
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  اضتػٔاد ًاز دسدظ اهسًٗاُٟبسً٘دٝ  23طاغو1

   اضتػٔاد اهقدٙظ ضازٝ ٗٗاهدٙٔا بسً٘د25ٝ طاغو3

ػ اضتػٔاد بقطس بّ زًٗاُٚ٘ع  بسً٘دٝ 27ػطاغوػػ5
ػ اضتػٔاد ًٚوٚ٘ع اهِاضم  بسً٘دٝ 28 ػطاغو6
ػػصاروزػاضدغارػاضطصرغظاضتػٔاد ًازًسقظ اهسض٘يػبرطودةػ30ػطاغوػ8

 بػِظ ًٚالد اهقدٙطٞ اهعرزا١ ٗاهدٝ اإلهٕ 1ػطاغوػ9

    بػِظ ُٚاسٞ باضْ٘ اسد اهطبعني زض٘ي 3طاغوػ11ػ

ػ  بػِظ اضتػٔاد ازًٚا اهِب5ٟ ػػطاغو13
  20 بػِظ ُٚاسٞ اهبابا أثِاضٚ٘ع اهسض٘ىل اي7ػطاغوػ15

 غٚٔٚت بسٙٞ  داُٚاي قٌـ  االُباُٚاسٞ بػِظ 8 ًاٙ٘ 16

ُٚاسٞ اهقدٙطٞ ٓٚالُٞ املولٞ   بػِظ 9 طاغو17

بػِظ ُٚاسٞ اهجالثٞ فتٚٞ اهقدٙطني سِاُٚا ٗعصزٙا ًٗٚؿا٢ٚى   10 طاغو18

ُٚاسٞ أُبا باخَ٘ أب اهػسكٞ   بػــِظ 14  ًاٙ٘    22

  يف اضٚا اهؿػسٜبػازٝ اهقدٙظ ٙ٘سِا االجنٚوٟ بػِظ 16طاغو24  

  زض٘يأُدزُٗل٘ع أسد اهطبعني اهقدٙظ ُٚاسٞ  بػِظ 22 ًاٙ٘ 30
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 :ضؤاي
 عادة ٍكٌن منى، ألن االبن أصغس فول هٌ. نكٌل إن املسَح ابن اهلل

 فَوا صٌزة . ًقد زأٍت أٍكٌنة فى كاتدزائَة باخلازج. من اآلب أصغس 
 ؟؟؟ ًاالبن بلحَة سٌداء اآلب بلحَة بَضاء،

 
 

 :ادت٘اب
 

 :التٓ رأٍتوا فٓ اخلارج، فَوا أكثر من خطأ األٍقٌنْ :أواًل
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  .الٌالدّ اجلسدانَْ، ًلكن لَس فٓ الفوم الالهٌتٓ من اآلب فٓ أصغر االبن ٍكٌن :ثانًًا
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 :ُقِم القُٝس كريلس اَٜرشكّمْ 
 !قٝ ُقِم قاٗل ُسترّل أن ُقِن مّتا+ 
مرٓ َيِ ذْ َأخرن  , لقٝ أقان الّشع مّتا مرتني + 

    َيِ مّت فٌل تصٝق أن ألّشع َيِ مّت أقان املّت  
 !    النن ألقْ عكًّ َملسً َٜ تصٝق أن املسّح قٝ قان 

َأما يها فقٝ ... لكى يف تكم احلالً ذني ملس املّت ألّشع قان بّهما بقْ ألّشع مّتا +
 :   قان املّت النن وترٝث عهً َأقان معً كثريُى مى املِتْ دَن أن ُكمسٍِ ٜوً 
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 .لقٝ أقان ألّشع مّتا َلكهً مل ٌُزن العامل +
 .لقٝ أقان أُكّا مّتا لكى الشّاطني مل خترد بامسً + 

أوها ٜوقِم شرا يف اٜوبّا٘ لكهها وعظل سّٝيل باٜكثر جٝا ، دعْ رب  
 !اجملٝ باكِرٓ الراقُٝى 

 َقان َلى ميِت ،,األَم بني الراقُٝى النُى ماتِا قٝميا َذُٝثا +
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 .اَٜم الن ن كسر شِكٕ املِت َغكب اهلإَُ +
 .اَٜم النن خكص أوفس الراقُٝى َأوقنيل مى اجلب السفكْ + 
اَٜم النن أستطاع أن ُغكب  العَٝ َٞرر اٜسرن لّسِد عكْ اٜذبا٘ +

 .   َاٜمِات
 .اَٜم النن سّتقٝن جِّش املفُٝني َُٝخل معٌل الْ اجملٝ +

اَٜم ٜوً أصل َمصٝر احلّآ اليت اعطّت لكراقُٝى النُى سِف  + 
 .   ُقِمِن بقِٓ قّامتً َِّٞن حبّاتً 

وشكرك ُامى مسرت خطاُاوا عكْ صكّبم اجملَّٝيزمت عكًّ ممككٕ  +
. الشّطان َجعكتها لم كٌهٕ َمكِك َمبِتم قٝ دست املِت َكل قكق 

 

وشكرك ُامى أعطّتها بقّامتم رَح الغكبٕ َالهصرٓ 
عكْ كل ذات َكل شٌِٓ َكل مٛامرات 
. َعكْ كل ضّق....عَٝ اخلري  

  

أعطًتين أٌ أعزفك  
 وقىة قًامتك وشزكة آالمك
 4 لك كل شكز وجمذ وإكزاو أمني



  

 يف مثل ينا الِّن استشٌٝ القُٝس اجلكّل 
 بقطر بى رَماوِ  َ ُر املكم دقكُٝاوِ  .

