


Saturdays:
5:30 - 6:30 PM Beginners & Advanced 

     Hymns Classes
5:30 - 6:30 PM Servants Meeting
6:30 - 7:30 PM Church School: PreK-HS
6:30 - 7:30 PM Adult Bible Study Meetings
7:30 - 8:00 PM Vespers
8:00 - 10:00 PM Midnight Praise
8:00 - Open Confessions

Sunday:
8:00 - 11:30 AM Divine Liturgy
11:15 - 11:45 AM Children’s Hymns Class
11:30 - 12:30 PM  Agape/Fellowship Hour
11:30 - 12:30 PM College & Grads Meeting
11:30 - 12:30 PM    Young Professionals & 

     Young Families Meeting

Wednesday:
8:30 - 10:30 AM Divine Liturgy
10:30 - 12:30 PM Seniors’ Meeting
7:30 - 8:30 PM Adult Deacons’ Class

Friday:
8:30 - 10:30 AM Divine Liturgy
6:30 - 7:30 PM Jr. High & High School

     Youth Meetings
7:30 - 9:00PM Youth Fellowship
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WHAT IS FREEDOM?    
His Grace Bishop Moussa 

 

WHAT ARE THE DIFFERENT KINDS OF FREEDOM? 
"Whoever commits sin, is a slave of sin ...  Therefore, if the Son makes you free, 
you shall be free indeed" (John 8:34&36) 
 
In today's society, we can identify three different kinds of freedom – 
 
1. Absolute Freedom 
This kind of freedom is imaginary, because it means you can have freedom without 
any limitations. If it exists, you will end up hurting yourself and others. For example, if 
you are driving you have the freedom to  go where you want and the direction 
you want, but you are restricted by traffic signs - disobey them and you will have an 
accident. Therefore, all the freedom in the world has its limitations. 
 
2. False Freedom 
This is when a person says he feels 'free'  when he smokes, drinks, commits 
adultery. Realistically, they are not free but enslaved by this sin. This is because when 
a person,  for example, begins to smoke, he cannot give  it up easily - he becomes a 
slave to smoking. 
 
3. Committed Freedom 
This means freedom +  regulations. In  school, work, and society in general, we 
are practicing our freedom - freedom to read what books we like, chose what career 
we want, have what friends we want, watch TV, and so on. But as Christians, we have 
our freedom with three regulations : 
 

a) God - What does God's commandment say? Is what I'm doing pleasing  
               God or hurting Him? 

 
b) The Bible - Is what I'm doing written and agreed on in the Bible? 

 
c) The Church - There must be a relationship between you and your 

             confession father, because he will help you and absolve you 
             of your sins. 

 
If you keep and practice these three  regulations in your life, your freedom will be a 
committed one, and not one of slavery and destruction. 
 
BUT HOW CAN WE SAY NO TO SIN? 
If you have the power of the Lord within  you six days a week, you are going to 
have the power to say 'no' to sin. If one day you are  lazy, you may not be so strong, 
and you may say 'yes' to sin; but with regret. Therefore you will go back to the Lord in 
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repentance and confess, and you will also return to your committed freedom. It is a 
freedom conditioned by spiritual nutrition - God, the Bible, the church. 

AND HOW CAN WE START OUR LIFE IN CHRIST? 
It is through three main sources that we can have our life in Christ : 
 
1. A Spiritual Father 
He is very important in your life because  when you go to confess your sins, you 
will  receive from him absolution for your sins, and a solution to help you with your 
problems. No other person, other than a priest can give you these two blessings. 
 
2. Spiritual Discipline 
If your life is not disciplined, you will end  up being a victim of 'false freedom', 
therefore you need spiritual discipline through as  reading the Bible, praying from the 
Agpeya, attending spiritual meetings and the holy Liturgy. 
 
3. Spiritual Atmosphere 
This means coming to church frequently  and trying to live in this holy 
atmosphere. Because if you live in society's atmosphere, you will absorb many sinful 
things. Be committed to church life and church people. 

+          +          +

ADVICE TO SEEK WISDOM    
Archdeacon Habib Guirgus  

  

Lessons on the attainment of wisdom from the divinely inspired authors of the Bible. 
 
