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  ى نَاحة داًد النبى ًامللك كوهكىى 23وناورىى1
  نَاحة القدٍس انبا حينس كاما القس ىكوهك  52 وناور3

ىىٌٍلَانة الشوَدة ً سة انسطاسَىاستشواد القدٍ كوهك 62ىوناورى4
 استشواد القدٍس انبا بسادي اسقف ابصاى كوهكىى27ىوناور5

  بزمٌن عَد املَالد اجملَد كوهكى22ىوناور6

 استشواد القدٍس اسطفانٌس رئَس الشمامسة ىطوبة1 وناورى9ىى

                                   استشواد القدٍس تادرس املشزقىطوبةىى22وناورىى22

                                                 استشواد القدٍسة دمَانة طوبةىى21وناور21

 استشواد القدٍسة موزاتى طوبة 41وناور22

 نَاحة ًالدة االلى القدٍسة مزٍم العذراء طوبة 14اورون29

 نَاحة القدٍس العظَم انبا انطٌنبٌس اب الزهبان طوبة 11وناور32

 
 

ار ـــسـكـنـس
 الشهر

2 

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/Synaxarium-or-Synaxarion/07-Baramhat/26-Baramhat.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/Synaxarium-or-Synaxarion/07-Baramhat/26-Baramhat.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/Synaxarium-or-Synaxarion/07-Baramhat/26-Baramhat.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/Synaxarium-or-Synaxarion/08-Bermodah/01-Bermodah.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/Synaxarium-or-Synaxarion/08-Bermodah/01-Bermodah.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/Synaxarium-or-Synaxarion/08-Bermodah/01-Bermodah.html


ى : انتىتدالىوالبابىوجوب
 

 "غير مخلوق مولود"                 

 ؟ ماالختالف بني خلق ادم وجتسد املسيح اليت قيلت عن السيد املسيح يف قانون االميان
 

                                      خلق ادم من تراب ونفخ فبه الرب نسمة

مولود                               اما بالنسبة للسيد المسيح يعتبر ، حياة

                                                     من نسل االنسان ولقبهالنه 

                                      النه مولود من العذراء (ابن االنسان)

 وفي طبيعته  مريم ومن الروح القدس

                                نسل االنسان االول ادم وحواء ،البشرية

وهذا                                    وجاء لكي يحمل خطية ادم وحواء

 .من الناحية الناسوتية

بشرية آخري فهو البشر ن ادم اليوجد في تركيبه اي خليقةلك

 اما عبارة مولود غير مخلوق من الناحية الالهوتية.االول

 .كل الدهور وغير مخلوق مولود من االب قبل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ..عبارات دائما ( 3)وقت الضيقة ضع أمامك 

 .موجودربنا ........ركله للخٌ   ......مسٌرها تنتهً

 .....ظـــالح 

 .ً لكنوا ال تتٌقف....احلَاة تتعجس 
   .ً لكنى ال ميٌت .....األمل ٍضمحل 

 ال ٍصنع خبزا...ً احلب بال تضحَة كالدقَق بال مخري 
 البابا شنٌدة الجالح.                                                                     
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 بونا رويس يعقوببقلم أ                                     افراح التجسد
 
 

ًّ أجى        فقاي اهسب أُٛ قد زأٙت ًرهٞ غعيب اهرٜ يف ًصس ٗمسعت صساخٍٔ "
 أٙدٜ                                     ًطخسٍٙٔ ، إُٛ عوٌت أٗجاعٍٔ فِصهت إلُقرٍٓ ًّ 

 (.8، 7: 3خس ) "ٗأصعدٍٓ ًّ توم االزض   املصسٙني
 
 

إذ مل يلّ مملِا هػعب اهلل ارتالص ًّ اهعبودية واالُطالق إهي أزض +
املوعد إال بعد ُصوي اهلل عوي االزض يف غلى عويقة تػتعى وال حترتق 

يف بطّ  ًػريا إهي أْ ارتالص ال يتٍ إال بِصوي اهلل اهلوٌة ًتجطدا
حترتق ًّ مجس اهالٓوت كاهعويقة اهيت مل حترتق ألْ اهعرزاء اهيت مل 

 .اهلل كاْ داخؤاوٓو يلوٍ ًوضي اهِيب
 

- : نزل اهلل لينقذنا من عبودية الخطية+
 

 (. 44:5ك2٘) "إُ إْ كاْ ٗاحد قد ًات إلجى اجلٌٚع فاجلٌٚع أذا قد ًات٘ا " 
 (. 22: 45ك4٘ ) "الُٕ كٌا يف أدَ مي٘ت اجلٌٚع ٓلرا يف املطٚح ضٚحٚا اجلٌٚع"

 

نا معه من أرض العبودية ، نزل وانقذنا واصعدبتجسده+
 -:أبديةإلي حياة

 

 .أعطاُا أْ ُبدأ االبدية...أخر اهري هِا وأعطاُا اهري هٕ
حطوز املطيح ٓو خسوج بِا ًّ ضوطاْ اهصًّ وُعيؼ ..ففي اهقداع

 .ًع املالئلة حوي املطيح و باملطيح 
ًّ حدود اهػين املادي احملدود إهي اهتجطد االهلي أخسجين +

اًلاُيات اهلية غري شًِية وال حمدودة باإلمياْ باملطيح اهري أحتد 
  .يةبطبعيت اهبػس
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وقد ولد هذا المجاهد بمدينٌ روميٌ . ؽً مثل هذا اليوم تنيد القديس أرشليدس 

َ واسم والده يوخنا وأمى سنكّتيكًَ وكانا بارين أمام هللا َ سالكين بخسب 

مات والده وهو ابن اثنتً عشرة سنٌ َ ولما أرادت أمى ان تزوجى . وصاياه 

ذذ وظيؾٌ أبيى َ وأرسلت معى لم يقبل ؽأشارت عليى ان يمضً إلٍ الملك ليأ

ؽلما ساؽروا هاج البخر عليوم برياح . غّمين بوديٌ عظيمٌ ليقدموا إلٍ الملك 

شديدة ؽانكسرت السؾينٌ َ ؽتعلق القديس بقطعٌ من ذشب السؾينٌ ونجا من 

ولما صعد إلٍ البر وجد جثٌ إنسان قد قذؽوا الموج َ . الػرق بعنايٌ هللا 

ما لً وهذا العالم الزاُل : العالم َ وخدث نؾسى قاُّ  ؽتذكر مآل الناس وزوال

ثم نوض وصلً إلٍ السيد المسيد . وماذا اربد عندما أموت وأصير ترابا . 

