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 )٤مز" (إغضبوا و� تخطئو"ھل عبارة 
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 ). ٢٠:  ١يع" (بر�هللا غضب��نسان���يصنع"يقول�الكتاب�إن�
� ويقول 

ً
 ). ٩:  ٧جا" (الغضب�يستقر�/ى�حضن�الجهال"أيضا

،�ومع�رجل ��تستصحب"ويقول�
ً
 ). ٢٤:  ٢٢أم�" (ت@ىء ساخط�� غضوبا

 : بمعنيOن Nباء فقد�فّسرها" إغضبوا�و��تخطئوا"أما�عبارة�
 المقدس من أجل هللا، بحيث يكون بطريقة روحية  إما الغضب  -  أ

 . كون غضبًا مقدسًا فى ھدفه، وفى طريقته أيضاً ي أى. ال خطأ فيھا
 الموجودة فى نفسه،  وإما أن يغضب اإلنسان على النقائص  - ب

 . المستقبل يخطىء فى وما اقترفه من خطايا، فغضبه ھذا على نفسه ال يجعله
 

�للغضب.. ��تنتقموا�Wنفسكم�"الرسول� أما�قول 
ً
  .."بل�إعطوا�مكانا

�هو�إعط
ً
�للغضب�لكى�ينصرف،�فا_قصود�[\ا�طبعا

ً
 اء�مكانا

�داخل وليس�إعطاءه
ً
�ليستقر مكانا �الغضب�داخلكم،� ..�نسان ���تكبتوا أى

�لينصرف فيتحول�إgى�حقد�ورغبة�/ى��نتقام،�بل
ً
 .إفسحوا�له�مجا�
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  .القديس بروكوبيوساستشھد ) يولية ٨(م  ٣٠٣في مثل ھذا اليوم من سنة   

 توفي والده أخذت ثاؤدوسية ابنھا وذھبت إلى إنطاكية  ولما

 وطلبت منه ان يقلد الملك دقلديانوسوقدمت ھدايا فاخرة إلى 

 ولدھا وFية إحدى المدن فقبل ھديتھا وأجاب طلبتھا وعين 

 ولدھا واليًا Kحدى المدن وأوصاه بتعذيب المسيحيين  

 وأعطاه أمرا بذلك فلما ابتعد قليN عن إنطاكية سمع 

 صوتا من العNء يناديه باسمه ويذم فعله ويتھدده بالموت

  .وقبل أن يعمل ما يخالف أمر هللا Qنه تجاسر 

  " من أنت يا سيدي أسألك أن تريني ذاتك : "فقال له 

أنا يسوع ابن اله المصلوب :"فظھر له صليب من نور وسمع صوتا يقول له
  " بأورشليم

فخاف جدا وارتعب وعاد إلى بيت شان وعمل له صليبا من ذھب علي مثال 
 .الصليب الذي ظھر له

ريقه إلى اKسكندرية أن ھجم عليه بعض العرب لسلب ما وحدث له وھو في ط
اcن يجب عليك أن : "فتغلب عليھم بالصليب الذي معه وعندئذ قال Qمه. ليديه

فلما سمعت أمه ھذا " تقدم الضحية ليسوع المسيح الذي عضدني بقوة صليبه 
قيصرية فأرسل إلى والي . تعلمه بذلك دقلديانوسالكNم غضبت وأرسلت إلى 

فلما استحضره الوالي واعترف . أن يتحقق ھذا اQمر ويتولي تعذيبه فلسطين
 . بالمسيح ضربه ضربا موجعا حتى أشرف علي الموت ثم زجه في السجن

وفي . فظھر له السيد المسيح محاطا بمNئكته ثم حله من وثاقه وشفاه من جراحه
فاستحضره إلى بيت . الصباح سأل عنه الوالي فقيل له انھم وجدوه مفكوكا سليما

  فلما حضر القديس  .اQصنام حيث كان قاصدا إلى ھناك ليصلي

نحن مسيحيون : "ورآه الجميع صحيحا تعجبوا كلھم ونادوا باسم المسيح قائلين
  " مؤمنون باله بروكوبيوس 

ة وثاؤدوسية أمه فضربت أعناقھم جميعا وكان بينھم أميران واثنتا عشرة امرأ
وكان ذلك في اليوم السادس من شھر أبيب وأمر الوالي . ونالوا إكليل الشھادة