Wisdom is glorious, and never fades away: yes, she is easily seen of them that love 
her,  and found of such as seek her. She prevents  them that desire her, in making 
herself first known unto them. The very true beginning of her is the desire of discipline; 
and the care of discipline is love; and love is the keeping of her laws; and the giving 
heed unto her  laws is the assurance of incorruption; and  incorruption makes us near 
unto God.  
 
Therefore  the desire of wisdom brings to a  kingdom . . . Wisdom, is an 
understanding spirit, holy, one only, manifold, subtle, lively, clear, undefiled, plain, not 
subject to hurt,  loving the thing that is good, kind to man, steadfast, sure free from 
care, having all  power, overseeing all things, and going  through all  understanding, 
pure, and most subtle spirits. Wisdom is more moving than any motion: she passes 
and goes through all things by reason of her pureness. For she is the breath of the 
power of God, and a  pure influence flowing from the glory of the Almighty: 
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 therefore can no defiled thing fall into her. Love wisdom and seek her from your youth till 
you age" (Wisdom 6: 12-20; 7:22-25; 8:2). 
 
"Happy is the man who finds wisdom, and  the man who gains understanding; for 
her  proceeds are better than the profits of silver,  and her gain than fine gold. She is 
more precious than rubies, and all the things you may desire cannot compare with her. 
Length of days is in her right hand, in her left hand riches and honor. Her ways are ways 
of pleasantness, and all her paths are peace. She is a tree of life to those who take hold 
of her" (Proverbs 3: 13-18). 
 
"My son, if you receive my words, and  treasure my commands within you, so that you 
incline your ear to wisdom, and apply your heart to understanding; yes, if you cry out for 
discernment, and lift up your voice for  understanding, if you seek her as silver, 
and search for her as for hidden treasures; then you will understand the fear of the Lord, 
and  find the knowledge of God. For the Lord gives  wisdom; from His mouth come 
knowledge and understanding" (Proverbs 2: 1-6). 
 
"When wisdom enters your heart, and knowledge  is pleasant to your soul, discretion 
will preserve you; understanding will keep you, to deliver you from the way of evil, from 
the man who speaks  perverse things, from those who leave the paths  of 
uprightness" (Proverbs 2:1 0-13). 
 
"Receive my instruction, and not silver, and  knowledge rather than choice gold; for 
wisdom is better than rubies, and all things one may desire cannot be compared with her. 
I, wisdom, dwell with prudence, and find out knowledge and discretion. The fear of the 
Lord is to hate evil; pride and arrogance and the evil way and the perverse mouth I hate. 
Counsel is mine, and sound wisdom; I am understanding, I have strength. By me kings 
reign, and rulers decree justice. By me princes rule, and nobles, all judges of the earth. I 
love those who love me, and those who seek me diligently will find me. Riches and honor 
are with me, enduring riches and righteousness. My fruit is better than gold, yes, than 
fine gold, and my revenue than choice  silver. I traverse the way of righteousness, in 
the midst of the paths of justice, that I may cause  those who love me to inherit wealth, 
that I may fill their treasuries. 
 
Blessed is the man who listens to me, watching daily at my gates, waiting at the posts of 
my doors. For whoever finds me finds life, and obtains favor  from the Lord" (Proverbs 
8:10-21; 34, 35). 
 
"Thus  says the Lord: Let not the wise man  glory in his wisdom, let not the mighty 
man glory in his might, nor let the rich man glory in his riches; but let him who glories 
glory in this;  that he understands and knows Me, that I am the Lord, exercising loving-
kindness, judgment, and  righteousness in the earth. For in these I delight"  (Jeremiah 
9:23, 24). 
 
"Behold, the fear of the Lord, that is wisdom,  and to depart from evil is 
understanding" (Job 28:28). 

