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 ٔالبابا جيٗب اٌت تطاه

 

ضــــؤاه    
 

ل وألرفكلوديهل االقولوأل اإلنجيل الذل بلرلل"لديقول ايقديل قايل الرقولل
ل(.12،11:ل1غيل)"ل يل إأالألدسقعل امسجح..ل ه،لإإلهلاجيل حسبلإإلسهأ

!ل؟ فٌل كان يهاك إجنيل لبولسل
 

   اجلـــٕاب 
 

فلال ىف . ا تومل امرسول  ذا ااـعىن  ون  أن ًلقد نخاًا مـَناً مهلوكد اس خؽ.الإجنَل لكمة ًوانهَة مـناىا ثرشى 

جنَل خالصنك"تـض الأوكات  جنَل امسالم" أى ثرشى خالصنك وكال  (3:1 أف )" اإ   أى ثرشى (15:6 أف )" اإ

جنَل جمد ااس َح"وكال . امسالم  أو امخضارة امسالم جنَل جمد هللا" و(4:4هو 2)" اإ   أى امخضارة (11:1ىت 1)" اإ

 فـندما ًلول تومل امرسول . ومل حكن ثوخد ظحـًا  أانحِل  ذه الأسٌلء وتغريىا.  ذا ااج

جنَل اخلخان" جنَل امغرةلىن نٌل تعرس ؿىل اإ ىن كد  أؤمتنت ؿىل اإ  (.7:2غل )" اإ

ىل  أىل اخلخان  أى اههيو  منا ًلقد  أهو اؤمتن ؿىل محل امخضارة اإ  ون  أن ًـع ظحـًا  .ثرشى اخلالص وثرشى امفداء ..اإ

جنَل اخلخان جنَل امغرةلىن ونخاب اإمسو اإ .. وحو  نخاب اإمسو اإ

منا ًلقد امسجن اذلى ٍاكتده . (13فل )" كِو  الإجنَل"حِامن ًلول .وهفل ااـع ًؤخذ ىف لك ثـحريات امرسول  اإ

ىل ثلدم الإجنَل"وؾندما ًلول . ثسة منا اثو  ذه امخضارة ًلقد ثلدم امخضارة  (12:1ىف )"  أمورى كد   مت  أنرث اإ

منا ًلقد  ذه امخضارة امىت ثرشحنك  ا  (15:4هو 1)" ودلحنك الإجنَل"وؾندما ًلول . اخلالص وىكذا ىف اىق ... اإ

 .امنقوصىن لهو مل حكن ىناك  أانحِل مكذوتة ىف ذكل امزمان

س خخدم ىذا امخـحري ففى  أول هرازثوىن حِامن اكن ًوحنا ااـمدان ىف امسجنىن اكن ااس َح .وامس َد ااس َح هفسو اإ

لول كد هكل امزمانىن واكرتب موكوت هللا. ٍكرز تخضارة ااوكوت"  أى . (14ىن15: 1مر)" فذوتوا و  منوا الإجنَل. ًو

جنَل ىذا اذلى اكن ًلقده ااس َح؟ ومل حكن ىناك  أانحِل مكذوتةىن ومل ٍكن كد  أخذاره ثالمِذه تـد؟  اإ

منا اكن ًلقد ملد خاءت ااس َحَة . ..ىذه امخرشى اافرحة تبأن موكوت هللا كد اكرتب.  منوا تخضارة ااوكوت ىذه: اإ

ومسَت ىذه امخرشى . اخلالص الأتدى امفداء. اخلالص من ؾلوتة اخلعَة ومن سوعان امض َعان.. ثخرش اخلالص

جنَالً  جنَل)وهفل اموضؽ ىف لك اس خخدمات ااس َح ملكمة .. .اإ ذىحوا : ومـل من  أمثوهتا كوهل مخالمِذه. وىه نثرية (اإ اإ

 (.15:16مر )" اىل امـامل  أمجؽ و أهرزوا الإجنَل نوخوَلة لكيا

هرزوا تخرشى اخلالص امىت ثرشت  ا منا كقد امس َد ااس َح اإ جنَل مكذوب ىف ذكل اموكتىن اإ .. ومل ٍكن ىناك  أى اإ

ىل  أورصومي":وتنفل ااـع كوهل ضًا اإ  (.1ىن2: 2غل)" وؾرضت ؿوهيم الإجنَل اذلى  أهرز تو تني الأمم.. صـدت  ًأ

ضاً  هو صار  م اخلالص  ًأ  .  أى ؾرضت ؿوهيم امكرازة امىت  أهرز  ا تني الأممىن امخرشى امىت  أثرش  ا الأممىن اإ

ىل رومِة  تنوىن ىو صاىد ىل"وىكذا حِامن ًلول ىف رسامخو اإ جنَل اإ  (.9:1رو )" انوـو اذلى  أؾحده جروىح ىف اإ

تنة جنَل ااس َح. ًلقد ىف ثضارة اإ تنة  أو اإ جنَل اإ  ..ومُل ىف نخاب اإمسو اإ
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   الطالً الكميب واخلوف بين

 

 27: 14ًو " سالما احرك منك ساليم اؾعَنك لثضعرب فووجنك ول حرىة " 

 

...  هؿا مرض الؼرن احلالي اخلوف والقلق +

 الدول الؽربي ختشي احلروب الـوووة والدول الصغري ختاف من مطامع الدول الؽربي 

االغـقاء خيشون ضقاع ادلراكز ووعانون من امراض الؼرحة والـؼرس والؽؾقسًؾور والسرطان وخياػون اخلسارة 

!! وكم مسعـا عن انًحار ادلشاهري وادلؾقونريات ... وتفدودات الؾصوص وحوادث دقاراتفم الػارعة 

 (  4 : 21مل 1)تعقس الوري الـوم ...  هل تذكر كقف كان اخاب ادلؾك الشرور 

  ( 25 : 24اع  )وكقف كان ػؾقؽس الوالي بؽل جربوته مرتعيا من حدوث الردول بولس  

والػؼراء خيشون اجلوع واحلاجة خيشون احنراف ابـائفم لسد احًقاجاتفم ، ووعانون من امراض الضعف 

 واالنقؿقا و لني العظام وػؼر الدم 

 . وكالهؿا خياف ادلوت وخياف ادلسًؼيل وخياف من اجملفول 

.. والطالب خياف االمًحان والـًقجة واخلروج خيشى عدم وجودالعؿل ادلـادب 

... وادلوظف خياف من العوز لىال وؽػي بقًه واوالده 

 

  5 :6وس " ثكٕا اٌا ِٕ ال ختافٕا "   االِمان باهلل ِوزع الخٍؼ خارزا+ 
 

غظم هوز لوا فُ ًذا الػالم ًٍالدكة فُ الٍزٍد مع هللا ، وزٍد هللا مػم ِػعّم الشػادة 
 