  َقٝ ربتً أمً مرتا عكْ املبادٚ املسّرّٕ.
  َارتقْ يف رتب املمككٕ ذتٔ أصبح الثال 
  يف مرتبتٌا . َكان لً َقت ن عشرَن سهٕ 

 َكان كثري الصِن َالص ٓ َافتقاد ا بِسني
  َ عاوٕ ال عفا٘ َاملساكني . َملا قطعِا رأ 

 القُٝسٕ  اٙذَرا أن القُٝسني قزمان َدمّان مل وسر أذٝ أن 
ُٝفهٌا خِفا مى املكم . فتقٝن ينا القُٝس َأخن اجلسٝ َكفهً 

 ل دفهٌا غري مبام ب مر املكم . 
َكثريا ما كان ُبكت َالٍٝ عكْ عبادتً األَ ان . فِشْ بً عهٝ املكم 

فاستر رٍ َطكب مهً أن ُعبٝ األَ ان طاعٕ ل مر املككْ فرل 
القُٝس مهطقٕ اجلهُٕٝ َرمايا يف َجًٌ قاٗ  : " خن عطّتم 

اليت أعطّتهٌّا " َألقايا بني ًُُٝ ، ف شار أبٍِ عكْ املكم أن ُرسكً 
   ا سكهٝرُٕ لّعنب فٌّا َفّما يل ساٗرَن بً َدعتً أمً باكّٕ 

ف َصايا عكْ املساكني َاألرامل َاملهقطعني . َملا َصل ا سكهٝرُٕ 
عنبً الِالْ أرماوِّ  عنابا كثريا  ل أرسكً    َالْ أوصها فعنبً 

ينا أُ ا  ل قطع لساوً َقكع عّهًّ . َكان الرب ُقًُِ َُص ٍ كل 
مرٓ َكاوت صبّٕ عمريا  س عشرٓ سهٕ تهظرٍ مى شباك مهزهلا 

أ ها٘ العناب فرأت  ككّ  وا ٜ عكْ رأسً فاع فت بنلم أمان 
الِالْ َاجلمع احلاضر ف مر الِالْ بقطع رأسٌا َرأ  القُٝس 

بقطر , فهاٜ  ككّل احلّآ يف مككِت السمِات .  
َُِجٝ ذْ يف ا سكهٝرُٕ مل ُزم ل ن ُعرف باسل البقطرُٕ وسبٕ 

هلنا القُٝس ذّ  ُظٌر أوً كاوت يهاك كهّسٕ بامسً يف ينا 
. احلْ 

 
      ا   ى     ا   و ز  ا         ا
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إٍته الشًذ املشًح بعذ قًامته بلف امليذيل 

  بعيايةومل يضعه ٍكذا بذوٌ لف مع األكفاٌ؟
 

 امليذيل امللفىف

ملاذا اعطى الكتاب املكدس كل هره األهمًة للمنديل امللفىف  +    

  ؟وأفرد له آية كاملة من اجنًل معلمنا يىحنا البشري
   

:  لنعسف هرا، فلنسجع اىل ًصف الكتاب املكدس للحدث 
 

سخرجػبطرسػوػاضتضطغذػاالخرػوػاتغاػاضىػاضػبر،ػوػصانػاالثظانػغرصضانػططاػسدبقػ+ػ
اضتضطغذػاالخرػبطرسػوػجاءػاوالػاضىػاضػبر،ػوػاظحظىػسظظرػاالصغانػطوضورظػوػضصظهػضمػ

غدخلػ،ػثمػجاءػدططانػبطرسػغتبطهػوػدخلػاضػبرػوػظظرػاالصغانػطوضورظ،ػوػاضطظدغلػ
. )7-3:ػ20غو  ( .اضذىػصانػرضىػرادهػضغسػطوضوراػطعػاالصغانػبلػطضغوساػسىػطوضعػوحده

 

اذًا ملاذا إهتم السًد املسًح بعد قًامته بلف املنديل بعناية ومل يضعه هكرا بدون لف +    

  مع األكفان؟ و ملاذا إهتم الكتاب بركر هرا املىضىع بالتفصًل؟
 
 

 . لنعسف هرا جيب أن نسجع اىل التكلَد الَوٌدى فى ذلك الٌقت
 

 املهُٝل املكفِف عهٝ الٌِّد فٔ ذلم الِقت كان ٞٝد  ذٖٝ الع قات بني السّٝ َالصبٔ العامل    +
فاذا اوتٌٔ، ... فعهٝما وٌز الصبٔ الطعان لكسّٝ فاوً ُهتظر السّٝ ذتٔ ُهتٌٔ مى طعامً ... عهٍٝ 

ُقِن السّٝ مبسح ًُُٝ َفمً َحلّتً باملهُٝل املخصص لنلم،  ل ُ ك املهُٝل عكٔ املاٗٝٓ كّفما  تفق 
بَٝن أن ُكفً، فّقِن اخلادن برفع الطعان َ تهظّف املاٗٝٓ ألن املهُٝل امل َك بَٝن لف ُعهٔ أن 

 . السّٝ قٝ  وتٌٔ مى األكل َ لى ُعِد لكماٗٝٓ مرٓ أخرٖ
  أما  ذا غادر السّٝ املاٗٝٓ ألٖ سبب َ ترك املهُٝل مكفِفًا عكٌّا،   +

 فان الصبٔ لى ُقِن بكمسٌا عكٔ ا ط ق َسِف ُهتظر متّقظًا َم قبًا 
...  ألن املهُٝل املكفِف ُعهٔ أن السّٝ آتٔ مرٍ  اوًّ 

ػوػرضـغـــــهػإظتظــــــاره
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 .أ نا تس   صٌت  با ت رار

 .خ فا      سا  ٍد  ٍا  دٍر

 . ت ُ بوا  ٌَر الس إ   رّ

 
 .ن اتا ٍ  ٌ  ٌ  با دهار

 .ٍدا تس د من ٍق ب من االخطإ

 

 .  ٌَنا ترٔ ًتال   ابس  األ َإ

 

 .اخل  فكرّ تت ى داٖ ا ل   

 

 .ٍس    رٍى   ك  االر إ   ا

 
 .ًر إ   انا     م ى   ى

 .داٖ ا ل  طإ د  را ا   

 

