fast of the tenth 

month (Zech. 8:19). 

Congratulations  

† To Michael Tawadros and Megan for the 

wedding on January 12, 2019 

† To Peter Rezk and Juhi for the wedding on 

January 26, 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (١١:٤٤مر )ألقت كل ما عندها  قد 
لما جاء ملء الزمان أرسل هللا ابنه مولوداً من امرأة مولوداً "  إن هللا أحب اإلنسان في عيد الميالد المجيد نتذكر   

هكذا أحب هللا العالم حتى بذل ابنه  "، و(٤،١:١غل " )لننال التبني تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس 

كل "أوصى الرب يسوع بأن  بالمقابل  (.١::٤يو " )ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة األبدية الوحيد لكي

، فال ترد محتاجاً لئال يحزن قلب هللا، ولكي نكون بنو العلي، فإنه منعم حتي علي (:::١لو .." ) من سألك فأعطه

جلس . داخل القلب لمادية بل بما ورائه من محبةالعطاء ال يقدر بقيمته ا (. ::١٤لو )غير الشاكرين و األشرار 

ً في الخزانة، و كان أغنياء كثيرون يلقون كثيراً، فجاءت  "يسوع تجاه الخزانة و  نظر كيف يلقي الجمع نحاسا

ربع، فدعا تالميذه وقال لهم، الحق أقول لكم إن هذه األرملة الفقيرة قد ألقت  أرملة فقيرة و ألقت فلسين قيمتهما 

من فضلتهم ألقوا، و أما هذه فمن إعوازها ألقت كل ما عندها  انة، ألن الجميع أكثر من جميع الذين ألقوا في الخز

حتى ال يكون هدفه كسب مديح الناس وأيضاً  يجب أن يكون العطاء في الخفاء (.  ١١-١٤:٤٤مر" )كل معيشتها

ً  ، (::١مت " )متى صنعت صدقة، فال تعرف شمالك ما تفعل يمينك" قال الرب يسوع  ال تفتخر ان  وهذا يعني أيضا

ألن هللا  بسخاءالعطاء أيضاً يجب أن يكون (.  ٤١:٤١أخ ٤" )من يدك أعطيناك" بل قل  نفسكفي داخل قلبك أمام 

ً (.  ٤:٤يع " )يعطي الجميع بسخاء وال يعير" المعطي المسرور يحبه "ألن  بسرور يجب أن يكون العطاء أيضا

ال تنسوا فعل الخير "كل فعل خير، كما قال معلمنا بولس الرسول ليس فقط بالمال بل بالعطاء (.  ٩:١كو  ٤" )هللا

 (.٤١::٤عب ) و التوزيع ألنه بذبائح مثل هذه يسر هللا

حين نصلي من أجل الذين قدموا  القرابين، ( طلبة)اما بركات العطاء فهي كثيرة نسمع منها البعض في أوشية  

ً عن الفاني"قرابينهم و نقول  احطهم .. بيوتهم ومخازنهم إمألها من  كل الخيرات .. ات اعطهم الباقيات عوضا

العطاء يضمن الملكوت مثلما ".  و في هذا الدهر ال تتركهم عنك.. يارب بقوة مالئكتك و رؤساء مالئكتك األطهار 

مت ) ...."تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم "سيقول الرب للذين عن يمينه 

" للذي ينظر إلى المسكين، في يوم الشر ينجيه الرب طوبي "، و العطاء ينجي االنسان من الشر (:١-١١:٤٤

 القس يوسف شحاته   (.١::كو٤)في النهاية، من يزرع بالبركات فبالبركات أيضاً يحصد (.  ٤:١٤مز )
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 طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة األخوية العديمة الرياء،"

 ٤٤:٤ بطرس٤" .بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة فأحبوا 

 †أقوال الشيخ الروحاني القديس يوحنا سابا عن بركات العطاءمن  †
 .يصير باب الرب مفتوًحا لطلباته في كل ساعة من يترحم على إنسان، †

َمْن يفرق و بكسرة خبز يشتري لنفسه الملكوت،( التمييز)ذو اإلفراز  †

 .ماله بغير إفراز فباطل عمله

 

 !!حل مسابقه العدد السابق  †

يظهر في  الصوم مع التذلل،  †

الصوم الذي دعا إليه يوئيل 

 .{21، 22: 2يوئيل }النبي 

غمة من المالئكة وردت أول ط† 

في الكتاب المقدس هي طغمة 

الكاروبيم التي كلفت بحراسة 

 (.24: 4تك)شجرة الحياة 

 !!!مسابقه  †

أين ايه أذكر بالشاهد  †

 ؟ وردت وصية العشور
عن أن ال بالشاهد أذكر †

 ؟تقف أمام هللا فارًغا
 

 تعزية 

في انتقال جرجس  چورچل †

 راشيل واصف/ السيدة هتوالد

 2029 فبراير 7في 
 