ان يوديى إلٍ الطريق القويم َ ثم جد ؽً السير إلٍ ان وصل دير القديس 

وأقام هناك سالكا خياة . رومانوس َ ؽقدم للرُيس ما بقً لديى من المال 

والزهد ؽً المأكل والملبس َ ختٍ بلؼ درجٌ الكمال َ ومنخى الرب قشف الت

. ثم قطع عودا علً نؾسى ان ِ يري وجى امرأة مطلقا . نعمٌ شؾاء المرضً 

ولما طال غيابى عن والدتى َ ولم تعلم من أمره شيُا َ ظنت انى مات َ ؽخزنت 

وسمعت . رة منى عليى كثيرا َ ثم بنت ؽندقا للؾقراء والػرباء َ وأقامت ؽً خج

ذات يوم اثنين من التجار يتخدثان بذبر ابنوا أرشليدس وقداستى ونسكى ونعمٌ 

هللا التً عليى َ ولما تقصت منوما الذبر تأكدت انى ولدها َ ؽنوضت مسرعٌ 

ولما وصلت أرسلت إلٍ القديس تذبره بوصولوا َ ؽأجابوا . إلٍ ذلك الدير 

ؽكررت الطلب . يبصر امرأة مطلقا  انى قطع عودا مع هللا ان ِ: قاُّ 

ولما . وهددتى بأنى إذا لم يسمد لوا برؤيتى َ مضت إلٍ البريٌ لتأكلوا الوخوش 

عرف أنوا ِ تتركى َ كما انى ِ يقدر ان ينكث عوده َ صلً طالبا من السيد 

  َ وكان هللا قد أجاب طلبى َ واؽق وطلب دذولواثم . ذ نؾسى المسيد ان يأذ

لما دذلت وجدتى قد اسلم الروح َ ؽصرذت باكيٌ وطلبت إلٍ هللا إذ ان أمى 

ولما قصدوا ان يؾرقوا بين . ان يأذذ نؾسوا ايضا َ ؽاستجاب هللا طلبتوا 

اتركوا جسدي مع جسد والدتً َ : جسديوما سمعوا صوتا من جسده يقول 

 وقد شرف. ؽوضعوا اِثنين ؽً قبر واخد . ألننً لم أطيب قلبوا بان ترانً 

. هللا هذا القديس بعمل آيات كثيرة   

.صالتى تكٌن معنا ًلسبنا اجملد دائما ابدٍا امني   
 



 للرراه؟ لماذاىاهتمىالربىودوعىببذارهىالمالئكه

 دواهم؟ ولماذاىلمىوهتمىانىوبذر

 .بالناس  لقد كانت المدينه بيت لحم مزدحمه بل صاخبه

ىفلماذاىلمىوهتمىاللهىانىوردلىلهمىمالئكته
ىبموالدىالربىودوعى؟ىلوبذرهمى

 

يرسل هللا هذه القلوب الساهرة المنتظرة المترقبة عمل هللا؛ هى التى س إن

. فالله لم يرسل مالئكته إلى األشخاص المترفهين أو المتنعمين .إليها مالئكته

. يجلسـون فى العراء، وهم ساهرين على رعاية أغنامهم بل أرسل إلى أناس

الروحية، وأهمية السهر فى الصالة،  وهذه هى أهمية السهر فى الحياة

 .وأهمية السهر فى الكنيسة والتسبيح

ويرى رعاية . وهللا كان يريد أن يرى رعاة للشعب. انوا رعاة لألغنامك إن هؤالء

  بفم نبيه حزقيال فيقول. حقيقية

وؼؾم:ماظلقدماظربمظؾرساة ؼامابـمآدممتـؾأمسؾكمرساةمإدرائقؾ،متـؾأموضؾمهلؿمػؽذامضال"

تأطؾقنماظشقؿم!ماظغـؿ؟ أالمؼرسكماظرساة.مظرساةمإدرائقؾماظذؼـمطاغقامؼرسقنمأغػلفؿ

تؼقوهمواجملروحمملم ادلرؼضممل.موتؾؾلقنماظصقفموتذ‟قنماظلؿنيموالمترسقنماظغـؿ

بؾمبشدةموبعـػم تعصؾقهموادلؽلقرمملمجتربوهموادلطرودمملمتلرتدوهمواظضالمملمتطؾؾقه

ضّؾتم.موتشؿؿت صؿشؿؿتمبالمراٍعموصارتمعأطاًلمجلؿقعموحقشماحلؼؾ.متلؾطؿؿمسؾقفؿ

 اجلؾالموسؾكمطؾمتٍؾمساٍلموسؾكمطؾموجفماألرضمتشؿؿتمشـؿكموملشـؿكمصكمطؾم

  )6-2:م34حز"م)ؼؽـمعـمؼلألمأومؼػؿش

قد أهملوا الغنم، وأهملوا الرعاية،  فالله كان حزينًا أن رعاة بنى إسرائيل كانوا

 .وبحثوا عن ملذاتهم الشخصية، وظلموا الخراف

 :قال بطرس الرسول للرعاة لذلك 

 6 .) 3ى:5ىبط“ (1 لىىاألنصبةىبلىصائرونىأمثلةىللرروةوالىكمنىودودىر" 