 . اّ    ا ُ خل    ا   داٖم ا     اٖ 

 
 . َايأ  من    ٍ ًب   ا      ا  

 .اي     ال ِ   ن ل ٌ  دا     

 
 .اي  ً  دنُ   ن ا م ّ   بسم

 
 .اي      د      ن    ًرّ    

 

 . دإ   ال  أ طانا    ن  را   ا 

 

 .القاي نا را  ل       ك  من

 
    ا ٍ  ن  َاتى   ْ ا 
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 الزوجية الحياة الضحك عسل

 السعادة قمة

ًَّ ٙسغب يف تدًري عالقتٕ»: ٗتكٚف اهدزاضات   ٗدعؤا مموٞ، اهصٗدٚٞ ٗ
 ، فاالضتٌتاع «هد٠ ارتو٘د إىل اهَِ٘ عّ املػاكى« اهصٗداْ»فوٚتشدخ 

 بعٌق، ٙتِفظ اإلُطاْ اهكشم املسح ٗاالبتطاَ، ًٗع باه٘ؾاي حيتاز إىل
 .اهِػ٘ٝ  ًّٗ ٙتِفظ بعٌق ميلِٕ اه٘ؾ٘ي إىل قٌٞ

 

 خطر ..الزوجة النكدية

ضوبًا يف ؾشٞ األشٗاز، ٗأٗقح  اهتعٚطٞ تؤثس اهصٗدٚٞ كػفت دزاضٞ بسٙطاُٚٞ أْ اهعالقات
ٙعٚؼ سٚاٝ ٙػ٘بٔا اهت٘تس، أكجس  أْ اهصٗز اهرٜ»: «هِدْ»ٗ« بساُدٙظ»فسٙق ًّ داًعيت 

 .«اهقوبٚٞ عسقٞ هإلؾابٞ باهطلتات اهدًاغٚٞ ٗادتوطات
ًَّ عاُ٘ا ًّ  ٗٗدد اهباسجْ٘ بعد ًتابعٞ زتٌ٘عٞ ًّ األغداف يف ًِتؿف اهعٌس، أْ 

 أعوٟ ًّ اهت٘تس اهِفطٛ  ًػلالت شٗدٚٞ ط٘ٙوٞ األًد ضذو٘ا دزدات
 اهبشح أْ  ُتا٢ر ٗازتفاعًا ًوش٘ظًا يف قسا١ات قػط اهدَ، كٌا أظٔست

 اه٘ظا٢ف اهبٚ٘ه٘دٚٞ هوذطٍ،  اهت٘تس األضسٜ ٙؤثس ضوبًٚا يف
 .ؾشٚٞ خطريٝ ًٗصًِٞ ٗٙطبب ًػلالت

 

 الشريك االبتسامة تختار
 

اختٚاز اهػسٙم ٓٛ زٗح اهدعابٞ، فاملسح عالز  أثبت األطبا١ اهِفطْٚ٘ أْ أسدخ اهطسق يف
تسفع املعِ٘ٙات ٗحتسزُا ًّ اهت٘تس ٗاألعبا١ اهِفطٚٞ،  ملقاًٗٞ االكت٣اب، ٗأسد املقً٘ات اهيت

 .ًّ دْٗ أٜ قػ٘ط اذتٚاٝ قسازاتِا يف مما جيعوِا قادزّٙ عوٟ اختاذ
. األغداف،ٗأفكى أُ٘اع اهعالز هوٌ٘اقف املت٘تسٝ فاهكشم ٙؤكد إُطاُٚتِا، ٗٙلطس ادتوٚد بني

األكجس قب٘اًل ٗداذبٚٞ هد٠ اآلخسّٙ، فاالبتطاًٞ ٗاه٘دٕ  فاألغداف اهرّٙ حيبْ٘ املسح، ٍٓ
. !هدخ٘ي اهقو٘ب اهبػ٘ؽ د٘اشات ضفس زتاُٚٞ

 
 !االبتسامات لغة

زتسد اذتسكٞ اهبطٚطٞ تعين  ٗقسزٗا أْ                                    قسأ اهعوٌا١ هػٞ اهػفتني، 
 : اهػدـ  داخى                                   اهتعبري اذتقٚقٛ عٌا ٙدٗز

 

 اهيت تؿدز ًِا هآلخس، ٗتأتٛ يف ؾ٘زٝ ازتفاع  االبتطاًٞ اهؿادقٞ ٓٛ أق٠٘ األغٚا١
 .األضِاْ ٗازتفاع ارتدّٙ داُيب اهػفتني، ٗتفسقٌٔا ًع ظٔ٘ز

 ًٞهوٌذاًوٞ شا٢فٞ ٙفسقٔا اهِاع عوٟ أُفطٍٔ االبتطاًٞ اهؿعبٞ، ٗٓٛ ابتطا. 
 ٞغدـ غاهبًا ًا ٙػعس باملصٙد ًّ األضٟ ٗاذتصْ،  االبتطاًٞ يف األٗقات غري املِاضب ًّ

 باهعؿبٚٞ باالزتٚاح، ٗٓرا زد فعى هػع٘زٖ ٗٓ٘ إمنا ٙعرب عّ عدَ غع٘زٖ
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 فٔرا دهٚى عوٟ أْ ٓرا اإلُطاْ ٙػعس باملوى أٗ  إْ تبدهت اهبطٌٞ بتجاؤب،: اهتجاؤب
 .ًّ امل٘قف اإلزٓاق، ٗزمبا دهت سسكتٕ عوٟ اهلسٗب

 ،َٙدي عوٟ أْ ٓرا اهػدـ ٙػعس خبذى ًا ًّ غلى  ٗقع اهٚد عوٟ اهفٍ عِد االبتطا
 .اهكشم فٌٕ أٗ أضِإُ أثِا١

