
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

They came and held Him by the feet and worshiped Him. 
Mathew 28:9 

 

To hold Jesus' feet is to lay hold on eternal life to which we were called (1 Tim 6:12); 

for He is the resurrection and the life (Jn 11:25).  To hold your feet O my Lord is to 

partake of your Flesh and Blood for Your Flesh is food indeed and your Blood is drink 

indeed (Jn 6:55), and whoever eats your Flesh and drinks your Blood has eternal life (Jn 

6:54) for he abides in You and You in him (Jn 6:56).  To hold Him by the feet is to 

anoint his feet with the fragrant oil of thanksgiving and love as did Mary the sister of 

Lazarus ( Jn 12:3) ; for you O Lord was incarnate and walked on the earth as a man for 

my sake, to raise me from the death of sin as you raised Lazarus from the tomb.  To take 

hold of your feet O Lord is to sit at Your feet and hear Your words as did Mary too( 

Lk 10:39); for You are the good teacher ( Mk 10:17), and the Wisdom shouts saying 

:"Blessed is the man who listens to me, watching daily at my gates, waiting at the posts 

of my doors." (Proverbs 8:34).  To take hold of your feet, O Lord is to stand at the foot 

of your cross as did the "Marys" (Jn 19:25), to deny myself , carry my cross and follow 

you (Matt 16:24). To hold him by the feet is to wash His feet with the tears of 

repentance, as did the repentant women (Lk 7:38) and He shall wash me and I shall be 

whiter than snow (Psalm 51:7). To hold your feet O my Lord is to walk in your ways 

for you are the Way (John 14:6), and " Just and True or are your ways, O king of the 

Saints!" (Revelation 15:3). To hold Jesus' feet is to lay down myself and prostrate 

before Him to be healed for :"..great multitudes came to Him, having with them the 

lame, blind, mute, maimed, and many others; and they laid them down at Jesus’ feet, and 

He healed them   o the multitude mar eled when they saw the mute s ea in , the 

maimed made whole, the lame wal in , and the blind seein ; and they  lorified the  od 

of  srael    atthew        -   ).  Fr. Youssef Chehata    

“But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But 

the water that I shall give him will become in him a fountain of water 

springing up into everlasting life.” John 14:4 

Sayings of the Fathers!!! 
“St. Arsenious”  

† "I have always something to repent for after having talked, 

but have never been sorry for having been silent" OR "Many 

time I spoke and regretted what I said, but about silence I 

will never have any regret" 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (٨٢:٩مت )فتقدمتا و أمسكتا بقدميه و سجدتا له  
 

ألنك أنت هو ( ١:٢١تيمو ١)  التي إليها دعوتنا أمسك بالحياة األبديهيا سيدي ان أمسك بقدميك هي أن    

ألن جسدك هو  األقدسين أتناول من جسدك و دمكأن أمسك بقدميك هو أن (. ١٢١١:يو )القيامه والحياة 

( ١:٢١يو )و من يأكل جسدك و يشرب دمك فله حياة أبديه ( ١١٢١يو )مأكل حق و دمك هو مشرب حق 

الشكر و المحبة مثل  أسكب عليهما طيبأن أمسك بقدميك هو ان (.  ١١٢١يو )ألنه يثبت فيك و أنت فيه 

األرض كإنسان لكي تقيمني من موت ألنك تجسدت من أجلي و مشيت علي ( :٢٢١يو ) مريم أخت لعازر 

لو ) مثل مريم  أجلس عند قدميك ألسمع كالمكأن أمسك بقدميك هي أن .  الخطية كما أقمت لعازر من القبر

ُطوَبى ِلإِلْنَساِن الَِّذي يَْسَمُع ِلي ٢" و ألن الحكمه تنادي قائلة ( ١١٢١٣مر) ألنك أنت المعلم الصالح ( ٢١٢١٣

أقف تحت أن أمسك بقدميك هو أن ( .  ٢:٢٣أم ." ) ِعْندَ َمَصاِريِعي، َحافًِظا قََوائَِم أَْبَوابِي َساِهًرا ُكلَّ َيْوم  

مت ) وأنكر نفسي و أحمل الصليب و أتبعك ( ١٢١١:يو ) كما كانت واقفات عند صليبك المريمات  صليبك

فتغسلني فأبيض ( ٢٣٢١لو ) مثل المرأه التائبه  أغسلهما بدموع التوبةأن أمسك بقدميك هي أن (.  ٢١١::

ألنك انت هو ( :١:٢مر ) كما دعوت الوي  أتبعكان أمسك بقدميك هي أن ( ١٢١١مز )اكثر من الثلج 

" و ألنه ( :١٢١يو )ألنك انت هو الطريق  أسير في طرقكو ( ٢١٣:يو ) الراعي الصالح و الخراف تتبعك 

أطرح نفسي أمامه أن أمسك بقدمي يسوع هي أن ( ٢٢١١رؤ " ) يسين عادله و حق هي طرقك يا ملك القد

َجاَء إِلَْيِه ُجُموعٌ َكثِيَرةٌ، َمَعُهْم ُعْرٌج َوُعْمٌي َوُخْرٌس َوُشٌل َوآَخُروَن َكِثيُروَن، " ألنه  لكي أنال الشفاء

لخرس يتكلمون والشل يصحون والعرج حتي تعجب الجموع إذ رأْوا ا.فََشفَاهم . َوَطَرُحوُهْم ِعْندَ قَدََمْي يَُسوعَ 

 القس يوسف شحاته    (.٢١-٢٣٢١١مت " ) يمشون والعمي يبصرون و مجدوا إله إسرائيل

ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى األبد، بل الماء الذي أعطيه "

 41٢1 يوحنا" .يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية

 † الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث مثلثأقوال من  †
 

فتطايرت شراراتها إلى أقصاء , أشعلتها نار الروح القدس في يوم الخمسين, كان آباؤنا الرسل كقطع من فحم“ †

 “واشتعل العالم ناراً , األرض 

 .” في السماءال يجوز لنا أن نيأس من خالص الخطاة، ألن قديسين كثيرين يعملون ألجلهم ويذكرونهم أمام هللا“† 
 
 

 !!حل مسابقه العدد السابق  †

 .{١١٢٣رو} " هإن كنا نتألم معه، فلكي نتمجد أيًضا مع"  †

 .{:٣٢١:لو}مثل الغني الغبي، عن الموت المفاجئ † 

 !!!مسابقه  †

 ؟  حد من معاونى بولس الرسول قد هلكإسم واأذكر بالشاهد  †
الرسول الذي كاد الناس أن يعبدوه ودعوه من هو  بالشاهد أذكر †

 ؟ بأسم أحد آلهتهم؟ وما هو أسم هذا اإلله
 

 تعزية 

/ ةالسيد تهادفي انتقال والعطا  لصفاء †

 ٣١١: يونيو ٢:في اليصابات شهدي 
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