
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your Father's good pleasure 

The Lord said: "Do not fear, little flock, for it is your father's good pleasure to give you 

the Kingdom" (Luke 12:32).  The kingdom of God is itself the good tidings "And Jesus 

went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the 

kingdom" (Matt 4:23).  The kingdom of God is the perpetual presence of humans with 

God.  The Lord said, "The kingdom of God is within you" (Luke17:21).  In the age to 

come, it is the eternal rule of God alone when He will ".. put all things under Him, that 

God may be all in all" (1Cor.15:28).  Through the incarnation of His Only Begotten Son, 

God the Father, ".. has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the 

kingdom of the Son of His love" (Colossians1:13).  Also through His incarnation, God 

Emmanuel became with us and the kingdom of God began.  Therefore the wise men 

asked, "Where is He who has been born king of the Jews?" (Matt 2:2).  The kingdom of 

God subsequently spread with great power on the day of Pentecost according to the 

Lord's promise when He said, "Assuredly I say to you that there are some standing here 

who will not taste death till they see the kingdom of God presented with power" (Mark 

9:1).  Therefore, the kingdom of God is now present and about it said our teacher St. 

Paul, "For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace 

and joy in the Holy Spirit" (Romans 14:17).  "According to the Lord's commandment, we 

seek the Kingdom of God saying "Your kingdom come" (Matt 6:10).  May the kingdom 

of God  come inside us, in the whole world and in the age to come as the Lord 

promised His disciples saying, "But you are those who have continued with Me in My 

trials and I bestow upon you a kingdom, just as My Father bestowed one upon Me" 

(Luke 22:28-29).  Fr. Youssef Chehata    

“Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have 

from God, and you are not your own?.” 1 Corinthians 6:19 

Answer of THE previous ISSUE!!! 

†  This sacrament was instituted by our Lord Jesus 

Christ to His disciples after His resurrection 

when He appeared to them in the upper room 

(John 20:19-23) 

†  Jesus showed himself to 7 disciples at the sea of 

Tiberias (John 21:2). Fishing 153 fish (John 

21:11). He was seen by over 500 brethren        

(1 Corinthians 15:6) 

Quiz  !!!  

†  Mention with reference 

when did God promise in 

the Old Testament that 

the Holy Spirit would 

dwell in men? 

†  Mention with reference 

about the presence of 

God's Spirit everywhere ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (٢٣:٢٣لو )أباكم سر ان يعطيكم الملكوت 
كرز ببشارة الملكوت و كان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم و ي: "الملكوت هو البشارة المفرحة

ال يأتي : ".. ، قال السيد المسيحالملكوت ايضاً هو الوجود الدائم لإلنسان في حضرة هللا(.  ٣٢:٢مت .." )

(.  ٣٢،٣٢:٢٢لو" )ملكوت هللا بمراقبة و ال يقولون هوذا ههنا أو هوذا هناك ألن ها ملكوت هللا داخلكم

(.  ٣١:٢٢كو ٢" )هللا الكل في الكل"وحده حين يكون الملكوت في الدهر اآلتي هو الملك األبدي هلل 

بالتجسد أيضاً (.  ٢٢:٢كو" )أنقذنا من سلطان الظلمة و نقلنا إلي ملكوت إبن محبته"بالتجسد،هللا االب 

أين هو المولود ملك "صار عمانوئيل هللا معنا و بدأ ملكوت هللا في العهد الجديد و سأل المجوس قائلين 

بحلول الروح القدس علي الكنيسة كما  انتشر الملكوت علي األرض بقوة يوم الخمسين  (.٣:٣مت" )اليهود

الحق أقول لكم ان من القيام ههنا قوماً ال يذوقون الموت حتي يروا ملكوت هللا قد : "وعد الرب تالميذه قائالً 

ألن ليس ملكوت هللا : "و قال عنه معلمنا بولس الرسول إذن الملكوت بدأ وهو اآلن(.  ٢:١مر" )أتي بقوة

، و نحن حسب وصية الرب نطلب (٢٢:٢٢رو" )أكال و شربا بل هو بر وسالم و فرح في الروح القدس

ً في الدهر اآلتي؛ ليأت (٢٢:١مت" )ليأت ملكوتك"الملكوت قائلين   اآلن فينا و في كل المسكونة و ايضا

ً وأنا . أنتم الذين ثبتوا معي في تجاربي: "كوعد الرب لتالميذه " أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتا

 القس يوسف شحاته  (.٣١،٣١:٣٣لو)
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وحِ اْلقُُدِس الَِّذي فِيُكُم، الَِّذي لَُكْم ِمَن هللاِ، َوأَ "  (٢١: ١ كو٢)" نَُّكْم لَْستُْم ألَْنفُِسُكْم؟أَْم لَْستُْم تَْعلَُموَن أَنَّ َجَسَدُكْم ُهَو َهْيَكٌل ِللرُّ

 † الروح القدس عن أبونا بيشوى كامل من أقوال †

الروح القدس يطعمها جسد الرب ودمه ، يحافظ عليها ، ويحرسها من الشيطان، وإذا اتسخت فإنه ينظفها 

ويعلمها " يشفع بصلوات ال ينطق بها " لصالة ، يعلّمها ا(  ٣١:  ٢٢يو " ) يبكت على خطية " ويتّوبها 

 ( . ٢٢:  ٢١يو " ) فإنه يأخذ مما للمسيح ويخبرها . " المحبة الطهارة والوداعة : كل صفات المسيح 

 !!السابق حل مسابقه العدد  †

منح السيد المسيح لتالميذه سر الكهنوت   †

أقبلوا " فخ في وجوههم، وقال لهم نحينما 

. من غفرتم خطاياه غفرت له. القدس الروح

وكان ذلك في العلية . {٣٢-٢١: ٣٢يو}"

 .بعد القيامة

عند بحر طبرية  كان هناك سبع تالميذ† 

 (٢٢:٣٢يو) سمكه ٢٢٢صيد و( ٣:٣٢يو)

 خمسمائة أخكثر من ألدفعة واحدة ظهر 

 .(١:٢٢كو٢)

 !!!مسابقه  †

  من هو أول تلميذ من اإلثنى عشر نال إكليل الشهادة؟ وعلى يد من؟أذكر بالشاهد  †

 ديته؟شاول الطرسوسى كان تلميذًا لمن في يهوبالشاهد  أذكر †
 

  †تهنئه  †

 ٣٢٢١ مايو ٢٢في يليناچأن بمعمودية الچلباسم وأن †

 ٣٢٢١يونية  ٢٢لسعد وماجدة بمعمودية ميليسا في †

 

  †تعزيه  †

            محفوظ ميخائيل/ أستاذ والدهفي انتقال  مايكلل

 ٣٢٢١ مايو ٢ في