 عّ اهػع٘ز باهػكب أٗ اهسفض هػ١ٛ، ٗٓٛ  عض اهػفتني بداًل ًّ االبتطاَ، ٙعرب
 .اهعدٗاُٚٞ طسٙقٞ ـ أٙكًا ـ هوتعبري عّ

 ٞاهيت ٙطتددًٔا ؾاسبٔا كقِاع ِٓان االبتطاًٞ اهبآتٞ أٗ املكوو. 
 تٍِ عّ اهطٌاسٞ ٗاهطٚبٞ املتأؾوٞ يف اهِفظ مبا  أمجى االبتطاًات ٓٛ اهرب٣ٙٞ اهيت

 .ٗمساسٞ تػٚعٕ يف اه٘دٕ ًّ بػاغٞ
 

عبد العشيش،  وٍياك أيضًا جمنوعة مً القواعد وضعَا الدكتور فكزي 
 :اصتشاري الطب اليفضي

 
 .اذتٚاٝ ال بد ًّ تػٚري اهِعسٝ إىل .1
 .سٚاتم ادعوٛ املسح دص١ًا ًّ أضو٘ب .2
 .بِفطم اضعٛ إىل املسح ٗاهكشم .3
 .ٗاملسح ٗثقٛ ؾوتم باألغداف اهرّٙ ٙتٌتعْ٘ باهفلآٞ .4
 .ٗتتدطِٚٔا تعوٌٛ كٚف تتطاستني ًع األسداخ اهًٚ٘ٚٞ املصعذٞ، .5
 اُعسٜ س٘هم، ٗتأًوٛ كٚف ٙتأهق املبتطٌْ٘، ٗكٚف ٙتذٍٔ .6
 .!اهعابطْ٘     
 .املاقٛ اُعسٜ دًًٗا إىل املطتقبى، ٗال تفلسٜ يف .7
 .باألغٚا١ آتٌٛ باهِاع ًٗػاعسٍٓ ٗباستٚاداتٍٔ اهِفطٚٞ ٗهٚظ .8
 .اهلل بسٗح اهدعابٞ ٗاملسح ٍٓ اهرّٙ سبآٍ اذتٚاٝ تأكدٜ أْ ضعدا١ اذتغ يف .9
 

 

 :احلكناء قال     
 

 

 .»جرب   جرب   خلًل «و   ت ا   زجل أرجىحة  ني   تسا ة  ملزأة
 

 يف هذه    نًا   إلنسا  هى  ملخلىق   ىحً    ذي يت ذب
 

 .  ضحك  حتى  نه  ضطز الخرت ع
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 أيـن خيتفـٌ السـم ؟

 ، “لْ لْ”، كاوت تعّش يف الصني فتآ امسٌا ميذ سماٌ بعيد
َ َّجت َذيبت    بّت محاتٌا لتعّش مع  َجٌا يف بّت أسرتً، ذسب عادٓ الب د يهاك . تز

ٜاَّ ََجٝت   أوٌا مل ت ُعٝ قادرٓ عكٔ “ لْ لْ”َمل ميِض قكّل َقت  
فإوٌا َجٝت أن شخصّتٌا ٜ تتهاسب، بل َختتكف كل اٜخت ف مع . املعّشٕ مع محاتٌا عكٔ ا ط ق

تغ ب مى “ لْ لْ”فقٝ كاوت ! شخصّٕ محاتٌا؛ َكنلم شخصّٕ محاتٌا وفس الشْ٘ ختتكف معٌا
 . داٗمًا“ لْ لْ”كثرٍي مى عادات محاتٌا، با ضافٕ    أن محاتٌا كاوت تهتقٝ 

 . َمحاتٌا ٜ تكفاَّان عى العراك َاجلٝام“ لْ لْ”، َع ب ر ت األسابّع، َومز َّت األياو
أن  ( َجٕ اٜبى)، ما جعل األمر أسِأ َأسِأ، يِ أوً حبسب التقالّٝ الصّهّٕ وب عكٔ الكه َّٕ ولكً

َقٝ تسب َّب كل ينا الغ ب َالشقا٘ لزَجٌا باحلزن َاألمل . خت ع حلماتٌا َتطّعٌا يف كل شْ٘
 . الشُٝٝ
أوٌا ٜ ميكهٌا أن تقف يكنا ، فقررت أن تفعل أن شْ٘  “ لْ لْ”، َجٝت وأخريًا

 .    صُٝق محّل لِالٝيا، تاجر أعشاب طبّٕ يف القرُٕ اليت تعّش بٌا“ لْ لْ”تِج ٌَّت 
 بكل الِضع َس لتً  ن كان ميكهً أن ُعطٌّا بعض األعشاب السامٕ ذتٔ حتل مشككتٌا مع وأخربتُ

 . محاتٌا مرٓ َاذٝٓ َ   األبٝ
، سِف أساعٝك عكٔ ذل مشككتم، َلكى "لْ لْ"اوظرن، ُا ”:  بريٕ مى الزمى، َأخريًا قاموفك َّز

 . “سِف أفعل كل ما تقِلً لْ: فرد َّت عكًّ. “عكِّم أن تهصيت ِلم ا أقِلً لِم َتطّعّين
 َدخل    الغرفٕ الٝاخكّٕ لٝكاوً، َرجع بعٝ عٝٓ دقاٗق ذامً  ر مٕ مى 

 اوظرن، أوِت ٜ تستطّعني استخٝان سلَّ سرُع املفعِم ”": لْ لْ"َقام لـ . األعشاب
 لنلم فقٝ . لتتخكاَّصْ مى محاتِم، ألن ذلم سِف ُثري الشم يف وفِ  أيل القرُٕ

 َعكِّم ُِمًا دَن ٍُِن أن . أعطّتِم بعض األعشاب اليت تبين السمِن يف جسمٌا
َّن حلماتم أككٕ لنُنٓ الطعل َت عْ فٌّا قكّل أعشاب يف  وا٘ لكطبخ  َلكْ . ُتع