+          +          +
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Calendar of Events: February 2019 

Sat, Feb. 2 — Diocese Premarital Seminar (at St. John Church, Covina) 

Sun, Feb. 3 — Young Adults Fellowship Event 

Mon, Feb. 4 — Feast of Saint Serapion 

Mon, Feb. 11 — 7pm — Monthly Women’s Group Meeting 

Fri, Feb. 15 — Feast of the Lord’s Entry into the Temple 

Fri-Sat, Feb. 15-16 — Diocese Apologetics Conference (see page 11 for information) 

Sun, Feb. 17 — College Boys Fellowship Day 

Mon-Wed, Feb. 18-20 — Jonah’s Fast 
               — 9am — Divine Liturgy (daily) 

Thu, Feb. 21 — Feast of the Prophet Jonah 
                           — 8:30am — Divine Liturgy 

Sat, Feb. 23 — Feast of Saint Elizabeth 

latest calendar updates are posted at 
www.saintverena.org
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St. Mary & St. Verena Church 
offers her condolences to the families of the reposed: 

Mr. Nagy Latif   
nephew of Mr. Fayek Abdelmalak, husband of Mrs. Suzan Abdelmalak 

Mr. Adel Guirgus   
brother of Mr. Emad Guirgus, husband of Mrs. Meryame Guirgus 

Mr. Fareed Mikhail   
brother of the late Mrs. Rahma Mena, wife of Mr. Nadi Morkos 

Mr. Kamal Mikhail   
brother of Ms. Mary Iskander 

Mr. Adly Tiab   
father of Mr. Shoukry Tiab, husband of Mrs. Shereen Tiab 

May the Lord repose their souls  
and comfort the families through the gifts of the Holy Spirit.

http://www.saintverena.org/calendar
http://www.saintverena.org/calendar
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Congratulations to Mr. & Mrs. Pishoy & Myrna Maksy 
on the baptism of their daughter 
Maya (Verena) Maksy

Jr. High Youth 
Ice Skating Trip
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The Shroud of Turin with 
Dr. John & Rebecca Jackson

12:00pm-2:00pm
Talk #4: Dr. John Jackson 

Cosmology and Proof 
of The Creation

11:00am-12:00pm
Talk # 3: Rebecca Jackson 

Hasadeen Hakadosh:
The Holy Shroud in Hebrew

8:00pm- 9:30pm
Talk #2: Dr. John Jackson 

Shroud: Truth or Forgery? 

7:00pm-7:45pm
Talk #1: 

His Eminence 
Metropolitan Serapion

Archangel Michael Coptic Orthodox Church 
4405 West Edinger Avenue Santa Ana, CA 92707 

Watch Live on ACTS Facebook Page 
https://www.facebook.com/actslibrary

February 15, 2019

February 16, 2019

Must Register to Attend!
Visit https://www.actslibrary.org/academic-calendar/ac2019

This special youth meeting is intended for those in eleventh grade & beyond. 

For College Students, Graduate Students, and Servants. 

Dr. Jackson, an international physicist who led a 40-person team of 
international scientists to study the Shroud. As the primary custodian 
of the data, he runs the Turin Should Center of Colorado with his 
wife, Rebecca, a convert to Christianity from Orthodox Judaism and 
is leading researcher into the ancient Jewish aspects of the Shroud. 
For more information and to register, visit 
https://www.actslibrary.org/academic-calendar/ac2019
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Enrollment Open for 
Summer 2019 &  

2019-2020 School Year
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تأمالت في سفر يونان النبي 
لقداسة البابا شنوده الثالث 

إن سفر يونان النبي مملوء بالتأمالت الروحية الجميلة ، نعرض لهذا السفر من الناحية الروحية 
البحتة وليس من جهة الجدل الالهوتي .  

سبيلنا هو االستفادة وليس النقاش. نريد أن نأخذ من هذا السفر الجميل دروسا نافعة لحياتنا، 
نستفيد من عمل اهلل ، ومن فضائل الناس ، ومن أخطائهم . 

وما أجمل ما فعلته الكنيسة إذ اختارت هذا السفر ليكون مقدمة للصوم الكبير ، يسبقه بأسبوعني 
، بقصة جميلة للتوبة ، وللصوم حتى نستقبل أيام األربعني املقدسة بقلب نقى ملتصق بالرب . 