ن ا

 
ا

غظم لٍة فُ حّاثم 
 
هللا ِحبم الُ الموجٌُ  .. والشالم الحكّكُ و اهػجشاؼ محبة هللا لم ًٍ ا

 ( 32 : 8زٔ  )" مل ٖػفل عم٘ ابٍْ بن برلْ الدمٍا امجعني كٗف الّٖبٍا وعْ كن غٜء " 
 

ب ِحب ابوي فّكدم لي + 
 
هػدر غودما ِموع غوا ما هشجٌُ وهرِد ، فاال هللا ِحبوا فّػعّوا ماهرِد وِحبوا ا 

هػدر غودما ِموع غوي بن  العػام وِحبي ا 
 
. ه يؿاالعػام الضار رغم اشجّاؽ اال

ؤمن بمحبجم لُ وبٍزٍدؾ مػُ غودما الثػعّوُ ما ارِد +  هوُ ا 
آ
شنرؾ غلُ هو حاؿ ال لٌُ ا  زػو ..ا  ا 

هم مػُ فُ الضّق هما فُ الرحب  خق ا  ِارب إِماهُ بم وخكجُ فّم اغلُ من هو غاظفة واهفػاؿ ،ا 
. والشػة 

ثػلم موم حبم الػرّب +  ن ا  غعوُ ا  فالحب االهرّلُ حب غملُ للزمّو والمػلم النبّر والصغّر، , ا 
 حب ِعٌر الوفس من غكدة االضعٌاد وغكدة هراًّة الواس لُ حب ِعٌر غّوُ ...الكرِب والغرِب 

خرِن 
آ
داهجٌم والحنم .. .غن البحح غن غٍّب اال حب ِدفػوُ لمشاغدة صغّري الوفٍس بدال من ا 

هاهّة والحكد فجشٍد الشػادة والشالم غلُ من مػُ فُ البّت والػمو 
 
غلٌّم حب ِعٌر الوفس من اال

 ...والمرجمع 
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  ايقدسةلو رجمجة
   

 كاقت زوجُ لرجل تقٌ، ىنتؾ بالعطاْ لؽفقراْ، 
:  خاصُ يف األعًاد الشنرىُ الجالثُ

 تنكار رًّس املالّكُ مًخاًّل يف الجاقٌ عشر، 
 وتنكار والدٍ اإللم يف احلادن والعشرىك، وتنكار

.   املًالد يف التاسغ والعشرىك
 إذ دقت ساعُ قًاحتم أوصَ زوجتم أوفًؿًُ أال تقطغ 

لنه العادٍ وأن تقدـ لؽفقراْ بسخاْ، وقد ثابرت األرمؽُ عؽَ حتقًق وصًُ 
ظنر هلا الشًطان يف شكل رالب، وصار حيدثنا كؿك ىشفق عؽًنا، . رجؽنا

طالبُا مفنا أن تتزوج ُفرتزؼ أوالًدا، وأال تقدـ الصدقُ لكنا بال حساب لئال 
لقد قطعت عنًدا مغ قفسٌ أال التصق برجل بعد : "ىففن ماهلا، أجابتم

.  فرتكنا الشًطان غاضًبا" زوجٌ
إذ جاْ عًد رًّس املالّكُ مًخاًّل، وكاقت أوفًؿًُ تنتؾ كعادتنا 

بالعطاْ، ظنر هلا عدو اخلري يف شكل مالك، وقام هلا إقم رًّس املالّكُ 
مًخاًّل، أرسؽم اهلل لكٌ ترتك الصدقات وتتزوج، ألن املرأٍ بدون رجل 

 إسخق وكإبرالًؾ أمجؽُ الكتاب املقدسكسفًفُ بال ربان، وصار ىيرد هلا مك 
 . النىك تزوجيا وأرضيا الربىعقيبو

إن كفت مالك اهلل فأىك الصؽًب عالمُ جفدىتم؟ : "أما لٌ فبقيٍ قالت لم
".  ألن جفدن املؽم ال خيرج إىل مكان إال ومعم عالمُ ذلم املؽم

فؽؿا مسغ ذلم الكالـ تغري شكؽم ووثب عؽًنا لًخفقنا، فاستغاثت برًّس 
.. املالّكُ مًخاًّل النن خؽصنا مك ىده

...  وأعؽك هلا أن قفسنا تفتقل إىل الفردوس يف قفس الًيـ
 12 فسؽؿت ما لدىنا لؽكفًسُ لتيزىعم عؽَ احملتاجني، وأسؽؿت الروح يف 

. مك شنر بؤوقُ
 

 آمون.ىىتكونىمطناىتؼاصال
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سقطت حفنى من الماء من السماء علٍ األرض فاختلطت بترابوا فلم تعد حفنى الماء ماء  

ولم يظل التراب ترابًا بل أضحٍ كّهما طينًا اشتاقت حفنٌ الماء ان تعود كما كانت 

؟؟ وحيثما كانت فصرخت من ينقذنً  

تلٌ الطين ـ ضربت الشمس بأشعتوا وحرارتوا فً ك  

 فتبخر الماء ورجع الٍ حيث كان ولكن بصورة أجمل

  وانقٍ فلم تعد ماًء وِ طينًا بل بخارًا اِنقٍ من الماء

.  واِصفٍ من الطين  

هذا هو اِنسان بطبيعتى روح سكنت فً جسد روح اعطاها هللا من السماء وجسد من 

  .(7رو )تراب اِرض الروح تصرخ فً الجسد من ينقذنً من جسد هذا الموت 

 مك ىفصل بني لنا وتؽم ؟ 
انى الموت الذي يضرب بشعاعى فيفصل بينوما وتعود الروح الٍ هللا التً اعطاها ويعود 

.. التراب الٍ اِرض حيث كان وتتغير حياة اِنسان الٍ حال أفضل 

  وأخريًا ما لٌ حًاتم؟؟
 ( .4يع )تجيب كلمٌ هللا ما هً حياتكم إنوا بخار يظور قليًّ ثم يضمحل 

  ما لٌ حًاتم؟

؟؟؟ انى سؤال يطرحى علينا الوحً اِلوً نحن الذين انتوت الينا أواخر الدهور

  ما لٌ حًاتكؾ؟ 

 ما هً الحياة لً؟ ما هً الحياة لك؟ 

 ان الحياة ِ تزيد أو تنقص عن أنوا فرصٌ فً مملكٌ اِنسان والفرصٌ

  اذًا ضاعت فانوا لن تعود لقد تساءل الرسول يعقوب قاًُّ ما هً حياتكم؟

 . من جوٌ حقيقٌ الحياة بخار ومن جوٌ مدتوا تظور قليًّ ومن جوٌ نوايتوا تضمحل

 ( 38مز )ويقول الوحً انوا مجرد أشبار انوا خيال عابر إِ أنى بالشبى يسلك اِنسان 

 ( 38مز )هوذا جعلت أيامً باِشبار وقوامً كّ شًء قدامك 

 فالحياة عزيزي قصيرة وللبعض قصيرة جدًا وان طالت فّ بد ان تنتوً َ 

 ما لٌ حًاتم اليت حتًالا اآلن؟ 
 (.10أم )هل هً تمجد هللا اذًا ذكر الصديق للبركٌ 

 ( 11عب )ان الموت ِ ينوً صّحنا فً هذه الحياة ألنى وان مات يتكلم بعد 
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كــاتـا هي حيـم  
 