تت كاَّٝن مى أوً لى ُشماَّ فِّم أذٝ ذّهما متِت، ف بٝ أن تكِوْ َاعّٕ جًٝا أن تتصريف معٌا بطرُقٕ 
! “ف  تتحادلْ معٌا َأطّعٌّا يف كل رغباتٌا، بل عامكٌّا ك وٌا مككٕ البّت. َدُٕ جًٝا

َمرت ! جًٝا، َشكرت السّٝ يُِاوخ، َأسرعت    البّت لتبٝأ خطٕ القتل حلماتٌا“ لْ لْ”َُسر َّت 
َُّٝ الطعان اخلاه املمتا  كل ُِمني حلماتٌا، َتعامكٌا ك وٌا “ لْ لْ”األسابّع، َتتابعت الشٌِر، َ ُتِع

. ُأمٌا
 . َبعٝ مرَر ستٕ أشٌر، تغّ َّر كل شْ٘ يف البّت

متار  ضبطٌا لغ بٌا مى محاتٌا، ذتٔ أوٌا َجٝت أوٌا مل ت ُعٝ تتصر َّف معٌا “ لْ لْ”فقٝ بٝأت 
 شٌِر، ألن محاتٌا بٝأت 6ٜ تٝخل يف جمادٜت مع محاتٌا ملٝٓ “ لْ لْ”َظكاَّت .حبماقٕ أَ بغ ب

َّ أكثر َبتبسٍَُّط أكثر  .تعامكٌا حبه
بل صارت حتكْ لصُٝقاتٌا ! ، َبٝأت حتبٌا ك وٌا ابهتٌا“لْ لْ”َيكنا تغّ َّر اجتاٍ احلمآ جتاٍ 

 .“لْ لْ”َأقاربٌا أوً ٜ تِجٝ كه َّٕ أف ل مى 



أما  َد لْ لْ فعاد سعًّٝا جًٝا ! َبٝأت لْ لْ مع محاتٌا ُتعام ن معًا كُ ن ذقّقّٕ مع ابهٕ ذقّقّٕ
. َيِ ُرٖ ما ٞٝث

 . َلكى لْ لْ كاوت مهزعحٕ مى شْ٘ ما
! سّٝن ، أرجِك أن تساعٝوْ لتحعل السل َّ النن أعطّتً لْ ٜ ُقتل محاتُْا”: َقالتًُ فتِج ٌَّت  م

 . فقٝ تغّ َّرْت    سّٝٓ طّبٕ، َصرُت أذبٌا ك وٌا ُأمْ
. “أوا ٜ ُأرُٝيا أن متِت بالسلَّ النن َضعتً هلا يف الطعان

ف وا مل أعِطِم مسًَّا، ! ُا لْ لْ لّس يهاك ما ُثري اوزعاجم”:ابتسل َأطرق برأسً قكًّ   ل قام هلاف
السلَُّ الِذّٝ كان يف ذيهِم أوتِِ َيف . فاألعشاب اليت أعطّتٌا لِم كاوت فّتامّهات لتقُِٕ صرتٌا

ٝ َّمتٌّا هلا. مشاعرك جتايٌا  .“َلكى كل ينا قٝ  ام مبربتِم اليت ق
ػَأاَلػغحدثػطثلػعذاػاضخالفػواضذػاقػسيػبغوتظاػوصظائدظا

ػ!ػوبغنػأسرادػرائالتظاػورجالػصظائدظا؟
!ػاضطحبظ:ػوعذاػعوػاضطالج

:ػسضظظصْتػوُظِطْعػصضطاتػاضوحيػاإلضؼيػضظاػجطغطًا،ػوظضطؼاػطوضعػاضتظغغذ
ًكٌنٌا لطفاء بعضكه حنٌ . لَُسفع من بَنكه كل مسازة ًسدط ًغضب ًصَاح ًجتدٍف مع كل خبث»ػ

ػ(.32،31: 4أف )« بعض، شفٌقني ُمتساحمني كنا ساحمكه اهلل أٍضًا يف املسَح
األصحاحػاضخاطسػ-ػوظغسػاضتحذغر،ػوظغسػاضوصاغا،ػصررعاػاضػدغسػبوضسػسيػرداضظػزالطغظػ

وضغتػعذهػاضوصاغاػ.ػ8األصحاحػاضثاضثػطنػرددػ-ػ،ػوصذضكػسيػاضرداضظػإضىػصوضوديػ20طنػرددػ
واضتحذغراتػتصونػطوضوعػتأط ُّلػودرادظػوتطؼ ُّدػباضتظغغذػسيػاجتطاعػاضطائضظػضضصالةػوشراءةػ

 فزاخ باملىتزاريال .اإلظجغل،ػوصذضكػسيػاجتطاراتػاضخد ُّامػواإلصضغروسػباضصظائس
 : المكونات

 

  / حلقسٌخىى اطىد1/4/فلفل احوز1/فلفل اخضز3/ببًٍه فزاخا ك 

. بهبراث/اطىد فلفل/هلح/سٌج/ مٍض جبٌت هىحشرٌال1/2/هبشزوم ثوزة 3
 

  :طريقة التحضير
 

صغٍزة ثن ٌخن وضعهب فى سٌج على الٌبر و ٌخن وضع القلٍل هي  ٌخن حقطٍع الفزاخ الى هنعببث

البهبراث فى ًفض الىقج ٌخن حقطع مل هي الفلفل االخضز و االحوز  الولح و الفلفل االطىد و

 دقبئق ثن ًحضز صٌٍٍت 10ثن ًضع مل الوقبدٌز على الفزاخ و ًخزمهن  والشٌخىى و الوبشزوم

 مل الوحخىٌبث و ًغطى الىع بجبٌت هىحشرٌال ببٌزمض و ًضع فٍهب

  .ثن حقذم ببلهٌبء و الشفبء... الىع   و ًضعهب فى الفزى حخى حظٍح الجبٌت على
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الفتـور الزوحـى  
 