والعجيب أن كثيرين من الذين يدرسون سفر يونان ، يركزون على أهل نينوى وصومهم وينسون 
ركاب السفينة ، وينسون يونان النبي ومشكلته . فماذا كانت مشكلة يونان ؟ إن اهلل في سفر 

يونان النبي، يريد أن يعرّفنا حقيقة هامة هي أن األنبياء ليسوا من طبيعة أخرى غير طبيعتنا ، بل 
هم أشخاص "تحت اآلالم مثلنا" يع 17 : 5.. لهم ضعفاتهم ولهم نقائصهم وعيوبهم، ومن املمكن 
أن يسقطوا كما نسقط . كل ما في األمر أن نعمة اهلل عملت فيهم، وأعطتهم قوة ليست هي قوتهم 
وإنما هي قوة الروح القدس العامل في ضعفهم، لكي يكون فضل القوة هلل وليس لنا(2 كو 4: 7) 
وقد كان يونان النبي من "ضعفاء العالم" الذين اختارهم الرب ليخزي بهم األقوياء (1 كو 1: 27) 

كانت له عيوبه، وكانت له فضائله. وقد اختاره الرب على الرغم من عيوبه، وعمل به، وعمل فيه، 
وعمل معه.. وأقامه نبيا قديسا عظيما ال نستحق التراب الذي يدوسه بقدميه؛ لكي يرينا بهذا 

أيضا أنه يمكن أن يعمل معنا ويستخدم ضعفنا، كما عمل مع يونان من قبل.. 
+ سقطات فى هروب يونان: كانت السقطة األولى له هي املخالفة والعصيان: 

على أن سقطة املخالفة التي وقع فيها يونان، كانت تخفي وراءها سقطة أخرى أصعب وأشد هي 
الكبرياء ممثلة في االعتزاز بكلمته، وترفعه عن أن يقول كلمة وتسقط إلى األرض وال تنفذ.. 

كان اعتزازه بكلمته هو السبب الذي دفعه إلى العصيان، وحقا إن خطية يمكن أن تقود إلى خطية 
أخرى، في سلسلة متالحمة الحلقات.. كان يونان يعلم أن اهلل رحيم ورؤوف، وأنه ال بد سيعفو عن 

هذه املدينة إذا تابت. وهنا سبب املشكلة! لم يستطع أن ينكر ذاته في سبيل خالص الناس. 
كانت هيبته وكرامته وكلمته، أهم عنده من خالص مدينة بأكملها..! 

كان ال مانع عنده من أن يعمل مع الرب، على شرط أن يحافظ له الرب على كرامته وعلى هيبة 
كلمته.. من أجل هذا هرب من وجه الرب، ولم يقبل القيام بتلك املهمة التي تهز كبرياءه.. 

وكان صريحا مع الرب في كشف ما بداخل القلب، إذ قال هلل فيما بعد عندما عاتبه: 
+ وكان هرب يونان من وجه الرب يحمل في ثناياه خطية أخرى هي الجهل وعدم 

اإليمان.. هذا الذي يهرب من الرب، إلى أين يهرب، والرب موجود في كل مكان؟! 
صدق داود النبي حينما قال للرب: " أين أذهب من روحك؟ ومن وجهك أين أهرب؟.. (مز 139: 7 

10). أما يونان فكان مثل جده آدم الذي ظن أنه يختفي من وجه الرب وراء الشجر.. حقا إن 
الخطية تطفئ في اإلنسان نور املعرفة، وتنسيه حتى البديهيات! 

وجد يونان في يافا سفينة ذاهبة إلى ترشيش، فدفع أجرتها، ونزل فيها.. العجيب أن الخطيئة 
كلفته ماال وجهدا. دفع أجرة للسفينة ليكمل خطيته.. أما النعمة فننالها مجانا.. عندما دفع يونان 
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أجرة السفينة خسر خسارة مزدوجة: خسر ماله، وخسر أيضا طاعته ونقاوته.. العجيب أن اهلل 
استخدم عصيان يونان للخير. حقا إن اهلل يمكنه أن يستخدم كل شيء ملجد اسمه.. اللــه 

يستخدم الكل!! 
لقد عصى يونان أمر الرب، وهرب راكبا السفينة، ولكن اهلل الذي "يخرج من اآلكل أكال ومن 

الجافي حالوة" ( قض 14 : 14 )، اهلل الذي يستطيع أن يحول الشر إلى خير، استطاع أيضا 
أن يستخدم عصيان يونان.. إن كان بسبب طاعة يونان يمكن أن يخلص أهل نينوى، فإنه 

بعصيان يونان يمكن أن يخلص أهل السفينة!!.. وكأن اهلل يقول له: هل تظن يا يونان أنك قد 
هربت مني؟ كال . أنا سأرسلك إلى ركاب السفينة، ليس كنبي، وال كمبشر، وال كصوت صارخ 

يدعو الناس إلى التوبة، وإنما كمذنب وخاطئ وسبب إشكال وتعب لآلخرين، وبهذه الصورة 
سأخلصهم بواسطتك!! هل ركبت البحر في هروبك يا يونان؟ إذن فقد دخلت في دائرة مشيئتي 

أيضا.. ألنني أملك البحر كما أملك البر، كالهما من صنع يدي. وأمواج البحر ومياهه وحيتانه 
تطيعني أكثر منك كما سترى!! 