 .( 38:ى12ربى)" اأماىالبارىفباإلومانىوحو"  باإليمان نحيا

:م11سرباغقني)أنمغعطقفامتعرؼًػامدضقًؼاموذاعاًل،مإالمأغـامميؽــامعـم طؾؿةمسظقؿة،مظقسمعـماظلفؾ « اإلميان"

;مأنمغرىماهللمودمقاميفمحضرتف،مأنمنعؾفمأعاعـام«ُؼرى غرىمَعـمال»اإلميانمػقمأنم نأنمغػفؿمأم(م27

  .وغؿؾعفممتاًعا ( 8:م16عزم)مطؾمحني يف

أيمأغفماعؿقازمُعـحمظـامطفؾةم(م9، 8:م2أفم) اهلل إنمطانميفماألداسمظقسمعـامبؾمػقمسطقةمواإلميان،

دمقاميفمطؾمحني،مبؾمويفمطؾمحلظةمبفذاماإلميان،مأنمُغعاؼـماهللم جماغقةمعـماهلل،مإالمأغـامعلؽقظقنمأن

  .عـمرؤؼةمصػاتف بادؿؿرار،موأنممنؿؾئ

ظقؿؿؿعقاممبقاسقدماهللمهلؿ،مظقسمظؽـرةم دمطاغتمعشؽؾةماظشعبمضدًؼًؿامػلمأغفؿمملمؼؼدروامأنمؼدخؾقاظؼ

سدمم”أوماغعداممحقؾؿفؿ،مبؾمبلؾبمواحدموحقدمػقم جلربوتمأسدائفؿ،موالمظؼؾةمسددػؿ ذرورػؿ،موال

 (.6:م11;م 19م-م17:م3سب)ماهلل ميؽـمإرضاء وبدونمإميانمال.م“اإلميان

سؾكمظلانمعقدكماظـيبمألنمؼدخؾقام جاءتفؿمطؾؿةماظرب(م1تث)صعـدعاموصؾقامإىلمعشارفمطـعانم

دهمػقمصاإلميانموح.مضدرةماهلل،مخاصقاموملمؼؿؼدعقا وؼطؾعقاماجلؾؾ،مإالمأغفؿمظعدممإمياغفؿماظذيمملمؼَر

سـدعامواجفممودماظػؿكماألذؼرمعـؾؿامصعؾمذظؽماإلميانميفمغػسمدا اظذيمؼرىمضدرةماهللمصققمطؾمصعقبة

م(. 46:ى17صمى1)ى «هذاىالوومىوحبدكىالربىفيىودي»:مجؾارماظػؾلطقـقنيمضائاًلمظف جؾقات
 حؿكمؼدؼفماظصغريتنيماظغضؿني،مبؾمطانمؼرىماهلل، تريسقـامداودمترؼانمذظؽماظعؿالق،موال ملمتؽـ 

  .صأدركمضدرتفمشريماحملدودة،مواغؿصر

بعدممدخقلماألرضمواعؿالطفامظعدممإمياغفؿ،مغراػؿمؼطغقنم ثؿمغرىماظشعبمبعدمأنمحؽؿماظربمسؾقفؿ

درطنيمظؼدادةماهلل،مصؽاغتماظـؿقفةمأغفؿماغؽلروامذواتفؿمشريمُع وؼؿفربونموؼؼؿقؿقنمادلشفدمعـ

عشفد،محؿكمظقمطانممؼؼدِّرمضدادةماهللموؼفابفميفمطؾمدقىماإلميان،مػقماظذي صؾقس.موُرردوامطاظـقؾ

م .عؾقًثامبإشراءماخلطقةمادُلؾخملحمؼقًعامصققًعامعـؾؿامحدثمععمؼقدػ ػذامادلشفد
 

أن ٍسى  ًَمن ٍسٍد. َمن ال ٍسى اهلل لن ٍسى مٌاعَديً. «َمِن ال ٍُسى»باإلميان ُنعاٍن اهلل  إننا
ًكالب، فدخال أزض  ًهرا ما حدخ مع ٍشٌع. مٌاعَد اهلل ًٍتمتع بوا، علَى أًاًل أن ٍسى اهلل

حنَا حنن باإلميان؟ لَتنا نفعل  فول. املٌعد ًمتتعا باملرياخ، األمس الري خشسي ذلك اجلَل بأكملى
 7 .ذلك
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إْ كِ  حتب     ال تطوب أْ ت خر 

بى أعطي باضتٌساز دوْ اهِ س إ  

أو دوْ اُت از األخر    املقابى

فاهري يعطي أك س ٓو اهري  ب 

أك س. 

 

         ل        ال     ف            
  ل       ال را            ل          
      ا                     ر  ف ل   

  س       ر    ال         ر.

 نىو  ىبونكماىدرىالىتتص  ىأدرارهى
و نىكانىفيىذلكىمخطئا ىفيى أمامىأحد

أدراره فمنىوح ظىدرىمنىوحبىرلىى
الدوامىهوىالذيىوحبىباألكثر.ى

 

   ل    ا ت            
 ت           ل      

 س    ا     ا    ا    
   ال  ا   ال      ف ت  

  سس             ر    
  س  ف           ر. 

 
 

 ن       ا              ا  ا     

و               و      ن         

ا        ن        ا   و  ا   

و              ا     ن  ا         

 ا                 . 

 

أْ  ت  غطب ًّ حتب و    وزتٔوتلوْ أُ  جطس اهساحة واألًاْ 

واال ٌ ِاْ هٕ وأْ حتتويٕ بلى ًا بداخوٕ ًّ ًػاعس وغجوْ وأفسا  

ْ  اهري  توي أك س  ب أك س و أْ اهر  يػفس اك س  ب اك س.  فاعوٍ أ
 

أن تشوس عل  زاحة من  ب ًتش   
معى ًتفس  معى ً َا معى ًألدلى فاعل  

أن  من تعب أكجس من أدل من  ب 
فوٌ الري  ب باألكجس . 