وِ يمكنى ان يبطل شرنا الذي عملناه ألن عواقب الخطيٌ تنتقل لعنتوا من جيل الٍ جيل 

 فكر باِوِد واِحفاد؟

ان المرأة الخاطٌُ التً دهنت الرب يسوع بالطيب قيل عن عملوا الصالح حيثما يكرز بوذا 

 ( 26متٍ )األنجيل فً كل العالم يخبر أيضًا بما فعلتى هذه تذكارًا لوا 

 وما زال ذكرها حيًا حتٍ اآلن تحقيقًا لقول الرب وكأن طيبوا يفوح راُحٌ ذكيٌ َ 

 (.2 كو 2)حتٍ اآلن ومنذ أكثر من عشرين قرنًا من الزمان نعم انى راُحٌ حياة لحياه 

وكذلك األمر مع يووذا فان خبر شره وخيانتى ما زال ذاُعًا حتٍ اآلن وِ نزال نلقبى بيووذا 

الخاُن وأنى كان يظن ان خطيُتى تنتوً بانتحاره إِ انوا بقيت حيٌ وان مات صانعوا 

 (2 كو 2)راُحٌ موت لموت 

 ما لٌ حًاتم أىنا احلبًب أو لل عؽؿت ما لٌ ؟ 
تمر أيام حياتً أسرع من دوران مكوك ))أسرع من الوشيعٌ  (7أي )إنوا كأيام اِجير 

َ أيامً (9أي )َ أسرع من العداء (8أي )َ إنوا ظل (39مز )َ انوا نفحى (7أي ( )(المغزل

َ سلطان الموت مستمر بّ (1يع )َ كزهر العشب (89مز )َ أيامً كقصٌ (39مز )زاُلٌ 

 .توقف ونفوذه ساُد بّ حساب ولقد شبى الوحً اِلوً زوال الحياه بعبارات مؤثرة 

 :  يوحنا المعمدان شبى الموت بالفأس والناس بالزرع فقال 

 (.3مو ) أصل امضجرة فلك جشرة ل ثضؽ مثرًاحِدًا ثلعؽ وثولى يف امنار وضـت امفبأس ؿىل وال ن

 (2 مل 1) أان ذاىة يف ظًرق الأرض لكيا :  أما داود فقد شبى الموت بالطريق وقال 

:  وبالمثل قال يشوع بن نون 

 .(23ٌش ). ىا  أان امَوم ماض يف امعًرق اميت مييض اههيا  أحِاء الارض لكيم

  الرسول بولس شبى الجسد بالخيمٌ فاننا نعلم انى متٍ

  انودمت خيمتنا اِرضيٌ التً نسكنوا اآلن يكون لنا بناء 

. من هللا لم تصنعى أيدي البشر 

:  بطرس قال لوأيضًا الرسو

  أان اؿمل ان خمييت س خعوى تـد وكت كقري نٌل س حق

 ( 1 تط 2 ) و أؿون يل رتنا ٌسوع ااس َح وميذا احهتد يف ثذنريمك  ذه الأمور

يا رب ًا داًت أياًِا شريعة فعوٌِا يا رب إحصاء أياًِا هعوِا ُعيعٔا بتعكى 
 (90ًس )وبكوب حليٍ 
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  للللللوــــــرســ مل وـــــولصـــ أـمك
 

ؿوَنك وحكوهون يل صيو  يف اورصومي ويف لك  ميت حل امروح املدس

 اههيو ًة وامسامرة وايل اكيص الارض

صون الرسل مى االصوان اليت حتمل معاوي روحية غاية يف  *

اوة ثابت فيٌا مهن العصر الرسولي يتعكق  االيميةلككهيسة بالرغل مى

 . بوجوديا
 

 

 
 

الصون النن ولدت فية الكهيسة وظٌرت ، بواستطة اوم عمل لككرازة والتبشري صون الرسل اوم صون مت *
 . يف اورشكيل وخارجٌا لكوجود

 

 
متعكق بالشٌادة باملسيح جاء توقيتة بعد  صون الرسل كان ومل يزم يو صون الكرازة واخلدمة واالرسالية*

النن وعتمد عكية اعتمادا ككيا كون الرسل صاموا فعال بعد حكوم الروح القدس  املصدر.حكوم الروح القدس
اخلمسني والعهصرة  مى بعد .يباشروا الشٌادة واخلدمة ويل صيان يو قوم الرسل اوفسٌل يف الدسقولية حيت

سابع يون بعد العهصرة ومى بعد  عيدوا ايضا اسبوعا اخر ثل وصون بعد الراحة ان بعد راحة يون االحد
.  صون الرسل فامركل ان تصوموا كل اربع وكل مجعة

 

 
 

يف كل العامل  صون الرسل حقيقة تارخيية تستمد قوتٌا مى كيان الكهيسة القائمة االن والكهيسة ككٌا *
مهٌا رحكتٌا لتجديد وشاطٌا  بيل حي دائل تعيد لة ووقطة اوطالق مضيئة تبداسمديووة لصون الرسل ك

وكل وفس ككٌا ممتكئة بالروح تتحرك  وكرازتٌا كل عان حنو كل مديهة وكل قرية وكل عزبة وكل بيت
جدوم اعماهلا يغطي جمايل املديهة وكل احناء  بغرية احلب ككٌا بوراعة الروح ختدن باتضاع الرسل

 .مارمرقس الريف حيت تصل الككمة الي كل اوالد
 

 
 

صون االسهاد والهون يف العراء واملشي  صون الرسل صون احلب والغرية والبنم والعرق والفداء والدن*
 . عكي االقدان كل االماكى

 

 
 

 وبيهما يل خيدمون الرب ويصومون قام الروح القدس افرزوا لي)يدعوا لهفسة خداما  صون الرسل*

  (.بروابا وشاوم لكعمل النن دعوتٌما الية
 
 

 
.  ووضع االيادن صون الرسل يصكح لكدعوة والتكريس*

 

 

 
اليون الرابع مى ابيب ليكة عيد تنكار  صون الرسل يبدا اولة االثهني النن بعد متان اخلمسني واخرة*

 .مى الكحل سون السمم شٌادة الرسولني بطرس وبولس وال يؤكل فية شيء
 

 
ايان صومة الوة عيدة مرتبط مبيعاد ثابت زمى مشسي ويو ابيب ان عيد  صون الرسل يو الصون الوحيد يف الكهيسة النن مل حتدد*