+ طاعة املخلوقات غير العاقلة: 
لقد أخجل الرب يونان النبي بطاعة أهل نينوى، وببر أهل السفينة وإيمانهم.. إال أنه أيضا أخجله 
بطاعة الجمادات واملخلوقات غير العاقلة. ومن الجميل أننا نرى كل هؤالء في إرساليات إلهية وفى 

مهمات رسمية أدوها على أكمل وجه وأفضله. فما هي هذه الكائنات غير العاقلة التي كانت 
عناصر نافعة في إتمام املشيئة اإللهية؟ 

+ "فأرسل الرب ريحا شديدة إلى البحر، فحدث نوء عظيم في البحر حتى كادت السفينة 
تنكسر" ( 4 : 1 ).. لقد أدت الريح واجبها، وكانت رسوال من الرب، قادت الناس إلى الصالة، 

فصرخ كل واحد إلى إلهه. 
+ وكما أدت هذه الريح الشديدة مهمتها في أول القصة، كذلك أدت مهمة أخرى في آخر القصة، 

إذ يقول الكتاب: " وحدث عند طلوع الشمس أن اهلل أعد ريحا شرقية حارة، فضربت الشمس 
على رأس يونان فذبل فطلب لنفسه املوت.." ( 8 : 4 ). 

في سفر يونان كانت كل هذه الكائنات مطيعة للرب، الوحيد الذي لم يكن مطيعا هو اإلنسان 
العاقل، يونان ... الذي منحه اهلل حرية إرادة يمكنه بها أن يخالفه!.. هكذا اإلنسان، أما باقي 
الكائنات فال تعرف غير الطاعة. على أنه لم يكن كل إنسان غير مطيع في سفر يونان، بل كل 

الناس أطاعوا، ما عدا يونان؛ النبــى!! 
ولم يهرب يونان من املهمة إشفاقا على نينوى من الهالك، بل على العكس هرب خوفا من أن تبقى 
املدينة وال تهلك.. لم يتشفع فيها كإبراهيم عندما تشفع في سدوم. بل إنه حزن واغتاظ واغتم غما 

شديدا، ورأى أن املوت هو أفضل لنفسه من الحياة، كل ذلك ألن اهلل لم يتمم إنذاره ويهلك املدينة!  
أراد اهلل للبحر أن يهيج فهاج، وأراد له أن يهدأ بعد إلقاء يونان فيه فهدأ.. ما أعجب الطبيعة 

املطيعة التي ال تعصى هلل أمرا، كاإلنسان. وكما أمر الحوت الضخم الكبير لكي ينفذ جزءا من 
الخطة اإللهية، كذلك أمر الدودة البسيطة أن تضرب اليقطينة فيبست.. ما أعجب هذا.. أن نرى 

حتى الدودة تكون جزءا من العمل اإللهي املقدس الكامل.. حقا ما أجمل قول الكتاب: " انظروا ال 
تحتقروا أحد هؤالء الصغار"متى 18:10 
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فضائل أهل السفينة 
أول صفة جميلة في بحارة هذه السفينة أنهم كانوا رجال صالة.. يقول الكتاب: "فخاف 

املالحون، وصرخوا كل واحد إلى إلهه، وطرحوا األمتعة التي في السفينة إلى البحر ليخففوا 
عنهم" ( 1 : 5 ). نالحظ هنا أنهم لجأوا إلى اهلل قبل تنفيذهم ما تتطلبه الحكمة البشرية إلنقاذ 

املوقف. صلوا أوال ثم ألقوا األمتعة ليخففوا عن السفينة.. كان كل بحارة السفينة وركابها يصلون، 
والوحيد الذي لم يكن يصلي في ذلك الوقت هو نبي اهلل يونان!! وحتى بعد أن أيقظوه، لم يقل 

الكتاب أنه قام وصلى! إنه موقف مخجل حقا.. عجيب حقا هو الرب إذ يبكت أحد أنبيائه برجل 
أممي: "مالك نائما".. ما هذا الكسل والتراخي والالمباالة؟! أال تقوم وتصلي كباقي الناس؟ "قم 
اصرخ إلى إلهك، عسى أن يفتكر اإلله فينا فال نهلك".. كيف خالف اهلل، وكسر وصيته وهرب منه، 

واستطاع أن ينام نوما ثقيال؟! ال بد أن ضميره كان قد نام أيضا، نوما ثقيال، مثله.. 