 

  ْ أْ تػري ًّ ذاتم وتلوْ ه فطى فاعوٍ أ

ضبب اهتػيري ٓو اذتب اهل ري اهري يف 

 وبم ًّ أجى ًّ حتب واْ االبتطاًة 

 واهلدوء ٓو ضس أُاء ا  ًػلوٕ.

  

 



 **رامـــتـاالح**

اذتصوي عوى االحرتاَ اهري يطتخقٕ باتباع بعض  يقوي أحد ارترباء أْ بوضع املسء

ضِيدز   وٓو  بيب ُفطاُي كبري   إْ اإلُطاْ .از.ضي فقد أعوّ. اهِصائح اهبطيطة 

ُاجخا أو ذا ُفوذ هلي يطتخوذ عوى االحرتاَ    هيظ يف حاجة إ  أْ يلوْ غِيا أو

ٓرا ارتبري   بِاء عوى ضِوات خربتٕ حوي كيفية  ئح اهعػس اهيت يطدئاوفيٌا يوي اهِصا

 :اكتطاب اإلُطاْ هالحرتاَ
 

حاولمأنم وظذظؽ.مصؽؾؿامطـرمطالمماإلغلانمطاغتمػـاكمصرصةمظؾكطأم:مثرمعـمأنمتؿؽؾؿمادؿؿعمأ -1

 . حؼقؼة تؽقنمصاعؿامضدرمادللؿطاعمواظـاسمدقفمؼػرتضقنماغؽمأطـرمذطاءمممامأغتمسؾقف

.معػؿقحاحقاتؽمطؿابام حماصظامسؾكمععؾقعاتؽماظشكصقةموالمجتعؾمطـ:ماخلاصةاحؿػظمبأدراركم-م2مم

 . صؿعرؼؿؽمظـػلؽمجتعؾماآلخرؼـمؼؼؾؾقنمعـمصؽرتفؿمسـؽ

 إغينمطـتمحمظقزامصانمذظؽمؼػؼدكمبعضامعـمعؽاغؿؽم،:مصعـدعامتؼقلم:متؼؾؾمعـمعـفزاتؽ ال -م3

سؿؾتم ذؽرام،مظؼد:موسـدعامؼؼقلمذكصمعامػذامسظقؿم،مواصؼفمثؿمضؾم.موطـمعؿقاضعاموظؽـميفمصكرم

 . „د

ؼػؼدونماالحرتام،مالنم ؼؿظاػرونمبأغفؿمسؾكمحؼمدوعامصاظذؼـ:موظؾاضةاسرتفمبأخطائؽمبلرسةم-4 

 .خمادسقناظـاسمتراػؿمسؾكمأغفؿم

سـدعامؼؼؾؾمعـمذاغفموتقضػمسـمضقلمأذقاءمصاإلغلانمؼػؼدماحرتامماآلخرؼـم: المتؼؾؾمعـمذأغؽ-5

 . ؼؽقنمخطأ ػذامضد:معـؾ

 . تؾاظغميفمذظؽ مبـادؾةمأعرمجقد،موظؽـمالمصاالسؿذار:مابؿعدمسـماالسؿذارمادلؿؽررة-6

يفماآلخرؼـمصإنماظـاسم صؾقمحاوظتمجاػدامأنمتؤثرم:اآلخرؼـالمتؽـمعـمحميبماظؿأثريميفم-7

 .دقشعرونمبذظؽمودؿػؼدماالحرتام

صإنمسادةماإلطـارمعـمدؤالماظـاسمسـمرأؼفؿمؼعؽسمسدممتأطدكمعـم :ذمأطـرماظؼراراتمبـػلؽخ-8

 .ظؽاحرتاعفؿم ضراركموػذامؼؼؾؾمعـ

 .احرتامماآلخرؼـ وؼضقعقنموضؿفؿمؼػؼدونؾأرؽقنمصاظذؼـمؼؿم:اظقضتدائؿامضدرمضقؿةم-9

 .االحرتام صاظذؼـمؼـػعؾقنمطـريامبعقارػفؿمؼػؼدون:محؿػظمبفدوئؽأ-ا0
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  لماذاىن ىءىالذموعىامامىاالوقونات؟؟؟
 

 . )41ٌوحنا " )أنا نور العالم: "قال ألن المسٌح :أًاًل

  .الشمعة تذكرنا بإٌماننا بأن المسٌح ٌنٌر نفوسنا

 لتذكٌرنا بإشعاع القدٌس صاحب األٌقونة التً نضًء الشمعة  :ثانًَا

  ).:6:4ولوقا  41::1ٌوحنا )القدٌسٌن هم أبناء النور أمامها، ألن

 . الُمظلِمة وأفكارنا الشرٌرة وشهواتنا كتأنٌب على أعمالنا :ثالجًا

 بحرارة أكبر وصٌة المخلّص ولكً ُندعى إلى طرٌق النور اإلنجٌلً حتى نتمّ  
  ).1::4متى ” (فلٌضىء نوركم أمام الناس، حتى ٌروا أعمالكم الحسنة" 

ٌّاً كضحٌة من أجلنا،كتضحٌة صغٌرة للرب الذي أسلم نفس :زابعًا  ه كل

 امتناننا الكبٌر ومحبتنا المشّعة للذي منه  وكإشارة صغٌرة إلى 
 أن تمنحه المحبة  ٌمكن  والخالص وكل ما نسأل الحٌاة والصحة 