 (16-15 : 3رؤ ) "ه ذ  ألنك فا ز ...  أنا عارف أع ا ك   أنك  ست  ار ً  وال حارً  "
 

الميؽنذظؾعؾادةذاجلادةذواظدؾقؿةذ،ذأنذمتؿزجذبنيذحرارةذاظروحذععذراحةذاجلددذ،ذسؾىذ+

ذ"ذ.داسةذظؼؾؾكذوداسةذظربكذذ"ذأدؾوبذأػلذاظعامل

صاظشخصذاظروحىذحارذصىذسؾادتهذ،ذوُعؿحؿسذبشدةذظؾخدعةذاظروحقةذ،ذوؼشعؾفاذباظـفضاتذ+

اظروحقةذ،ذواإلصؿؼادذواظـشاطذاظروحىذ،ذوربحذاظـػوسذاظؽـريةذ،ذظقلذغفارذ،ذوصىذطلذعـادؾةذ

ذ.ؼؽدبذغػودًاذظؾربذ

وؼؿخذذعنذربذاجملدذؼدوعذدرسذاجلفادذاظروحىذ،ذوطذظكذؼؿشربذروحذاخلدعةذاجلادةذ+ذ

:ذعنذاظؿالعقذذواظردلذ،ذصؼدذضقلذسنذاظؼدؼسذبوظسذاظردول

ذ

ذ،ذذ1716ذ

ذ

ذ،ذذضطفاداتوجاػدذبشدةذحؿىذصارتذطؾفاذظؾربذودلدقحهذ،ذرشمذذدةذادلؼاوعةذواإل

ذ.وطـرةذاظػالدػةذادلؾحدؼن

:ذذوالذؼرّضىذاظربذسنذاظػاترذ،ذطؿاذأطدهذألدؼفذالوُدطقاذ،ذوضالذ+ذ

ذ

31416

ذ.حؿىذتؿوبذذ(عؤضؿًاذذ)أىذأختؾىذسـكذ...ذ

اخلذ،ذوباظؿاىلذ.....ذوؼؾدوذاظػؿورذصىذضؾةذاحلؿاسذ،ذدواءذصىذاظعؾادةذ،ذأوذاظدرادةذ،ذأوذاظعؿلذ+ذ

ذ.تؽونذاظـؿائجذدؾؾقةذوشريذُعرضقةذ

ذ.بدؾؾقةذ واحلارذصىذاظروحذؼؼودذغػدهذواظغريذظؾؿدقحذ،ذالذؼـؼادذإىلذصؽرذذرؼرذأوذؼعـرذاظغريذ+ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذذذذسدمذاظشعورذباظـدمذسؾىذاخلطقةذواظشــرذذ–ذ1

.ذوملذؼعدذاظؼؾبذؼؤّغبذ،ذواإلطؿػاءذبؿحؾقلذاظؽاػنذ،ذدونذاإلسرتافذاظدؾقمذظؾؿوبةذ

ذ

ذذاظعؾادةذاظشؽؾقةذاظطؼدقةذاجلاصةذ–ذ2

ذ.،ذصاظعؾادةذظقدتذصرضًاذ،ذبلذحملؾةذاهللذورضاهذذ(سؾادةذروتقـقةذذ)ذواخلاظقةذعنذاظروحذ

:ذذضالذاظؼدؼسذعارذإدحقذاظدرؼاغىذ*ذ

وبدونذصفمذ،ذذ(تؼضقةذواجبذذ)إنذطـتذتصؾىذبدونذسارػةذ"ذ

أغاذملذأضفذأعامذاهللذطىذُأسدذطؾؿاتذ،ذذ:ذضلذظـػدكذذ(تأعلذذ)

"ذ.ذوظؽـىذأرؼدذأنذأصؾىذ

ذ

ذ

ذ

ذ:وعنذأدؾابذاظػؿورذاظروحىذ +ذ
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ذذاظشعورذبعدمذأػؿقةذاخلدعة–ذ3

ذذ

أىذخادمذدقؼومذبدورىذإذاذملذأذػبذظؾخدعةذ:صؿؼولذذ)ذأوذاظشعورذبعدمذأػؿقؿكذصىذاخلدعةذ

(ذ.ذ

ذ

ذذذاحلقاةذاظدطحقة–ذ4

ذ

وجعلذاظعؾادةذجمااًلذظؾؿـاضشاتذاظؿاصفةذ،ودونذأنذؼػؽرادلرءذ

!!ذ.ذذصىذأغهذإغدانذخارئذ،ذوحيؿاجذإلصالحذ،ذوظـؿوذروحىذ

ذ

ذذاظعروجذبنيذاظػرضؿنيذ–ذ5

ذ

،ذذذ(أوذاظطؿوحذاظروحىذوادلادىذذ)ذأىذحماوظةذاجلؿعذبنيذحمؾةذاهللذ،ذوحمؾةذاظعاملذ

ذ.واظعؾادةذاجلادةذععًاذذ(....ذاظذػابذظؾؿؼاػىذوادلالػىذوأعاطنذاظدغسذذ)أوذاظؿداىلذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

 
ذ

ذ

 فضيلة الشهر

ذ:وظعالجذاظػؿورذاظروحىذ+ذ

 

،ذواظؾدءذعنذجدؼدذ،ذذذ(واإلسرتافذبأخطائهذذ)ذغدقانذعاعضىذ–ذ1

ذ.ذذذذذذذوحبؿاسذذدؼدذ،ذوالذتؤجلذاظؿوبةذ

 

+ذاظصومذ+ذاظصالةذ+ذاظؿـاولذذ)مماردةذطلذودائطذاظـعؿةذبدضةذوادؿؿرارؼةذوجدؼةذذ–ذ2

حضورذاظـفضاتذواإلجؿؿاساتذ+ذضراءةذدريذاظؼدؼدنيذواظؽؿبذاظروحقةذ+ذضراءةذاظؽؿابذ

ذ.(طلذػذاذحببذوظقسذباظغصب......ذاظعشورذوأسؿالذاظرمحةذواخلدعةذ+ذاظروحقةذ

 