صفة جميلة ثانية وهى أنهم كانوا رجال بساطة وإيمان.. لم يكتفوا بالصالة، وإنما أيضا 
ألقوا قرعة.. في تقواهم كانوا يشمئزون من بشاعة الخطية ويشعرون أنها سبب الباليا التي 

تحيق باإلنسان . كانوا أيضا أشخاصا عادلني ال يحكمون على أحد بسرعة، بل اتصفوا بطول 
األناة وبالفحص وإرضاء الضمير.. أما يونان فاعترف لهم وقال: "أنا عبراني، وأنا خائف من 

الرب إله السماء الذي صنع البحر والبر، وبمجرد سماعهم ذلك الكالم خافوا خوفا عظيما.. هل 
إلهك يا يونان هو إله البحر والبر؟ نحن اآلن في البحر، إذن فنحن في يد إلهك أنت.. ونحن نريد 

الوصول إلى البر.. وإلهك هو إله البر أيضا، كما هو إله البحر، إذن فنحن في يديه!!.. لذلك 
خافوا ووبخوه قائلني: "ملاذا فعلت هذا ؟!".. وللمرة الثانية يبَكَّت النبي العظيم من األمميني. 

 وكما كان ركاب السفينة عادلني، كانوا أيضا في منتهى الرحمة والشفقة: كانوا يوقنون أنه مذنب 
ويستحق املوت، ومع ذلك لم يكن سهال على هؤالء القوم الرحماء، أن يميتوا إنسانا حتى لو كان 

هو السبب في ضياع متاعهم وأمالكهم وتهديد حياتهم بالخطر. قال لهم يونان: "خذوني 
واطرحوني في البحر، فيسكن البحر عنكم، ألني عالم أنه بسببي هذا النوء العظيم عليكم".. لقد 
بذلوا كل جهدهم إلنقاذ الرجل الخاطئ من املوت، ولكن دون جدوى. كانت مشيئة الرب أن يلقى 

يونان في البحر.. وهكذا أسقط في أيديهم.. ولكن لكي يريحوا ضمائرهم، صرخوا إلى الرب 
وقالوا: "آه يارب، ال نهلك من أجل نفس هذا الرجل. وال تجعل علينا دما بريئا، ألنك أنت يارب 

فعلت كما شئت" وإذ تحققوا أن هذه هي مشيئة اهلل، وأنهم ال يستطيعون أن يقفوا ضد مشيئته، 
"أخذوا يونان وطرحوه في البحر، فوقف البحر عن هيجانه“. من كل ما سبق يتضح أن هؤالء 

البحارة كان لهم ضمير حساس نقي، وأنهم أرادوا بكل حرص أن يقفوا أمام ضميرهم بال لوم. 
+ كانت لهؤالء الناس قلوب مستعدة لعمل اهلل فيها: كانوا يتلمسون إرادة اهلل لتنفيذها. وملا وقف 

هيجان البحر بإلقاء يونان فيه، تأكدوا من وجود اهلل في األمر، فآمنوا بالرب، وذبحوا له ذبيحة، 
ونذروا له نذورا.. وفى إيمانهم بالرب لم يؤمنوا فقط أنه هو الرب، وإنما بتقديمهم للذبيحة أعلنوا 

أيضا إيمانهم بالدم والكفارة!!.. 
وهكذا كسب اهلل املعركة األولى، وتمم خالص أهل السفينة بعصيان يونان.. وبقيت في خطة اهلل 

للخالص مسألتان مهمتان أخريان: وهما خالص أهل نينوى، وخالص يونان نفسه.. وهو ما تممه 
اهلل بحكمته ومحبته وطول أناته كما ترى عزيزي القارئ من قراءتك لباقي السفر. 