  .اإللهٌة غٌر المتناهٌة

 فكرنا عن الخالق،  التً تبعدتحاربنا حتى خالل الصالة، الشر التً  لضرب قوى :خامشًا

  .وترتجف من النور، خاصًة نور الرب ونور الذي ٌرضونه تحب الظلمة كونها  

 الذات، إذ كما ٌخضع الزٌت والشمع إلرادتنا، هكذا ٌنبغً لحثنا على إنكار :سادسًا

  .المحبة فً كل آالمنا خاضعٌن لمشٌئة الرب بنفوسنا أن تحترق بشعلة  

 دنا، كذلك قلبنا،ال تشتعل بدون ٌ لتعلٌمنا أنه كما أن الشمعة :سابعًا

 اإللهٌة المقدس، أي نورنا الداخلً، ال ٌضًء بدون نور النعمة 
 حتى ولو كان ملٌئاً بالفضائل التً هً فً مطلق األحوال مادة

  .لالشتعال لكن النار التً توقدها ال تأتً إالّ من هللا قابلة

 شٌاء األخرى بالترتٌبخالق العالم، خلق النور أوالً ومن ثم كل األ لتذكٌرنا بأن :ثامنًا

 .(1:4تكوٌن " )نور وكان نور وقال هللا لٌكن"
يلمع يف داخلنا حتى قبل كل شيء، وهكذا ينبغي أن تكون األمور يف بداية حياتنا الزوحية،

 .ويزتفع وينمو فيناصاحل،  ومن ثم من هذا النور يتوّلد كل عمل. نور املسيح
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  اهوقا١اهوقا١    ضببضبب    هٚلْ٘هٚلْ٘    اهػطا١اهػطا١  عوٟ عوٟ     اهللاهلل  ٙدٙد    ٓآا
 

فأهملت مبانً  م يتبق إِ القلجل من العاُّتبإحدى مدن شمال إنجلترا ولكثجر من أعضاء كنجسٌ  سافر

اجتمع بعض األعضاء وقرروا توجٌُ المبنٍ بجوودهم الذاتجٌ  قبجل عجد المجّد.الكنجسٌ إلٍ سنوات 

لجل حطمت كل ما لبذلوا جودا فً توجُتى َ غجر أن عاصفٌ شديدة قامت بالّحتفال بالعجد وبالفعل 

أعاد األعضاء .فظور شق و فجوة فً الحاُط    جزء كبجر من إحدى الحواُط  كما سقط .صنعوه 

العمل و قاموا بتنظجف الكنجسٌ وكل أثاثاتوا لكنوما وقفوا عاجزين عن التصرف بخصوص الشق 

ت الظوجرة عبر راعً الكنجسٌ علٍ صالٌ مزاد فشاهد غطاء ماُدة ابجض فٍ وق.. الظاهر فً الحاُط 

ألتوبجس علٍ محطٌ اَ ببعض الشلنات مناسب لتػطجٌ الشق فاشتراه جمجل المنظر مطرز َ فشعر انى 

فأسالوا آن كانت تذهب معى إلٍ الكنجسٌ . شديدةفادرك أنوا فً ضجقٌ شاهد الراعً سجدة تبكٍ َ

ولكنٌ ِحظ آن السجدة قد توقفت عن الحديث فجأة و صارت تركز علٍ  .ا وهناك أنصت إلٍ قصتو.

فأجابت آن هذا الػطاء هو ملكوا َ قدمى لوا زوجوا َ  .الػطاء الماُدة األبجض سألوا عن سبب صمتوا 

وفٍ  .ثم روت لى كجف عاشت هً وزوجوا فً فجنا  .وأنٌ يوجد علجٌ الثّثٌ حروف األولٍ من اسموا 

فجاءت إلٍ بريطانجالتعمل مربجٌ  .ب ُوضع رجلوا فً معسكر َ وقد جاء إلجوا خبر وفاتى أثناء الحر

الراعً بقصتوا جدا واهتم بوا وطلب منوا أن تأخذ هذا الػطاء  تآثرأطفال فً مدينٌ قريبٌ من الكنجسٌ 

ب َ آما هً فأذ عرفت أنٌ ُسجػطٍ بى شقًا كبجرا فً جدار بكونى ذكرى من زوجوا الراقد فً الحر

الكنجسٌ َ خاصٌ اِحتفال بعجد المجّد ورفضت قبولى َ قاُلٌ أنوا تود أن تقدم شجًُا فً هذا العجد أليٌ 

حاول الراعً بكل جودة .فأنوا تتنازل عن هذا الػطاء للكنجسٌ َ آسرة آو إنسان ولكنوا ِ تملك ماتقدمى

ػطاء ولكنوا رفضت َ وحسبت أن رفض الراعً لقبولى إنما هو حرمان لوا من عطاء شً أن تقبل ال

تركت السجدة اِحتفال َ وبعد ساعات قلجلٌ امتّءت الكنجسٌ .  عزيز لديوا هلل فً هذا العجد المبارك

ا الػطاء من أين هذ: عاد الكل إلٍ منازلوم وبقٍ رجل واحد جاء إلٍ الراعً يسألى .بالقادمجن لّحتفال 

وهل آنت تعجش هناك ؟ِ قد افترقنا  –لماذا تسال؟أنٌ هديتً لزوجتً فً فجنا .. أشتريتٌ من مزاد -؟

أخبرونً أنوا ماتت وقد جُت إلٍ إنجلترا اعمل فً ف قد سألت عنوالحروب َ وآنا وزوجتً بسبب ا

بنفسى َ واخبر الزوج دهش الراعً لألحداث العججبٌ التً يلمسوا .تصلجح الساعات فً هذة المدينٌ 

بان زوجتى كانت فً الكنجسٌ منذ ساعات َوأنوا تظن آن زوجوا مات َ وأنوا جاءت إلٍ إنجلترا لتعمل 

ثم اخبره عن اسم العاُلٌ التً فً المدينٌ المجاورة التً كانت تود آن تعمل عندهم كمربجٌ  .مربجٌ 

ٍ الزوج بزوجتى بعد سنوات و فرحا انوما فٍ الصباح الباكر التق.ذهب الزوج إلٍ األسرة .ألطفالوا 