العهصرة مرتبط بالفصح  بطرس وبولس مع حني ان بدايتة ليست ثابتة زمى قمرن ويو مرتبط بعيد العهصرة وعيد استشٌاد الرسولني
 والفصح ليس ثابتا الوة عيد قمرن وياتي

 8. يون 49يون او 15جند ان صون الرسل يرتاوح مدتة بني  اكتمام بدر ويسان  يف االحد االوم بعد



      يا ماما   كرة القدم 

           لنا الشاب ىعًش مبفرده مغ والدتم ، وكاقت عالقتنؿا خاصُ جدا كان.                                                 
وؽس داّؿا عؽَ دكُ األحتًاطَ فَ املؽعب ، كاقت  فختَ حًفؿا كان االبك

لنا الرجل  وكان ابفنا. مل تفتنا أبدا مباراٍ . !! األـ داّؿا فَ مقاعد املشجعني
 الصغري لي األصغر فَ الفصل

وضخت لم جؽًا أقم لًس عؽًم االستؿرار فَ  استؿرت تشجعم ، ولكفنا  ولكك والدتم. حًفؿا اقتقل لؽؿدرسُ الجاقيىُ     
بأعظؾ ما  وقرر ان حياوم،ولكك االبك أحب كرٍ القدـ وقرر أن ىستؿر ىؽعبنا .مل حيب لي لنا  لعب كرٍ القدـ ، إذا

مرحؽُ املدرسُ الجاقيىُ مل ىتخؽػ عك  وطيام. لدىم مك جند فَ كل تدرىب ، لعؽم ىتاح لم أن ىؽعب عفدما ىتقدـ 
وكاقت والدتم املخؽصُ داّؿا بني املشجعني ، .  سفيات 4طيام ام تدرىب أو مبارٍ ، ولكفم بقَ عؽَ دكُ االحتًاطَ

. القدـ  وعفدما ذلب الشاب اىل الكؽًُ ، قرر أن حياوم أن ىفضؾ اىل فرىق كرٍ. كؽؿات التشجًغ  وكاقت داّؿا تقدـ لم
املدرب أقم قبؽم كاحتًاطَ ألقم كان ىضغ  وصرح،وكان اجلؿًغ متأكدىك أقم لك ىقدر عؽَ اجتًاز االختبارات، لكفم فعل 

فَ باقَ أعضاْ الفرىق والؽنان لؿا ! اليقت كان ىبح احلؿًُ والروح  كل قؽبم وكل قفسم عؽَ كل تدرىب ، وفَ قفس
 . الًنؿا  فَ امس احلاجُ

التَ شاركتم محاسم وطؽبت تناكر . والدتم  أسعده جدًا اجتًازه الختبارات القبيم حتَ أقم أسرع ألقرب تؽًفين وطؽب
 .لكل امليسؾ حلضير كل مبارىات الكؽًُ 

مل ىتح لم أن ىؽعب أىُ مباراٍ  الشاب املجابر مل ىفتم مترىك واحد طيام أربغ سفيات الدراسُ بالكؽًُ ولكفم ، ولكفم لنا
، وبًفؿا لي ىنروم اىل مكان التدرىب قبًل املباراٍ الفناًُّ  حتَ كاقت قناىُ ميسؾ كرٍ القدـ فَ آخر أعياـ دراستم

 . وإذا باملدرب ىقابؽم وىقدـ لم تؽغراف قد وصؽم  الكربِ بفرتٍ قصريٍ ،
 . !! قرأ الشاب التؽغراف وصؿت صؿت امليتَ

فنل مك املؿكك أال . الصباح  والدتَ قد تيفت لنا" ولي ود صعيبُ فَ البؽغ ، غؿغؾ الشاب متؿتؿا لؽؿدرب وقام 
وحتَ ال ،لتأخن باقَ اإلسبيع راحُ ، ىا ولدِ " وقام  أحاط املدرب بنراعًم كتفَ الشاب،" أحضر مترىك الًيـ ؟ 

 " السبت  حتاوم أن حتضر املبارٍ ىيـ
وفَ الربغ الجالح مفنا ، عفدما كان الفرىق  . وعفدما جاْ ىيـ السبت ، مل تسر املباراٍ سريًا حسفا بالفسبُ لفرىق الكؽًُ

مالبس الؽعب ، عفدما جرِ جبيار ! صامت فَ لدٓ اىل غرفُ املالبس ولبس منزوما بفارؼ عشرٍ ققاط ، تسؽل شاب
قام الشاب  .!!! ىتنؾ هلنا الزمًل املخؽص ىعيد بننه السرعُٓ، صعق املدرب وباقَ أفر اد الفرىق لر اخلطيط اجلاقبًُ

فؽؾ ىكؾ . تظالر املدرب بأقم مل ىسؿعم  . " مك فضؽم امسح ىل بالؽعب لنا الًيـ ، فقد عدت سرىعًا أللعب" لؽؿدرب 
ولكك الشاب احل ، وفَ الفناىُ مغ احساس . العبًم فَ لنه املبارٍ الفناًُّ  لفاك مك سبًل ألن حيتاج املدرب ألسيْ

وقت طيىل عؽَ قزولم  ومل ميض. " ال بأس ، ميكفم أن تفزم املؽعب " باألسَ لؽشاب ، استسؽؾ املدرب وقام لم  املدرب
فننا الصغري اجملنيم !! . ىكاد ال ىصدؼ عًفًم  املؽعب ، حتَ كان املدرب ، والالعبني، وكل مك فَ مدرج املشجعني

 !! . وكل لعباتم صاّبُ  النِ مل ىؽعب مك قبل ، كان ىؽعب بتؿًز
وبدأ فرىقم ىتجم قاحًُ . ولاجؾ مجل جنؾ المغ فَ الؽعب  جرِ ، ومرر ، ودافغ. ومل ىستطغ الفرىق املفافس أن ىيقفم 

املسافُ  وفَ الجياقَ األخريٍ مك املبارٍ ، قطغ لنا الشاب مترىرٍ وجرِ بالكرٍ كل. الفرىقان  حتَ تعادم. االقتصار 
 . أعضاْ الفرىق عؽَ األعفاؼ  فردت مرواح املشجعني ، ومحؽم باقَ. حتَ ملس خط حتقًق اهلدف حمققا الفيز 

 !!! . ومل ىسؿغ عك مجل ابتناج ذلم الًيـ 
الحظ املدرب  جات ، وأخن الالعبين فرصتنؾ فَ االستخؿاـ وغادروا غرفُ املالبس ،اعفدما خؽت املدر وفَ الفناىُ ،

ىا ولدِ ، إقفَ ال أكاد أصدؼ ، لقد كفت  " فنلب الًم املدرب وقام. أن الشاب الصغري وؽس ساكفا فَ أحد األركان 
 . فعؽت ما عؿؽتم الًيـ ؟  قل ىل ما النِ ىدور خبؽدك ؟ وكًػ! عظًؿا 

