“Bear one another’s burdens, and so
fulfill the law of Christ.” Galatians 6:2
Christ the power of God and the wisdom
Of God (I Co 1:24)
The cross of Christ is "foolishness to those who are perishing,
but to us who are being saved it is the power of God"(I Co 1:18).
It is also the wisdom of God. The great teacher St. Paul said
about the cross, “But we speak the wisdom of God in a mystery,
the hidden wisdom which God ordained before the ages for our
ory
o
). The way of the cross is for "our glory”, and it is
the wisdom of the mature; for he a so said, “We speak wisdom amon
those who are mature, yet not the wisdom of this a e
o
).
Therefore the cross is the wise way that leads to glory. At the same time,
the cross is the power that strengthens us in this way. The wisdom of the cross
is the sacrificial love “For God so oved the wor d that He ave His on y
begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have ever astin ife”
ohn
). The wisdom of the cross is the forgiveness Then esus said, “Father, for ive
them, for they do not know what they do k
). To forgive is to decide in your heart
and in your prayer that the offending party does not owe you anything anymore . The Lord said,
"And whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your
Father in heaven may a so for ive you your trespasses” Mk
5). The wisdom of the cross is
not returning evil for evil. St. Peter said about the cross of Jesus, "Who, when He was reviled,
did not revile in return. When He suffered, He did not threaten, but committed Himse f to Him
who ud es ri hteous y”
eter 2:23). The wisdom of the cross is to see the blessings of
suffering in the flesh. St. eter a so said, “Therefore, since hrist suffered for us in the f esh, arm
yourse ves a so with the same mind, for he who has suffered in the f esh has ceased from sin, ”
eter
). The wisdom of the cross is to submit to the good will of God, as Jesus prayed in the
Garden of Gethsemane, “Father, if it is Your wi , take this cup away from Me; neverthe ess not
My wi , but Yours, be done”
). In lent, let us contemplate in the cross of our Lord and
Savior Jesus Christ; let us walk in the way of the wisdom of the cross with the power of the cross
that leads to our glory.
Fr. Youssef Chehata

Sayings of the Fathers!!!
“St. Kyrillos (Cyril) VI of Alexandria”

† "If you happen to fall into temptation, do not let the guilt of sin be an obstacle to prayer. If you
cease praying till you repent, you will never repent, for prayer is the door to genuine repentance."
† "Prayer can do all things, for it moves the Hand that manages the whole universe."
† "When fasting, you should fast both in body and heart; abstaining from meat, gossip and
slander...The fasting tongue is better than the fasting stomach, and when the heart abstains from
wrath, that is better than both."

"احملوا بعضكم أثقال بعض ،وهكذا تمموا
ناموس المسيح ".غالطية 2٤6
بالمسيح قوة هللا وحكمة هللا ( ١كو )١:٤١
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صليب المسيح عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصين فهو قوة هللا
( ١كو )١:٨١وهو أيضا ً حكمة هللا ،كما قال معلمنا العظيم بولس الرسول
أن الصليب هو "الحكمة المكتومة التي سبق هللا فعينها قبل الدهور لمجدنا"
( ١كو  .)٢٨٧لذلك فطريق الصليب هو "لمجدنا" و هو حكمة الكاملين،
كما يقول أيضا ً "لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين ،ولكن بحكمة ليست من
هذا الدهر" ( ١كو  .)٢٨٧فالصليب هو الطريق الحكيم للمجد وهو في
نفس الوقت القوة المعينة لهذا الطريق .حكمة الصليب هي المحبة الباذلة
" النه هكذا احب هللا العالم حتى بذل ابنه الوحيد" (يو  .)١٢٨١حكمة الصليب هي
في الغفران "يا أبتاه ،اغفر لهم ،ألنهم ال يعلمون ماذا يفعلون" (لو  )١٢٨٧١فأنت تغفر
اي تتنازل عن حقوقك و تغفر لمن أساء اليك في الصالة أمام هللا اآلب كما فعل السيد المسيح
علي الصليب .بهذا أوصي قائالً "و متى وقفتم تصلون ،فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء،
لكي يغفر لكم أيضا ً أبوكم الذي في السماوات زالتكم" (مر .)٧١٨١١
حكمة الصليب في عدم مجازة الشر بالشر كما قال معلمنا بطرس الرسول عن صلب السيد المسيح
"الذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضاً ،وإذ تألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعدل" ( ١بط .)٧١٨٧
حكمة الصليب في بركات التألم بالجسد "فإذ قد تألم المسيح ألجلنا بالجسد ،تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية،
فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية" ( ١بط  .)١٨٢حكمة الصليب في التسليم و الخضوع لمشيئة هللا
الصالحة كما صلي السيد المسيح في بستان جسيماني "لتكن ال إرادتي بل إرادتك" (لو  .)٢٧٨٧٧فهيا بنا
ندرب أنفسنا في الصوم الكبير علي التأمل في صليب ربنا و مخلصنا يسوع المسيح و نسلك في طريق
القس يوسف شحاته
حكمة الصليب بقوة الصليب فيكون هذا لمجدنا.
† من أقوال الشيخ الروحاني القديس يوحنا سابا عن الصليب المقدَّس†
† “ في جميع آالمه كن معه وتألم مثلما تألم بشتيمة ،بهزء ،بقبول البصاق بتسمير المسامير وأصلب نفسك
معه في الصليب وأشرب معه الخل والمر،حتى تبتهج معه في عرسه!”.
† حل مسابقه العدد السابق !!
† وصية العشور وردت في
{تث{، }٢٨١٧تث}٧٧٨١٢
{،مال}١١-٢ ٨١وقبل ذلك ابونا
إبراهيم قدم العشور لملكي صادق
{تك.}٧٧٨٧:
† ال يظهروا أمامي فارغين
{خر " .}١١٨٧١وال يحضروا أمام
هللا فارغين ،كل واحد حسبما تعطي
يده كبركة الرب الذي أعطاك"
{تث.}١٢ ،١٢٨١٢

† مسابقه !!!
† أذكر بالشاهد
ايه أن األلم
وعد من هللا
ألنه سبب إكليل
ومجد ؟
† أذكر بالشاهد
عن مثال ذكره
السيد المسيح
عن الموت
الفجائي ؟

تعزية 
† لماجد ومني أسعد في انتقال والدهم
السيد /أسعد بطرس في  ٢مارس ٧0١9
† تهنئه †
† لمينا وليليان بمعمودية چوليانا
في  ١مارس ٧0١9