لقد   عاد إلٍ بجت الزوججٌ من خّل تنازل الزوجٌ الفقجرة عن غطاء الماُدة لتستر بى حاُط مشقوق 

شعر الزوجان آن كل أمورهما  ..أدركت آن هللا قدم لوا فً هذا العام أضعاف ما قدمتى من اجل محبتوا 

  ** اخلفٚٞ حلطابٔا  بى تعٌى ٙد اهلل ** .ِ تسجر اعتباطا 
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 عيد الغطاس
بين عيدين كبيرين  محصور   عيد الغطاس ىو أحد أعيادنا السيدية الكـبرى وىـو

والثالث ىو عيد القيامة   قداسات ليلية، األول ىو عيد الميالد المجيد  ونصلى فييا
الثالثيات   وتتعجب يا صديقى من ىذه. المـجيد وبينيما عيد الغطاس المجيد

، 11)أيـام ىى   المجيد، والذى تحتفـل بو كنيستنا ثالثةالمدىشة والمرتبـطة بيذا العيد  
 .طوبة من كل عام(11، 11

 

 ثالثة أسماء لهذا العيد: أواًل

 .أٜ اٌظٙٛس اإلٌٙٝ: ػيذ اٌصيؤفأيا  -أ

 .اٌشّٛع تؼذ اٌؼّاد ديس يّسه اٌّؼّذ: ػيذ األٔٛاس  -ب

 .أٜ اٌؼّاد: ػيذ اٌغطاط  -ض

 ألقاب ثالثة القديس يوحنا المعمدان يحمل: ثانيًا

 .جسذياً تسرح أشٙش ألٔٗ سثك اٌسيذ اٌّسيخ: اٌساتك  -أ

 .ِؼٕا٘ا اٌٍغٜٛ ألٔٗ لاَ تاٌّؼّٛديح اٌرٝ ٘ٝ صثغح فٝ: اٌصاتغ  -ب

 .اٌشأط ألْ دياذٗ إٔرٙد تاإلسرشٙاد تمطغ: اٌشٙيذ  -ض

 المعمدان له ثالث صفات القديس يوحنا: ثالثًا

 .شا٘ذ ِا ذٕثأ تْٗ ٔثياً تً وا: اٌمذيُ  آخش أٔثياء اٌؼٙذ -أ

 .إر واْ يؼذ إٌاط ٌشساٌح اٌّسيخ اٌسّاٚيح:  اٌّالن اٌّٙيئ ٌٍؼٙذ اٌجذيذ -ب

 (.2::7ٌٛ )تشٙادج اٌسيذ اٌّسيخ راذٗ  ٚرٌه: أػظُ ِٛاٌيذ إٌساء  -ض

 المسيح ظهر الثالوث القدوس فى معمودية السيد: رابعًا

  (.32:1ِد " )ٌزٜ تٗ سشسخاتٕٝ اٌذثية ا ٘زا ٘ٛ"صٛخ يٕادٜ :  اآلب  -أ

 (.1::3ِد )األسدْ شُ صاػـذاً  غاطساً فٝ ِياٖ ٔٙش: اإلتٓ  -ب

 (.1::3ِد )اٌشٚح اٌٛديغ  ظٙش ػٍٝ شىً دّاِح سِض: اٌشٚح اٌمذط  -ض
 تتم المعمودية بثالث غطسات فالمسيح مات وقبر: خامسًا 

 .المسجح ون ويقومون علٍ مثالثم قام فٍ الجوم الثالث والذين يتعمدون أيضًا يموتون ويدفن 

 " اػرّذٔا ٌّٛذٗ إٕٔا وً ِٓ اػرّذ ٌيسٛع اٌّسيخ": اٌّؼّٛديح ِٛخ ِغ اٌّسيخ  -أ

 (.::1سٚ )

 (.::6سٚ " )تاٌّؼّٛديح فذفٕا ِؼٗ: ".. اٌّؼّٛديح دفٓ ِغ اٌّسيخ  -ب

 (.31-37:7وٛ )"أدياوُ ِؼٗ.. فٝ اٌخطايا إر وٕرُ أِٛاذاً ":اٌّؼّٛديح لياِح ِغ اٌّسيخ -ض
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 ثالثة أفعال فى المعمودية: سادسًا 