أٌت تعمي أُ ٔالدتٜ  سطٍا ," ٌظس الػاب ملدزبْ , ٔعٍٗآ وػسٔقتاُ بالدوٕع ٔقاه 
 !!! " .قد تٕفت , ٔلكَ ِن تعمي أٌّا كاٌت ضسٖسٚ ؟ 

واوا كاٌت " زٖكْ بضعٕبٛ ٔاغتضب ابتطاوٛ عمٜ ٔدّْ ثي أزدف قائال  بمع الػاب
 فسٖكٜ , تأتٜ لكن وبازٖات

 ٔلكٍّا الًٕٗ ٔألٔه وسٚ ميكٍّا أُ تبضسٌٜ
 .أضتطٗع ذلك  ٔأٌا ألعب ٔأزدت أُ أزّٖا أٌٍٜ
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 ةـة الزوجيــاقـدود الليـح
 

 

الشزيكني ناجحة                                         كى تكون احلياة الزوجية بني 

اإلمكان، البد من االعتدال فى أمور عدة، كنا جيب على كل طزف  قدر

بزوح  التضحية املبالغ فيها لكى تشتنز احلياة بذل بعض اجلهد دون

   الود 

 ..استكنال املشوار سويا فى واملشاركة والزغبة دائنا                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : كى تلوْ زوجا ُاجحا

 .ؾند هلدىا وجتنة متاما هلدىا  أمام ال خٍرن ـ ؿامل زوحذم توعف ومحاكة خاصة

ساءة اااىض وؾش ىف  .احلارض ـ اوىس اإ

  .ـ جتنة امخنفُل ؾن ثوحرك امناجت ؾن امـمل ىف وخو زوحذم

حذر نذكل  امخوفغ جلكٌلت خارحة مرشٍكة حِاثم حىت مو ننت غاضحا  ـ اإ

 .ميكنم امس َعرة ؿىل لكٌلثم  

 .امـائةل ومو اكهوا من انكضا لك  أمورنٌل مـاىن وحاذر من ثدخل ال خٍرن ىف حِاحكٌل حىت ـ

جعاتم من وكت ل خر تبأانكة زوحذم ورصاكهتا وذوكيا ىف ثنس َق ػير اإ اازنل وثوفري امراحة لأتناءك  أو ذلة امعـام  ـ اإ

 .اذلى  أؿدثو

ههيا وحاول  أن جتد اموكت اماكىف مخلضَو مـيا مبفر نٌل ىف حو من امو  وامخفامه ـ  أصـر زوحذم لحذَاخم  اإ

امىت ثدل ؿىل ااضاؾر  ـ كدم مزوحذم ىدًة من وكت ل خر حسة اماكانثم وثبأند  أن امزىور ىه  أفضل اميدااي

 .ادلافئة

 

 : ُاجحني كى تلوُا زوجني

 .عدـ املبالغُ فَ الغريٍ عؽَ الطرف اآلخر _

 .اآلخر جتاه أسرتم واحرتامنا داّؿا مراعاٍ مشاعر _

 احلفاظ عؽَ مساحُ مك اخلصيصًُ لكل مفكؿا  _
 .ىتخطالا اال مبيافقُ اآلخر ال    

 .الطباعتقبل اختالف اآلخر فَ اآلراْ أو  _

 .تقبل مساحُ مك اخلطأ _

 .والتسامحأساس التفالؾ لي فك احليار  _

10 



كوَال مرتاق حرنة اارور كدل  أن ثـربىن وؾند امسري ىف امعًرق  ـ  أمسم تذراؾيا  أو ًدىا  أزناء ؾحور امعًرق ثلدهما

 .زوحذم جسري ؿىل اجلاهة الأنرث  أمناىن حبَر لثخـرض خلعر امزحام امـام اإحرص ؿىل  أن جتـل
 

 :هلى تلوُى زوجة ُاجحة

 .و جة ـ اس خلدىل زوخم ترتحاب

 ـ اىمتى تـمل زوخم وجشـَو  امئا واىمتى نذكل مبؼيره  اخل وخارج اازنل

ن مل ٌس هتوٍىك حدًثو مَوىن حىت واإ  .ـ اصغى  امئا اإ

 وامدساؤلت ؾن  أس حاب ثبأخره ىف امـملىن ـ لحزجعى زوخم امضكوك

. الىامتم  تل ميكن  أن جسبأمَو ومكن تعًرلة معَفة ثوىح 
 

 .ـ لحتاوىل  أتدا همٌل اكن امسخة  أن ثثريى غرية زوخم

 .تبأى معل ثخجاىوني فِو مضاؾر زوخم واحاسُسو ـ لثلوىم

 .وىواايثو حىت لحزؾزؾى زلذو تنفسو ـ لجسخرى من ظموحو وثعوـاثو

 .وثـٍزز ؿالكاثو الاحامتؾَة ـ جشـى زوخم ؿىل امـمل وامخلدم وجر وادلًو

 .ـ لهتمىل حصخم وحٌلكل واانكذم

 .مؽ ؾواظفو وهوىن ؿىل ظحَـخم مـو لكٌل امكن ـ جتاوىب  امئا

 من امنساء فالثغضىب ان صـرت  أن حدم ـ اؿومى ان امرخال  أكل كدرة ؿىل احلة

 .ااضاؾر ىف حِاة امرخل ميا مـع   خر فالثوومِو  هل  أنرب فلد ٍكون اىامتمو تم تنفل املدرىن ومكن

 امول ة ؾن زوخم ظوال اموكت وامنا ارشىك زوخم ىف مس ئومَة امرتتَة ـ لثنضغىل تبأظفاكل خاصة حدًىث

 .وحاوىل ان حكِفى هفسم ؿىل امخغريات امىت ثعر أ ؿىل حِاثم  والاؾخناء امرضَؽ 

ذا اس خـنت حبٌلثم  مخجول مؽ ظفكل وكامت تبأص َاء لثـجحمىن فذذهرى  أهنا ثلدم كل خدمة خالل  ـ اإ

 ..ثنذؼرى مهنا  أن ثؤ ًو تنفل  أسووتم فرتة معكل فال  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قـاقوال الوقات الضي
 

              عاملني سطبٕٓ كن فسح ٖاإخٕت٘ سٍٗىا تكعُٕ يف جتازب وتٍٕعٛا

 (2:1ٖعكٕب)    أُ إوتشاُ إمياٌكي ٍٖػٜء صربا
 

 

ولنه لٌ الؽغُ الروحًُ والنن ... لكؽؿُ ضًقات تعين بركات وأكالًل ىُحالرتمجُ الرو
 )قداسُ البابا شفيدٍ الجالح     (ىتعب ىرتمجنا غري ذلم