ذاإلرتؾاطذبصداضاتذحارةذصىذاظروحذ،ذواإلبؿعادذسنذ–ذ3

ذ.ذذذذذذذادلعـرؼنذواخلاعؾنيذ،ذوارصضذإشراءاتذاظعاملذ

 

ذعراساةذرضابةذاهللذظـاذ،ذوخماصؿهذبادؿؿرارذ،ذذ–ذ4

ذ.صىذطلذعؽانذ

 

ذذ.(ادلؿؽأذاألخريذذ)ذاإلحؿػازذباإلتضاعذ–ذ5

 

ذ. ذ(ختدؼرذاظـػسذذ)ذالذُتدرعذباإلرؿؽـانذبأغكذختؾصتذعنذطلذخطاؼاكذ–ذ6
 

ذ.ذاسرضذسؾىذاهللذضعػاتكذ،ذوارؾبذعـهذادلعوغةذبادؿؿرارذ–ذ7

 

ذ.ذذضعذاظوصقةذأعاعكذ،ذغصبذسقـقكذدائؿًاذ،ذجماػدًاذصىذتـػقذػاذ–ذ8
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   قداسة البابا شنٌدي الثالث
 

ػصاظتػضعاضبغتؼمػأعدافػشوغظػةػظالحظػأنػاضذغنػظجحواػسيػحغاتؼم
ػ.ػوادتخدطواػصلػإطصاظاتؼمػضتحػغػؼاةػأطاطؼمػوضطوعا
صطاػطظحؼمػاضؼدفػةػطظحتؼمػحطاداػوشوةػوظذاطاةػػواضرزبظػسيػتحػغػهاضؼدفوطحبظػ

 .وتظظغطاػضؼاػترصغزاػسيػحغاتؼم
وأغضاػجطلػاضؼدفػ.وصاظتػصلػأرطاضؼمػدائرةػسيػطرغقػعذاػاضؼدفػسيػتجاهػواحدػبالػاظحراف

وأصبحتػحغاتؼمػعادسظػضؼاػةػإذػغذطرونػأنػعظاكػذغئاػغطغذونػطنػأجضهةػضحغاتؼمػشغطظ
...ػشغطتؼا

 ,كل دقًكة مً دقائل ٍذه احلًاة صار هلا مثًو

ػةػتصونػشغطظػاضحغاةػأرظمةػوصضطاػصانػاضؼدفػسيػاضحغاةػداطغاػوراضغا
.وتصونػاضحطغظػسيػاضػضبػظاراػطتػدةػضتحػغػؼا
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ةػإردادعاػضألبدغظػاضدطغدةعوػةطنػاضحغاةػظػولػإنػاضؼدفػاضحػغػيةطػدطاتػطنػبطدػصلػطاػشضظاه
وصطاػةػسطضيػاإلظدانػإذنػأنػغططلػآلخرتهةػسحغاتظاػرضيػاألرضػـػإذاػشغدتػباألبدغظػـػتطتبرػالذيء

ػ:ػاضدغدػاضطدغحػضهػاضطجدشالػ

ػ1626836925
ػضصيػظجغبػرنػعذاػاضدؤالػاضطؼمػطاػاضذيػةػاضضهػجلػجالضهوالبدػأنػغأتيػوشتػظػفػسغهػأطامػػ

ػ:ػطزاطغرهػضضربػسيػاحدػداودػاضظبيحػػظاهػطوالػحغاتظاػرضيػاألرض؟ػوعظاػتجدرػبظاػأنػظتذصرػشولػ
ػ

7325
ػ.168ػػ:وشوضهػأغضا

ػ

ػسالػغضغقػبظاػأنػظذوؼهػعذهػاضطالشظةػػعيػأعمػذيءػسيػاضحغاةرالشتظاػطعػاضضهسإنػصاظتػ
ػأوػصاظتػودائلػخاطئظةػدواءػصاظتػأعداسًاػزائضظػأوػخاطئظةػبأخطاءػتبطدظاػرنػاضضه

.ضتحػغقػتضكػاألعداف
 :وال تقول يف ِفكرك, اهتم إذن يا أخي الكريم يف هدف حياتم

 إنين أفكر يف يومي هنا فقط
 أما عن احلياة كلها فلم أفكر يف هدفها بعد

 
 شنس ة ًقْهاى   هستحقٍي إجعلٌب
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Ariten Nempsa  Enjwc  qen Ouswephmot 

اري 

  حٍي

 أوو شبٍئهوىث خٍي إًجىص  أ ًٍن  إبشب

الذي  اببًب

 فً

 اطول لٍخقذص  الظوىاث

Pe niwt je Etqen 

ni 

V/oui Maref 

toubo 

Nje bekran 

أحخٍي  جً بٌٍٍىث

ًً 

هبرٌف  فٍئىي

 حىفى

 اًجً بٍنزاى

 هلنىث ك لٍأت

Mareci nje tekmetouro 

 ك هج أوورويث إًجى هبزٌسئً

 هشٍئخل لتني

Petehnak marefswpi 

 هبرٌف شىبً بتٌِبك

االزض على مرلل السوبء فً موب 

mvr/] q/n tve nem hijen pikahi 

بٍنبًُ ٍُجٍي ًٍن إتفٍَ خٍي إهفسٌتً 

الٍْم أعطٌب للغد الري خبزًب 

penwek nte ract m/if 

nan 

mVoou 

إهف أؤّ هٍف ًبى زاستً أًتى بٍي أٌّل 

ouoh ,a n/eterom nan  ebol 

أغفس لٌب  (ذًْبٌب)هب علٌٍب ّ 

إٌفْه ًبى  ًً إت إٌسّى  أٍّّ مب 
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!لك صيدتي ٍذا املقال خصيصا لك
 

 ظحتاجػصأطؼاتػأنػظدتطرػسيػاضتطضمػصطظؼبػحغاةػحتىػظصبحػرضى
ضذضكػدظتجولػػةػاضصورةػاضتيػغرغدعاػضظاػاضضهػوتطجدػادطهػسيػاألرض 

اضصتابػاضطػدسػضظحصلػرضىػربرػودروسػطنػبطضػ دوغاػسيػصغحات
األشتداءػبؼنػصطاػسيػ أوةػػاألطؼاتػوصغفػغطصنػظجظبػأخطائؼن

ػػبطضػاضذخصغاتػاضطبارصظ
 

:  ىضاء وأمَات مً العَد القديه  
 

1 
 

 . 
2 

  . 
3   

 
 . 