 يٕظش اٌّؼّذ ٔاديح أٜ جذذ اٌشيطاْ ديس: سفض  -أ

 .اٌغشب ٚيىْٛ ِذّٛالً ػٍٝ اٌزساع األيسش اإلشثيٓ 

                            ٚيىْٛ  اٌششق ٔاديح ديس يٕظش اٌّؼّذ : إػالْ  -ب

  .ٌإلشثيٓيّٓ األ ِذّٛالً ػٍٝ اٌزساع

                                       اٌّؼّٛديح ػٍٝ اسُ اٌصاٌٛز االشثيٓ لثٛي : لثٛي  -ض

                                         ػذد األياَ اٌرٝ ِىصٙا اٌّسيخ فٝ ٚػٍٝ اٌمذٚط

 .لثشٖ

 الزيوت نستخدم فى المعمودية ثالثة أنواع من: سابعًا

 ."اٌسارض" ٍيٗ اسُاٌزٜ يطٍك ػ: اٌضيد اٌؼادٜ  -أ

 ."اٌفشح"اٌزٜ يؼٕٝ صيد : صيد اٌغاٌيالْٚ  -ب

 .ٚ٘ٝ خرُ اٌشٚح اٌمذط" اٌطية"ِؼٕاٖ : اٌّيشْٚ  صيد -ض

 فى يوم العماد ننال ثالثة أسرار: ثامنًا

أدـــــذ ال  أْ وــــاْ"٘ٝ ِـذخً األسشاس اٌىٕسيح اٌسـثؼح أٔـٗ : اٌّؼّٛديح  -أ

 (.5:3 يٛ" )يمذس أْ يذخً ٍِىٛخ،هللايٌٛذ ِٓ اٌّاء ٚاٌـــشٚح ال 

                            خسشّح ِمسّح إٌٝ شالز دفؼا" :1"ديس يرُ ِسخ اٌّؼّذ : اٌّيشْٚ  -ب

ٚوً  ػٍٝ األطشاف اٌسفٍٝ. ػٍٝ األطشاف اٌؼٍيا. (اٌشأط ٚاٌصذس ٚاٌظٙش)ػٍٝ 

 .سشّح "37"دفؼح 

فٝ  ٗ ٌىـٝ يصثد اٌّؼّذأٜ اٌرٕـاٚي ِٓ جسذ اٌشب ٚدِـ: اإلفخاسسريا  -ض

 (:يٛ)اٌّسيخ ٚاٌّسيـخ يصثد فيٗ ٚيميّٗ فٝ اٌيَٛ األخيش 

 بركات من المعمودية نحصل على ثالث: تاسعًا

 .ٔصيش أتٕاء هللا تاٌرثٕٝ ديس: تشوح اٌرثٕٝ  -أ

 .اٚأياَ ػّشٔ اٌزٜ يشافك دياذٕا: تشوح اٌّالن اٌذاسط  -ب

 اٌىٕيسح ّسـيخ أٜفٝ جـسـذ اٌ: تشوح اٌرصثيد تاٌّيشْٚ  -ض
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 هليلة اإلجنويصية باهفواكٕ

 َجم دقيق  ضضعَؽانيّ   َ قشر خبٌ ليمون َ اتبيضذمسٌ َغ سكر ضػظَ غ زبدة  ملكونات

 .غ زبيب ضػ َغ ؽواكٌ مجؾؾٌضػطَرشٌ ملد َ(باودر بايكينح)ملعقٌ صػيرة 

 (بايكينح باودر –ملد  –دقبق ) المكونات  تنذلط يقة   تحضري

                                     الزبيب والؾاكوٌ المجؾؾٌ ثم تترك  ميٌ من الدقيق وتذلط معتؤذذ ك

                            إلٍ أن نخصل علٍ قوام تذؾق الزبدة جيدًا مع السكر والؾانيّ جانبا

نضيف  ((داً موم ج))اِستمرار بالذؾق  عندها نبدأ بإضاؽٌ البيض خبٌ تلو األذرى مع .كريمً

المكونات دون أن ننسٍ الؾواكى المجؾؾٌ  قشر الليمون ونذؾق بواسطٌ ملعقٌ نضيف

توضع ؽً الؾرن المدهونٌ والمرشوشٌ بالطخين و نضع ذليط العجينٌ ؽً الصينيٌ.والزبيب

. ثم تذرج من الؾرن وتوضع ؽوقى لتبردَ ضػعدرجٌ  دقيقٌ علٍ ػغإلٍ  ضغ منالمسذن سابقًا 

   هذه الكيكٌ ليس إسؾنجً وِ جامد قوام.وتقدم
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لـــــــقـلموراضــــــؾـلمســــاربمارضـــــــــؼ  

فـــق ًــــــنـجـجـجــً ونـــبـنـــجـــب   

لــــــــــقـــؽموابــــــؾــضــعمشـــــارص  

ًــف ًــنـجـمـك احــجـنـجــى عــدقــح   

لـــــــقـؾـؽمخـــــــــائـفـاممبـــــــواع  

ًــــنـــجــلــً وعـــسـفـً نـــوط                       

لـــــــقـشـتمعـــابــبمثــــلمحــصممممممممممممممممممممممممممم  

ًــــنـجـفــت اشــطــقـا سـمـوـوم                       

لــــــــقـؼـؽمادـــؿـقـاوهموصـــــؼـغممممممممممممممممممممممممممم  
 

                  ابوُا يوضف اضعد
 



 
 
 

 !صالة أنا ويونان

 يونان النبى

أخطأ اهطسٙق ٗأْ كاْ عصٟ ص٘ت اهلل ًسٝ فٔ٘ عوٟ كى حاي ُبٟ اهلل ٗعاد إىل ص٘ابٕ إْ كاْ  

 . ٗتاب٘ا عوٟ ٙدٕٙ....  ٠ُِ٘ٚٗبػس أٓى 

  اهصالٝاحل٘ت صالٝ ق٘ٙٞ ًؤثسٝ ًعربٝ عّ احلاهٞ اهتٟ ٓ٘ فٚٔا ٗمسع اهلل ٗصوٟ ُٙ٘اْ ًّ بطّ 

 .تجاب هٕٗاض

 .من يونان يا رب    أكثر وإننى أخطأ  
 

تاب ٗزجع ٗأُا ٙا زبٟ ًا شهت يف ُٙ٘اْ . ُٙ٘اْ أخطأ ًسٝ ٗأُا ٙا زب أخطأت ًسات ًٗسات
  .عصٚاُٛ ٗعِادٜ

دعِٟ ُأصوٟ هم فٟ ٓرٖ األٙاَ املبازكٞ أٙاَ اهت٘بٞ هعوم تقبوِٟ ٙا اهلٟ ٗأُت فٟ أعوٟ دلدن 
  ..بطّ احل٘ت ُأصوٟ هم ٗال أضتطٚع اهطل٘تأدع٘ن أُا ًّ أعٌاق اهبحس ًّ 

 ..ثٍ أً٘ت.. .....إُٟ أحتضُس. إُٛ ًُحتجص فٟ بطّ امل٘ت

 ثالثٞ أٙاَتعد٠ . إبتعاد٠ عِم طاي ٗطاي
 .كؤا أُني.. .....بى غٔ٘ز بى ضِني                                                                         

 ..هلّ ًّ ذلبتم ٙاإهلٟ إُِٟ مل أً٘ت فٌا شاهت زٗحٛ يفَّ

أدبِٟ ٗهلّ إىل امل٘ت ال تطوٌِٟ، ألُٕ هٚظ فٟ امل٘ت ًّ ٙركسن ٗال فٟ ! أزج٘ن ٙا زبٟ
 .اجلحٍٚ ًّ ٙػلسن