             ...ال ٖسفع عٍّي التذازب إذا غاء اهلل أُ ٖسٖح أبٍاءٓ احلكٗكٗني

 )الطسٖاٌ٘ الكدٖظ وازإضشل (بن ٖعطّٗي قٕٚ لٗضربٔا عمّٗا
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 مكاريوس  نيافة االنبا                   +   التسامح     +     فضٗمٛ الػّس
الفضاّل اليت تفاوهلا السًد املسًح ومك بعده اآلباْ، إال أن الكجريىك ىعتربوقم  مك أكجر التسامح بًفؿا ىعد

والفاس جتاه  ) اخلد اآلخر واملًل الجاقٌ)ضعػ وجنب، وما ىزام الكجريون ىصطدمين بننا التعؽًؾ  ققطُ
 :لنه الفضًؽُ درجات

شخص ىرد اإلساٍْ - شخص ىرد اإلساٍْ بكؽؿُ أو قظرٍ - اإلساٍْ كامؽُ  شخص ىرد- شخص ىسئ )
 )شخص ال حيتفظ بنلم ولكك ىفرح ببؽًُ اآلخر- حيتفظ باحلقد واملرارٍ يف قؽبم شخص- يف اخلفاْ 

ىفرح ببؽًُ  شخص ال ىرد وال حيقد وال) – (مجل شخص ىسئ وآخر ال ىفعل ولكفم ميرر اإلساٍْ)
(. ىتضاىق اآلخر، ولكفم يف اليقت ذاتم ال ىفرح خلريه وإن مسغ أحد ميتدحم

 ىل  أهت امسخة؟ ىل ىو غري ظحَـي؟ ىل حيخاج اإىل صفلة؟: هَف حري ااسئ؟
 ىل جساحمو؟  أم ىل ثومتل هل امـذر ؟! حراه ظحُدم  أرسهل هللا مضفائم  ىل

  أم  أهم ثـخرب الاساءة ؾلاب من هللا.ؿًل هفسم يف لك صئ ؟   أم ثـو  ااالمة
! هغفر؟ ومكن ااذا!! جسامح مخحدو فاضاًل ومتخدح من ال خٍرن  أم!  ؿًل اص َاء مضت؟

 

 ( 32:4أف ) " يف املصيح كوُوا ًتصاحمني كٌا شاحملٍ اهلل أيضال"لًس فقط ألن لنه وصًُ اهلل لفا 
  (.... اغفر لفا كؿا قغفر)لنه الصفُ  ويف الصالٍ الربًُ مل ىرد أن تعؽًق سين عؽٌ.  بل لًغفر لفا اهلل

  (مجل املدىيقني كؿا يف)وحنك قغفر القؽًل مقابل الكجري 
لل"لاُصاْ ثٍ يوتٌض ًّ اهرب اهعفاء اغفر هكريبم ظوٌٕ هم، فإرا اتضرعت متحي خطايان احيكذ اُصاْ عوي "

 ( 3،2: 28شي ) 

 ...السؿاْ ولًس لفا، وبالتالٌ فني ىستخػ بكل خسارٍ وإلاقم فكره الروحٌ يف  كؿا أن االقسان

 :قعاتب؟ ولكك ميت :
 املسًح النن طؽب مفا بفؿم الطالر أن حنيم اخلد اآلخر ىتعؽل البعض بأن السًد

 .... عاتب عبد رًّس الكنفُ عفدما لطؿم  وىشٌ املًل الجاقٌ، لي قفسم
 ...ىؽطؿيقم كاقيا جفيد الرومان ولكك السًد عاتبم بؽطػ، الن النىك كاقيا

املسًح حتؿل الكجري مك الؽطؿات والتعًري والشيك  كؿا أن السًد... ولنا شخص ىنيدن ىتؿجل بنؾ
التكرار ال  ومفعًا مك... ماقغ مك العتاب ولكك برقُ وحمبُ يف الشخص فال... واملسامري واحلربُ وغريلا

وعدـ  كؿا أن الصؿت!!. أشخاه وب عؽًفا تفبًننؾ، ولكك لًس عؽٌ سبًل الجأر لؽففس  سًؿا وأن لفاك
إذا ىتنكر  (الغضب والنن لي اقفجار)املعاتبُ ُىفضٌ إلٌ تراكؾ الغضب يف الداخل فًصل إلٌ السخط 

  .الشخص كل شئ مرٍ واحدٍ
 

 .(18،17 :19الويني) "عوي ابِاء ظعبم ال تبغض أخان يف قوبم وال حتكذ             "
 : لؽعتاب اخلطُ اليت رمسنا لفا السًد املسًح

 

 واْ اخطا اهيم اخون فارٓب وعاتبٕ بيِم وبيِٕ وحذكٌا"
 (15 : 18ًت )"اخان اْ مسع ًِم فكذ رحبت

 
 
 
 

 :كؿا ىقيم ىشيع بك سرياخ
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 فوعوٕ مل يفعى واْ قاي فال  فال يعود يفعى عاتب صذيكم فعى عاتب صذيكم فوعوٕ مل يفعى وأْ كاْ قذ" 
  (16_13: 19شرياخ ) "صذيكم فإْ اهٌِيٌة كثرية وال تصذق كى كالَ خرب يلرر اهكوي عاتب

وىغضب الفاس  لئال ىعتاد ذلم املسئ حيتاج إلٌ مك ىؽفت قظره،. لؽؿعاتبم اكجر مك فاّدٍ وبالتالٌ ستكين
 ققل الكالـ بعدـ دقُ لي شر،  كؿا أن. مفم، وقد ىتضح عفد معاتبتم أقم مل ىفعل وبنلم ىففم االلتباس

 بني الشعيب واألفراد، ىسبب احلروب واخلصيمات وأّما عدـ األماقُ يف الفقل فني شر اكجر، إن مجل ذلم
 .واألصدقاْ والعاّالت

  (.االختضاز)االقتضاز *
 

ال  أن" اقطعم مفم"ىقبل واذا متادن، ففٌ لنه احلالُ ميكك االقتصار، وبعض اآلباْ ىقيلين  فإذا مل
عؽٌ صالتم  تشغل قفسم بم، لئال ىستخدمم الشًطان ضدك فتتكدر حًاتم وتتشيش افكارك وىؤثر ذلم

 .وعؽٌ عؿؽم وبًتم

 :ٖالشوْ عم٘ أُ االقتضاز جيب أُ* 

 ."كفيع مك التففًس والدفاع عك الففس"حتاشٌ اإلداقُ  -1

 .مك اجملامؽُ العادىُ (ولي صغريٍ)أن حتتفظ بدرجُ - 2

 .لعؽم ىرجغ إلًم (مياربًا)أن ترتك الباب مفتيحًا- 3

 :املكدع الػضب* 

 اهلل، ولكك استخدامنا بشكل جًد الغراّز عطًُ عظًؿُ مك
 :غضبت  وضبطنا لنا ميًز األقسان عك الكاّفات االخرِ، فإذا

