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If the Lord has a goal for our lives, can it
be blocked? or its fulfillment become
impossible?
We wouldn't give our
children a task they could not complete,
and the Lord does not assign to us goals
we cannot achieve. His goals for us are
possible and achievable. We should
remind ourselves that we are not alone
and the Lord will help us succeed. The
Lord brought low Goliath the giant
through the hands of David the small
boy... “You come to me with a sword,
with a spear, and with a javelin. But I
come to you in the name of the LORD of
hosts.”. (1 Samuel 17:45).

Fr. Anthony Micheal

Church News:
• The Church celebrates the Feast of the Cross by praying the Holy
Liturgy on Saturday, September 28th, from 8:00 am-10:00 am.
Original Sin & Atonement
Original Sin(s) in the Orthodox Perspective:
The corrupt and sinful human nature that we received is sentenced to death by
God (Gen 3: 19) for “the wages of sin is death” (Rom 6:23). Thus, death reined
over all humanity as St. Paul said, “Through one man sin entered the world,
and death through sin, and thus death spread to all men, because all sinned”
(Rom 5:12). In addition, the whole creation was also affected by the fall, God
told Adam, “Cursed is the ground for your sake” (Gen 3:17). God has given
dominion of the world to Adam and due to Adam’s sin “death entered the
world” (Rom 5:12). Therefore, St. Paul said, “The creation itself also will be
delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the
children of God. For we know that the whole creation groans and labors with
birth pangs together until now” (Rom 8:21-22).
In a Nutshell:
1. Human nature is born corrupt having a predisposition and a tendency to sin.
2. Human nature is born with Adam’s sin.
3. Human nature is born sentenced to death by God....to be continued
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Holy liturgy:
Wednesday: 8– 10 am
Friday: 8:00-10:00 am
Sunday: 8- 11: 30 am
Vesper & Bible Study:
Saturday: 7- 8:15 pm
Midnight Praises:
Saturday: 8:30-10:30 pm
Prayers Meeting:
Thursday: 8 - 10 pm
Sunday School:
Sunday: 12 - 1pm
Hymns classes:
Saturday: 6 - 7 pm
Servants Meeting:
Sunday: 1:15 - 2:00 pm
Pope Cyril Meeting:
Friday: 10:30 - 12:30
Holy Family Meeting:
Friday: 7:30 – 9:30 pm
Choir:
Friday: 7:30 - 9 pm

Children’s Choir:
Friday: 7 - 8 pm
Kids’ Club:
Saturday: 3:0-6:0 pm
Youth Meeting:
Friday: 8:0-10:0 pm
The Songs and Contemplations Monthly Meeting:

Last Friday of every
month from 9:3010:30pm

"My defense is of God,
Who saves the upright in
heart." (psalm 7: 10)

SMPCVI:45 Boulevard du Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 2X2, Canada

مواعيد القداسات:
االربعاء10:00– 8:00 :ص
الجمعة10:00 – 8:00 :ص
االحد 11:30- 8:00 :ص
العشية ودراسة الكتاب
المقدس:
السبت 8:15 - 7 :م
تسبحة :
السبت 10:30 – 8:30 :م
اجتماع الصالة:
الخميس 10 - 8 :م
خدمة مدارس االحد:
االحد 1 – 12 :ظهرا
فصول الحان:
السبت 7- 6 :م
اجتماع الخدام:
االحد 2:00-1:15 :ظهرا
اجتماع البابا كيرلس:
الجمعة12:30 – 10:30 :
اجتماع األسرة:
الجمعة 9:30 – 7:30 :م
الكورال:
الجمعة 9– 7:30 :م
كورال األطفال:
الجمعة 8 –7 :م
نادي األطفال:
السبت 6:0- 3:0 :م
اجتماع الشباب:
الجمعة 10:00 – 8:00 :م
أجتماع الترانيم والتأمالت:
الجمعة األخيرة من الشهر
من  10:30 – 9:30م
"ترسي عند هللا مخلص
مستقيمي القلوب " (مز :7
)10

إذا كان هللا قد أعد لنا شيئاً فى حياتنا على األرض...فهل يستطيع بنى البشر إيقافه
أو يجعلون حدوثه مستحي ً
ال؟ هل نعطى نحن أوالدنا مهام صعبة التنفيذ إلتمامها؟
بالطبع ال...هكذا أيضاً هللا اليعطى لنا أشيا ًء اليمكن إنجازها .إن كل شىء أعطاه
لنا هللا يمكننا أن نصنعه و نتممه .يجب علينا أن نتذكر بأننا لسنا متروكين ...و هللا
يعطينا كل ماهو الزم و ضرورى لكى ننجح .دعنا نتتذكر ماعمله هللا بالعمالق
ى بِسَيْفٍ َوب ِ ُر ْمح ٍ َوبِتُ ْر ٍسَ ،و َأنَا آتِى
جليات أمام الفتى الصغير داودَ " ...أ ْنتَ ت َْأتِى إ ِ َل ًّ
إ ِ َليْكَ بِا ْس ِم َربِ ا ْل ُج ُنودِ(".صموئيل األول )45:17
القس :أنطونيوس ميخائيل
أخبار الكنيسة:
• تحتفل الكنيسة بعيد الصليب المجيد بصالة القداس االلهي يوم السبت الموافق
 28سبتمبر من الساعة  8:00الي  10:00ص .كل عام وأنتم بخير.
الخطيئة الجدية والتكفير عنها:
الخطية الجدية في المفهوم األرثوذكسي:
الطبيعة البشرية الفاسدة والخاطئة التي ورثناها ُحكم عليها بالموت من قبل هللا
(تكوين  )19 :3ألن "أجرة الخطية الموت" (رومية  .)23 :6وهكذا خيم الموت
على كل البشرية كما قال القديس بولس " ،من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت
الخطية إلى العالم ،وبالخطية الموت ،وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس ،إذ أخطأ
الجميع( ".رسالة بولس إلى أهل رومية .)12 :5
باإلضافة إلى ذلك  ،فقد تأثرت كل الخليقة بالسقوط  ،فقد قال هللا آلدم "ملعونة
األرض بسببك( ".تك  .)17 :3وألن هللا كان قد سلط أدام علي العالم لذا فبسبب
خطيئة آدم فقد دخل الموت الي العالم (رومية  .)12 :5لذلك قال القديس بولس "
الن الخليقة نفسها ايضا ستعتق من عبودية الفساد الى حرية مجد اوالد هللا ،فاننا
نعلم ان كل الخليقة تئن و تتمخض معا الى االن "(رومية .)22-21 :8
الحقائق في نقاط:
 .1ولدت الطبيعة البشرية فاسدة ولديها استعداد وميل فطري إلى الخطيئة.
 .2الطبيعة البشرية ولدت بخطيئة آدم.
 .3ولدت الطبيعة البشرية وهي محكوم عليها بالموت من قبل هللا ....للحديث بقية

أنبا يوسف ،أبرشية األقباط األرثوذكس في جنوب الواليات المتحدة
SMPCVI Web Site : www.smpcvi.com

For visitation, please contact Fr. Anthony Micheal at (514)-947-6272 or by email: franthony@videotron.ca

