“I am with you always, even to the end of the age.” Matthew 28:20
The Rapture
At the Ascension of our Lord Jesus Christ, the disciples were looking steadfastly and gazing up into heaven (Acts
1:10). Their minds and hearts were "raptured" to where Christ; the head of the church has ascended. This effect of
the Lord's Ascension constituted the " eschatological " mind of the church; to be always gazing up into heaven
(Acts 1:11), to :" ..seek tho
)
). Therefore the mind of
the Coptic Church was to dedicate the Coptic calendar to the Martyrs whose minds were "raptured" into heaven.
Because of this eschatological mind , monasticism began after the end of the great persecution and martyrdom of
the first three centuries. In the church rites , the last sentence of the creed is chanted; "we await the resurrection of
the dead and the life of the coming age . Amen.", confirming the church focus on the eternal life. Also in the
church rites, the church is adorned with the icons of the saints who are no more on earth. All those rites point out to
the "rational rapture" of the church, who is steadily gazing up into heaven from that time when the disciples
stood gazing up into heaven when their minds were taken up by the Ascension of the Lord in glory (1Tim
3:16).Jesus Christ the Word of God who came to our earth, died on the cross, rose and ascended made eternity a
y
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“the life was manifested, and we have seen, and bear
witness, and declare to you that eternal life which
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"living" reality is what differentiates the faithful from the nonbeliever. Therefore St Peter exhorts the faithful as
pilgrims by saying :"Beloved, I beg you as sojourners and pilgrims,
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its own. Yet because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore
y u
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Fr. Youssef Chehata

Answer of THE previous
ISSUE!!!
† When St. Mary said in her
magnificat "And my spirit
has rejoiced in God my
Savior" (Luke1:47).
† "Behold, the virgin shall
conceive and bear a Son, and
shall
call
His
name
Immanuel" (Isa. 7:14).
Quiz!!!
† Mention with reference what
shows Jesus power over life
and death.?
† Mention with reference that
Jesus Christ is standing at
the sinners' doors?

The Late Metropolitan Bishoy
Departed to heaven on October 2, 2018 the great
theologian and ascetic man of the thrice-blessed
memory His Eminence Metropolitan Bishoy.. He
excelled in his study and obtained his master degree of
engineering.. He was from a very rich family.. He left
his successful career and distributed his wealth to the
poor to pursue the monastic life. As theologian he
represented the Coptic Church in ecumenical dialogues
and he was a great apologetic of the Orthodox faith as
received by the church fathers.. He also was a spiritual
guide and father of his flock. May the Lord repose his
pure soul in the paradise of joy and accept his prayers
on our behalf.

" هانذا معكم كل اإليام وإلي إنقضاء الدهر" مت02:02
اإلختطاف

النسخة  51سبتمبر  /أكتوبر 1018

عند صعود ربنا يسوع المسيح كان التالميذ يشخصون إلي السماء (أع  ،)١:٠١ألن عقولهم و قلوبهم إختطفت إلي
السماء حيث صعد السيد المسيح الذي هو رأس الكنيسة .صعود رب المجد إلي السماء هو أساس الفكر األخروي
للكنيسة أي النظر الدائم للسماء (أع  ،)١١٠١وطلب" ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين هللا (كو  ،)١٠١واإلهتمام
" بما فوق ال بما علي األرض" (كو )٣٠١؛ و لذا خصصت الكنيسة القبطية التقويم القبطي للشهداء القديسين الذين
كانت عقولهم مختطفه الي السماء .بهذا الفكر األخروي أيضا ً بدأت حركة الرهبنه بعد انتهاء فترة اإلستشهاد في
القرون الثالثه األولي .في طقس الكنيسة نرتل الجمله األخيرة في قانون اإليمان قائلين "وننتظر قيامة األموات و
حياة الدهر اآلتي .آمين"  .في الطقس أيضا ً تزين الكنيسة بأيقونات القديسين الذين إنتقلوا للسماء .كل هذه الطقوس
تشير إلي " اإلختطاف العقلي " للكنيسة و هي شاخصة للسماء منذ أن ظل التالميذ واقفين ينظرون إلي السماء
عندما إختطفت عقولهم عند صعود الرب في مجد (١تيموثاوس  .)١:٠١يسوع المسيح كلمة هللا تجسد ومات علي
الصليب و قام وصعد وجعل األبدية حقيقة حيه في عقول و قلوب المؤمنين كما قال القديس يوحنا الحبيب  "٠إن
الحياة قد أظهرت و نشهد و نخبركم بالحياة األبدية التي كانت عند اآلب و أظهرت لنا" (١يوحنا  .)٣٠١هذه الحقيقة
الحيه في أذهان المؤمنين هي ما يميزهم عن غير المؤمنين ،و أيضا ً يعظ القديس بطرس الرسول المؤمنين كغرباء
علي األرض قائالً "٠أيها األحباء أطلب إليكم كغرباء و نزالء علي األرض أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي
تحارب النفس" (١بطرس  .)١١٠٣وقال الرب لتالميذه  "٠لو ُكنتُم من العالم لكان العالم يحب خاصته ،و لكن ألنكم
لستم من العالم ،بل أنا إخترتكم من العالم ،لذلك يبغضكم العالم "( يوحنا .)١١٠١١
القس يوسف شحاته
† مثلث الرحمات المطران الجليل األنبا بيشوي †
† تهنئه †
رحل الي السماء يوم  ٣أكتوبر  ٣:١2العالم الالهوتي والرجل الناسك مثلث
عين
الرحمات المطران الجليل األنبا بيشوي ..كان متفوقا ً في دراسته بالهندسة و ُ
معيدا ً بالكلية في جامعة اإلسكندرية وحصل علي الماچستير وكان من عائلة
غنيه .وترك المنصب ووزع المال وعاش ناسكا ً ..ومثل الكنيسة في الحوارات
الالهوتية مع الكنائس اآلخري .وكان مدافعا ً قويا ً عن اإليمان األرثوذكسي السليم
كما سلمه لنا األباء ..وأبا ومرشدا ً روحيا ً لشعبة نيح هللا روحه ونطلب صلواته
عنا في فردوس النعيم.
† مسابقه !!!
† أذكر بالشاهد عن وجود األبن قبل كل الدهور؟
† أذكر بالشاهد أن المالئكة تسجد للمسيح؟

† لمرتين ونرمين بمعمودية
ماثيو فيلوباتير
† لعماد وإيمي بمعمودية
أنجيلوس
† ألمير ومارتينا بمعمودية
مريم
في  ٣١سبتمبر ٣:١2

† حل مسابقه العدد السابق !!
† طلبت العذراء مقابلة السيد المسيح في
{مت.}64،6: ٠١٣
† قضت العذراء ثالثة أشهر مع أليصابات في
حبلها ألنه عندما بشرها المالك كانت أليصابات
في الشهر السادس من حبلها {لو.}١:٠١