 .فؽًكك مك أجل غريه اهلل وحقيؼ اآلخرىك + 

 .اآلخر فؽتعرب عك ذلم بادب ودون جرح + 

 .اخلارج فال تدع الغضب ىظنر يف + 
 

 إذا إردت أن تغضب وحتقد وتبغض"
 " وابغض اخلطًُ فاغضب عؽٌ جسدك واحقد عؽٌ الشًطان

 .(األب ىيحفا الدرجٌ)
 

حنس )ميت اثرقالؾ أو جرحفالؾ،وىعين أىضا أقفا أحًاْ ولفاك فاّدٍ لؽغضب ولٌ ادراكفا آالـ اآلخرىك
: عؽٌ اآلخرىك  كيقيا شفيقني،)باألمل

 (ميسٌ األسيد أقبا)" ال تكك قاسٌ القؽب عؽٌ اخًم فإقفا مجًعًا قد تغؽبفا األفكار"
 .وال تضطر اآلخرىك إلٌ احتؿالم                   

 

 (14 : 6ًتى  )"ايضا ابوكٍ اهصٌاوي فإُ اْ غفرمت هوِاط زالتٍٔ يغفر هلٍ"
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 هل الوراثة وحدها سبب الصلع عند الرجال؟ 
 

 جيٗب عمٜ ِرا التطاؤه الدكتٕز أمحد عاده ٌٕز الدَٖ

  أضتاذ اجلساسٛ ٔالتذىٗن بكمٗٛ الطب جباوعٛ الكاِسٚ

  ٔالطكستري العاً لمذىعٗٛ الدٔلٗٛ جلساسٛ التذىٗن 

 : عَ قازٚ أفسٖكٗا ٔاملىجن اإلقمٗىٜ لمػبكٛ الدٔلٗٛ إلذابٛ الدُِٕ قائال
 

ىصاب الكجري مك الرجام بدرجات متفاوتُ بسقيط الشعر، ومعظؾ لنه احلاالت وراثًُ، ورمبا 
ىكين ذلم بسبب حساسًُ الشعر هلرمين الرجام، وأحًاقا ىكين السبب لي اإلصابُ ببعض 

األمراض، أو التغريات فَ لرميقات اجلسؾ أو التعرض لعالج كًؿاَّ، أو وجيد أمراض قفسًُ، 
فَ حني أقم مك الفادر أن تصاب املرأٍ بالصؽغ، ولكك مك الطبًعَ أن تفقد بعضًا مك الشعر كؽؿا 

. تقدـ بنا السك
وىضًػ أن الشعر ىعد أمرًا حًيىًا جدًا فَ إحساس املرأٍ بففسنا، إذ تعد أوىل مظالر الزىفُ 

والتفاخر بني بفات جفسنا، واحلالُ الففسًُ لؽؿرأٍ تفعكس عؽَ بناْ وروقق بل صخُ شعرلا، فإذا 
كاقت حالتنا الففسًُ جًدٍ وإحساسنا بناتنا مرتفغ، فإن ذلم غالبا ىكين حام شعرلا، ومك ثؾ 

فإن شعر املرأٍ ىعكس حالُ وشكل ومجام املرأٍ، ولنا تعرف تؽم املقيلُ أن شعرك ىعرب عك الشكل 
النِ ترىدىك أن تظنر بم شخصًتم، والرجام أىضا ىفطبق عؽًنؾ لنه املقيلُ، فعفد الفظر إىل حالُ 

وشكل ولفدمُ الشعر قطؽق عؽَ الشخص صفُ الشقاوٍ أو شخصًُ رىاضًُ جنابُ أو منفدمُ 
 . جادٍ، وغري ذلم مك الصفات

 

 
 

 ٔقف عضفٕزاُ صػرياُ عمٜ درع غذسٚ 
كعادتّي يف ٔقت املطاء لٗطرتحيا وَ تعب الًٕٗ ٖٔتذاذباُ أطساف احلدٖح عَ 

 ...اسداخ ِرا الًٕٗ ِٔرا دصءًا وَ احلدٖح الرٙ داز بٍّٗىا الًٕٗ

 لفت قظرن بني البشر شًئًا غرىبًا : قام احديما لآلخر

 ؟  وما لي..... شًئًا غرىبًا :  العصفور اآلخر

؟  !!!ملاذا ىعًش البشر يف قؽق واقزعاج وخيف : العصفور األوم

. ىا صدىقٌ ىبدو أن لًس هلؾ األب السؿاون النن ىعتين بَ وبم:العصفور اآلخر ضاحكًا
 

 ...أبوكٍ اهصٌاوي يكوتٔا ... اُظروا إىل طيور اهصٌاء 
 

 أهصتٍ أُتٍ باحلري أفضى ًٍِٔ ؟
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 شنس ة ّق٘هاُ   ٍستحقٍِ إجعيْب

Ariten Nempsa  Enjwc qen Ouswephmo
t 

 أوو شبٍئهمىت خٍِ إوجىس  أ وٍم  إبشب اري تٍه

 اسمل لٍتقدس  السمىات الذي فً اببّب

Peniwt je Etqen 
ni 

V/oui Maref 
toubo 

Nje bekran 

 اوجً بٍكزان مبرٌف تىفى فٍئىي أتخٍه وً جً بٍىٍىت

 ملكىت ك ىٍأت
Mareci nje tekmetouro 

 ك مت أوورويت إوجى ٍبزٌسئً

 مشٍئتل ىتنِ
Petehnak marefswpi 

 مبرٌف شىبً بتْٖبك

االزض عيى مرىل اىسَبء فً مَب 
mvr/] qen tve nem hijen pikahi 

بٍنبًٕ ٍٕجٍِ ٌٍّ إتفٍٔ خٍِ إٍفسٌتً 

اىًٍ٘ أعطْب ىيغد اىري خبزّب 
Penwik nte Rac] m/if nan mVoou 

إٍف أؤٗ ٍٍف ّبُ زاستً أّتى بٍِ أٌٗل 

ouoh ,a n/eteron   nan ebol 

ٍب عيٍْب ٗ 

 (ذّ٘بْب)

أغفس ىْب 

ًّ إت  أٗٗٓ مب 

إٌسُٗ 

إٌف٘ه ّبُ  
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 طريقة جلعل حياتك افضل
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 األفـــضــــلىقادمىالىمحالــــه

  .. ٔ أٌطمل.. بن أضتٗكظ .. فال تضعف .. وّىا كاُ غعٕزك 
 

 .ىالــصحىدائمٌاءأرملىالذي

ىفإذاىرذت.انظرىإلىىوومكىرلىىأنهىلوحظىفنانىبوضاء
ىىوومكىبدلبوظىمتػباًلىكلىماىونثرهىالناسىوالظروف

ىفدوفىتجدىفيىالعالبىرلىىلوحتكىفوضى ىرلىىلوحتكى،
 .ولوسىفنًاىكماىهوىالمغترضىأنىوكون ى،

  
  

 
 

.. ٔ أٌت عمٜ قــٗد احلٗاٚ .. عٍدوـــا تطتٗــــكظ يف الضبــــاح 

 .... فأمحد اهلل عمٜ ذلك

 .. ٔدٗـــدٌا لألخسٖــــَ غٗئا ممٗصٌا..أعط٘ كن ًٖٕ 

  ٔعائمتك دائـــىُا.. أتضن بٕالدٖك 
 

 .. ودـــطـــودا..ىكنىمتغائــــاٌلى

 أحــــــغـــــظىحــــــدودك 

...  
 