4 
  

.
 

:  العَد اجلديد ىضاء وأمَات مً  

1 
 

 2514 
2  

 
. 

3 
 

 . 
4 
  

.
5 

 
.
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ةػػدبطغنػرامػ70أشضػبطضػاضوشتػطعػأذخاصػأرطارعمػتجاوزتػاضـػ ة
 ػأروام6وػآخرغنػأرطارعمػأشلػطنػ

 تكظأحله أكجز خــالل يل

 طريقة جلعل حياتك  فضل
 
 
 

 

  
  

 
 

 

 

 

 

 

 
  
ػ 

 
 
 

 
  
 

  
 
 
 

 
 
  
  

 

 و أىت مبتشه. .  دقًكه للنشــٌ 30 اىل 10خصص مً وقتك 

  ػدشائـــقػغـــوطغُا10أجضسػصاطتُاػضــطدةػ

 )) اضطاطغه+ػاضحطاسػ+ػاضطاشظػ: (( رشػحغاتكػبــثالثػأذغاء 

  ساعات يىمًا8خصص ليىمك 

  إلعب ألعاب مشلًة يىمًا 
 

  ))تشبًــح,, صـــالة  :(( خصص وقتا للغذاء الزوحٌ
 

 2008أشرأػصتبػأصثرػطنػاضتيػشرأتؼاػدظظػ

ةػأصــــثرػطنػتظاولػاألزذغهػاضطبغطغهػ  طنػاألزذغظػاضططضبه وػأشتصدة

  .أشزب كنًات كبرية مً املاء
 

ةػأظدىػاضطواضغعػ ذرغكػحغاتكػبأخطاءػشدػطضتػألظؼاػ\والػتذصرػذرغصظة
 دوفػتدئػضضحظاتػاضحاضغه

 التضًع وقتك الجنني يف الجزثزه 

  ػأذخاصػغبتدطونػغوطغا3حاولػأنػتجطلػ 

 

و .. الجتعل األفكار الشلبًه تشًـــطز علًك  

 .وفز طاقتك لألمىر اإلجيابًه
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 20/4ػاضىػ21/3برجػاضطالغصظػ

 من آمن بً ولو مات فسٌحٌا.  قال لها ٌسوع انا هو القٌامة والحٌاة25: 11ٌوحنا 

ذ20/5ػاضىػ21/4برجػاضودراءػ

 وان كان روح الذي اقام ٌسوع من االموات ساكنا فٌكم فالذي اقام المسٌح من االموات 11: 8رومٌة 
 سٌحًٌ اجسادكم المائتة اٌضا بروحه الساكن فٌكم

  20/6 الً 21/5برجػاضػدغدغنػ

ٌّا وآمن بً فلن ٌموت الى االبد26: 11ٌوحنا   أتؤمنٌن بهذا.  وكل من كان ح

ذذ 20/7ػاضىػ21/6برجػاضططترسغن1

  عالمٌن ان الذي اقام الرب ٌسوع سٌقٌمنا نحن اٌضا بٌسوع وٌحضرنا معكم14: 4كورنثوس  2

ذ20/8ػاضىػ21/7برجػحاطضىػاضصضغبػ

  فان كنتم قد قمتم مع المسٌح فاطلبوا ما فوق حٌث المسٌح جالس عن ٌمٌن هللا1: 3كولوسً ذ 

ذذا20/9ػاضىػ21/8برجػاضصارزغنػباضصضطظػ

 اٌضا الذي هو اٌضا عن ٌمٌن هللا قامالمسٌح هو الذي مات بل بالحري .  من هو الذي ٌدٌن34: 8 رومٌة 
 الذي اٌضا ٌشفع فٌنا

ذذ10ػ/20ػاضىػ21/9برجػاضطذارىػاضحصغطاتػ

 من آمن بً ولو مات فسٌحٌا.  والحٌاةالقٌامة قال لها ٌسوع انا هو 25: 11ٌوحنا 

ذ ػ20/11ػاضىػ21/10برجػاضطجاعدغنػ

  بل من اجلنا نحن اٌضا الذٌن سٌحسب لنا الذٌن نؤمن بمن اقام ٌسوع ربنا من االموات24: 4رومٌة 

ذذ20/12ػاضىػ21/11برجػاالطؼارػ

  اهتموا بما فوق ال بما على االرض2: 3كولوسً 

ذذ 20/1ػاضىػ21/12برجػاضبدطاءػ



  متى اظهر المسٌح حٌاتنا فحٌنئذ تظهرون انتم اٌضا معه فً المجد4: 3كولوسً 

 ذ20/2ػاضىػ21/1برجػخدامػاضطدغحػ

هؤالء لٌس للموت الثانً سلطان علٌهم بل .  االولىالقٌامة مبارك ومقدس من له نصٌب فً 6: 20رؤٌا 
 سٌكونون كهنة ّلّل والمسٌح وسٌملكون معه الف سنة

 ذ20/3ػإضىػ21/2برجػاضحصطاءػ

ًّ بقٌامة 3: 1بطرس  1  مبارك هللا ابو ربنا ٌسوع المسٌح الذي حسب رحمته الكثٌرة ولدنا ثانٌة لرجاء ح
 ٌسوع المسٌح من االموات