  .أزجعِٟ ٙا زب ٗإْ ُفٚتِٟ بعٚدآ عِم قوٚآل ٗهلّ ال تفِِٟٚ                                      
 ِٔا ً٘قدٝ ال شهُت فتٚوٞ ًدخِٞال تصاي فٟ قوبٟ مشعٞ ضعٚفٞ ٗهل

ال تِصع ًِٟ ُقاٗتٟ اهتٟ أخرتٔا فٟ . ُأُفخ فٚٔا ًّ زٗحم اهقدٗع فتت٘ٓج ًّ جدٙد .
 ...ًعٌ٘دٙتٟ
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 تسغٚؼأُت ُصٚبٟ ٗإْ ٓسبت ًّ طسٙق ٠ُِ٘ٚ إىل طسٙق 

طٚح إبّ اهلل ٙط٘ع املإىل أّٙ أذٓب ٗأُا قد أًِت أُم . ٓسٗبٟ حتٌآ ضٚؤد٠ بٟ إىل اهلالن .
 ..احلٟ

بددت ُصٚبٟ، ُعٍ . حباي اهتقطٍٚ ٗقعت ىل فٟ أزض خصبٞ. أُت ُصٚب قسعتٟ
هلّ اهلل ال ٙسفض إىل األبد ٗإْ . ٗأُت غضبت ًِٟ، ُعٍ. عصٚت حبٚبٟ، ُعٍ
عد ٙا زب ٗإُقرُٟ ًعاٙس٠ كجريْٗ ٙق٘هْ٘ ىل فٟ كى ... أذي ٙع٘د ٗٙسحٍ

 َٙ٘ أّٙ إهلم؟

 بطّ احل٘تع٘د ِٙجٚين حتٟ ٗإْ كِت فٟ إهلٟ حٟ اهر٠ أعبدٖ ضٚ

 أٗ فٟ جب األض٘د أٗ فٟ أتْ٘ اهِاز ألُٕ إهٕ حٟ ٗباز، 

 ....ٚلوٕٓ ٗاضبح فٟ... أُظسٖ ٗأغلسٖ ...ٗضأع٘د  
 
 
 
 
 
 

Qen `vran `mviwt nem `Ps/ri nem 
 و األبن و األب أسم بــــ

 

Pipnejma’ eyouab ounout ̀nouwt am/n 

 آمجن واحد إلى القدس الروح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةـا القبطيـلغتن  
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 كيف تطبخين زوجك ؟؟؟؟؟؟
 

 

الوص ةىالغنوةىالتيىتجعلكىهنوئةى لوكىهذه  

(ضعً زوجك ؽً قدر من اِهتمام والمخبٌ  ط) بس هدًُ النار (

 ظ)انتبوً أِ يػرق( (اسكبً عليى خنانك وعطؾك
(اِبتسامملخيى بقليل من  ذؾيؾٌ ختٍ ِ يقول هبلى ذليوا (  ع )

ِزم تتخملينَ  الشكوى هلل) خركً المزيح بملعقٌ من األعصاب الوادٌُ   غ)

(اخكميى بػطاء من الثقٌ المضػوطٌ  
 

  هاراتق  ل    ا وال   س  

ال   ا يب -ال   ا يب   -جتا     -ال   اقش    
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 عِد اهسجى ٓو اْ  لٍ اهعامل ا    م

  اهعامل عِد املساة اْ حتلٍ ًّ  لٍ ا     م

 يبلى عِدًا يفقد كى ًا هدية الر  

 يلوْ ِٓان داعى هوبلاء تبلى عِدَ ال ا راة

  باملساة عِدًا تفقدة صوابة   ح  الر  

 باهسجى كوٌا حاُ  هلا اهفسصة    ح  ا راة

 ٓو ازضاء املساة اهسجى ا ظم     ت   ة

 . ًطتخيال املساة ٓو اْ جتعى ًّ ازضائٔا أًسا  ا ظم     ت   ة

 .  طستة دوْ اْ يعسف ضس املساة مي   الر  

 . وال يوجد ضس فى اهعامل خيفى عوئا  مت   ا راة
 

 اكرب حلم
 ر ة  م   د ا   ا     د الر  
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:  مض  العلكة ) اللبان ( بٌن الوجبات

ارتاهية ًّ اهطلس بعد اهطعاَ ملدة  يِصح  طؼ اهعولة

 . ُصف ضاعة وذهم هت فيف ًّ أعساض  وضة املعدة
 

  : ٌومٌة من الخضار والفواكه حصص

 حص  يوًية  ارتطاز واهفواكٕ  عدي  احسص عوى تِاوي

 . %   اهقوبية بِطبة  فباالًلاْ أْ ختفف ًّ خطس االصابة باهِوبة
 

 :اختٌار جٌد للنظارة الشمسٌة

أغعة اهػٌظ  أْ توفس اهِ ازات اهػٌطية  اية جيدة ًّ  ب

باعتاَ عدضة  ميلّ اْ ت دي هالصابة فوق اهبِفطجية اهيت

اذتسص عِد  كى اهع  او باهعٌى يف اهػي وخة   هرا احسص

 . غساء اهِ ازات هوتاكد ًّ ُوعيتٔا ادتيدة

  : األسنان نظافة

 بى وضع  عوى تفادي تس يب فسغاة االضِاْ باملاء احسص

اًلاُية  اهفسغاة ادتافة تصيد ًّ املعجوْ عوئا حي  أْ

  .  %   اهت و  ًّ اهبالن بِطبة 
 

  : لحمل االغرا  الثقٌلة ال،

حقائب  قيوة كي ال ت  س عوى اهعٌود اهفقسي  ابتعد عّ  ى أي

  ..... أو عوى  سيقة اهو وف واهطري بػلى ضويب
 

 