  )) أٌت متمك مجٗــــع استٗاداتك ((احلطــد ِٕ وضٗعٛ لمٕقت
 

 .تخلصىمنىجموعىاألذواءىالتيىلوسىلؼاىمتطظىأوىمنغطظىأوىجمـــال 
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 المقادير

كٕب واء /وبػٕز كٕب دٕش ٍِد/كٕب ٔثالثْ ازبع وَ الدقٗل/ٌضف كٕب ضكس/ ٌضف كٕب شٖت

 فاٌٗمٗاـ   ومعكْ كبريٓ بٗكٍر بٕدز/تكسٖبا 

 لٗىُٕ ومعكْ صػريٓ عضري/ كٕب واء2/كٕب ٌٔضف ضكس :الػساب
 

 :الطريقه

 الطكس متاوا ٖسب الصٖت وع الطكس ٔميصز دٗدا ستٜ ٖرٔب -1

 ٍٖدن الدقٗل ٖٔضاف الْٗ البٗكٍر بٕدز- 2

 اىل خممٕط الصٖت ٔالطكس ثي ٖضاف دٕش اهلٍد ٔالفاٌٗمٗا ٖضاف الدقٗل- 3

 ٖكُٕ الكٕاً وجن التٕزتْ العادْٖ ٖعذَ باملاء ستٜ- 4

  ٔالدقٗل ٔختبص فٜ فسُ وتٕضط احلسازٓ ٖضب اخلمٗط فٜ صٍْٗ وبطٍْ بالصٖت- 5

 بازد ٔاالخس ضاخَ تطكٜ بالػساب عمٜ اُ ٖكُٕ اسدِىا- 6

 اهلٍد تكمب فٜ طبل بعد اُ تربد ٔتسش قمٗن وَ دٕش- 7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................................................  

 سؤال شهر يوليو
  ؟؟؟اىَسأتٍِ ٍٗبذا مبُ اسٌ ٍِ ٕ٘ اٗه زجو تزٗج أٍسأتٍِ ؟/ س  

:....................................................................................................................  أخاتة امسؤال 

: ................................................................................................................... الامس     
  

 

 

 تحفففففة تورتً جوز اهلهد صيامي

 

 

 

 ضع اجابتم يف صيدوق غرفة ابوىا رويص

 فيُ جوايز االجتناع القادو
 

 

برىامج املشابقات  
 فتظوا اللتب...اجلديد

 حاول اقرا فتش

واحلل 
يف 

العدد 
 القادم

 

 اجابة سؤال شهر يونيو 
مشاغدا للكدِس  اهشّمٍس ًٍ الػبد الذى صار

بٍلس الرصٍؿ وارصو الكدِس رصالة الُ فلّمٍن 
 صّد ًذا الػبد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 +اهعائوة املكذشة  +  إدتىاع اإلضسٚ+ 

المؤثمر الروحَ الصّفَ للػائالت بدِر الػذراء ػ بّاض ػ بوَ صٍِف 
 2011 / 7 / 17 ػػػ 7 / 15من 

 اِام 3× لّالَ 2
المبوَ الردِد المنّف بالدِر 

لو من 100 زوّي للفرد ػػ 115/ الكّمة   صوي 12 زوّي للعفو ا 
شاملي اإلهجكاالت و الٍزبات الدالث واإللامي فَ حررات غّر منّفي 

 ( زوّي 45فرؽ ثنّّف الحررى  )
 زوّي 55 صرِر ػ ثنافي الشرِر الفارغ 3بالحررة 

 0105575569  ػػ 22630860ظرؼ هماؿ غرِان ػػ / الحرز 
المؤثمر خاص للػائالت فكط 

فاصّو غن البرهامذ الروحَ فَ مٍلػوا تبالَ اؿ
www.maryholyfamily.com 

............................................................... 
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 حظك اليوم مع ثمار الروح القدس

 20/4ىالىى21/3برجىالمحبظ

انًذثح يٍ قهة طاهش وضًيش  وايا غايح انىصيح فهي 1:5تيًىثاوس 
 صانخ وايًاٌ تال سياء

 20/5ىالىى21/4برجىالغرحى

يا ايها انصّذيقىٌ واهتفىا يا  افشدىا تانشب واتتهجىا  32:11يزاييش 

 جًيغ انًستقيًي انقهىب

 6/ى20ىالىى5/ 31االتضاع برج

انكثشياء وانتؼظى وطشيق .انشش يخافح انشب تغض 8:12يثال ا

 .انشش وفى االكارية اتغضت

 20/7ىالىى21/6برجىالدالمى

 السالك باالستقامة. يستريحون في مضاجعهم. السالم يدخل 2: 57شعياء  ا

 20/8ىالىى21/7برجىطولىاناةى

يىاظثيٍ .صاتشيٍ في انضيق.انشجاء  فشديٍ في12:12سوييح 
 ػهً انصالج

  ا20/9ىالىى21/8برجىاللطفى

اآلتيح غًُ َؼًته انفائق تانهطف  نيظهش في انذهىس 2:7فسش 

 ػهيُا في انًسيخ يسىع



ى

 10ى/20ىالىى21/9برجىالصالحى

واجؼهكى تسهكىٌ في  واجؼم سودي في داخهكى 36:27دزقيال 

 فشائضي وتذفظىٌ ادكايي وتؼًهىٌ تها

 20/11ىالىى21/10برجىاالومانى

في وػذ هللا تم تقىّي تااليًاٌ  وال تؼذو ايًاٌ استابى4:20سوييح 
 يؼطيا يجذا نهّه

20/12ىالىى31/11برجىالودارظى  

69:32يزاييش   

 هللا يشي رنك انىدػاء فيفشدىٌ وتذيا قهىتكى يا طانثي اهلل

 20/1ىالىى21/12برجىالتطغفى

 فهُسهك ايضا تذسة انشوح اٌ كُا َؼيش تانشوح5:25غالطيح 

20/2ىالىى21/1برجىالرحمظى  

فانه ولو احزن يرحم حسب كثرة مراحمه  3:32يشاثي   

 20/3ىإلىى21/2برجىالحكمظى

يذفع هزا ويتؼقم يشادى  دكيًا يٍ كاٌ     107:43يزاييش 
 ا                                              انشب

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