 :بإعادة القديس إلى السجن لينظر في أمره وبعد ثNثة أيام استحضره وقال له

  " أنا أبقيتك ھذه المدة لترجع إلى عقلك وترحم ذاتك وتقدم الضحية لqلھة "

ان السيد المسيح ھو وحده اKله الحقيقي، أما ھذه التماثيل " :القديسفأجابه 
  " المصنوعة من الحجارة واQخشاب فليست آلھة وھي F تضر وF تنفع 

فغضب اQمير وأمر أن يشق جنباه بالسيف فمد سياف اسمه ارشNؤس يده 
ل في بالسيف فيبست للحال وسقط ميتا فأمر الوالي بطعنه بالسكاكين ووضع الخ

ثم سحبوه من رجليه إلى السجن فمكث فيه ثNثة أيام واQمير . مكان الطعنات
  . ثم ألقاه في حفرة بھا نار حائر في أمر تعذيبه

 .فنجاه الرب ولم ينله أذى وأخيرا أمر اQمير بقطع رأسه فنال إكليل الشھادة

��4#�M�"��*�OT��4#�M�"��*�OT��4#�M�"��*�OT��4#�M�"��*�OT�K�K�K�K�1VאW�@Xא�������1VאW�@Xא�������1VאW�@Xא�������1VאW�@Xא�������K�K�K�KY#ZY#ZY#ZY#Z. 
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 البلد أو المدينة التي بشر بھا التلميذ #

عيده في 
الكنيسة 
 القبطية

١ 
    )بطرس(سمعان 

terSimon, who is called Pe 

 -أسبانيا  -) قرطاجنة(شمال أفريقيا 

بNد  -فلسطين  - سوريا-جزر بريطانيا 
 بNد فارس -) العراق(ما بين النھرين 

 أبيب ٥

٢ 
   أندراوس

Andrew 

مدن اكسيس  - بNد اQكراد  - مدينة اللد 
 عارينوس - اسيفوس  -ارجناس  -

 كيھك ٤

٣ 
    يعقوب بن زبدى

s the son of ZebedeeJame 

 برمودة ٥ أسبانيا

٤ 
    يوحنا بن زبدي

John 

 طوبة ٤ آسيا الصغرى -) تركيا(أفسس 

٥ 
    فيلبس
Philip 

 ھاتور ١٨ افريقيا

٦ 
    برثلماوس

Bartholomew 

 -) في أرمينيا(ليكاؤنبة  -بNد الھند 

 أسيا الصغرى
 توت ١

  Thomas توما ٧
 

 بشنس ٢٦ مدينة بركيناس -مدينة قنطورة  -الھند 

٨ 
   متي العشار

Matthew the publican 

 -الحبشة  -صيدا -صور  -فلسطين 

- سوريا -فارس  - الھند - اورشليم 

 بارثيانس - مقدونية 
 بابة ١٢

٩ 
   يعقوب بن حلفى

James the son of Alphaeus 

 أمشير ١٠ أورشليم

١٠ 

لباوس الملقب تداوس 
  )يھوذا(

baeus, whose surname Leb

was Thaddaeus 

موقع : مصدر المقال  .أميس - سوريا
 .ا&نبا تك#

 أبيب ٢

١١ 
   سمعان القانوى

Simon the Canaanite 

 -أسبانيا  -) قرطاجنة(شمال أفريقيا 

بNد  -فلسطين  - سوريا-جزر بريطانيا 
 بNد فارس -) العراق(النھرين ما بين 

 بشنس ١٥

 برمھات ٨ دمشق  -) بNد آكلي لحوم البشر( Matthias متياس ١٢
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  سرتھا كّل يوم، يُحكى أنّه كان ھناك امرأة تصنع الخبز أل
  وكانت يومياّ تصنع رغيف خبز إضافيّا ألّي عابر سبيل جائع، 

  . وتضع الّرغيف اإلضافّي على شرفة النّافذة ألّي مار ليأخذه
  وكّل يوم يمّر رجل فقير أحدب ويأخذ الّرغيف وبدال من إظھار 

  الّشّر الذي تقدّمه يبقى “ يت كان يدمدم بالقول امتنانه ألھل الب
 .. ”!، والخير الذي تقدّمه يعود إليكمعك

  كّل يوم كان األحدب يمّر ويأخذ رغيف الخبز ويدمدم بالكلمات نفسھا 
  “! الّشّر الذي تقدّمه يبقى معك، والخير الذي تقّدمه يعود إليك“                 

تصنعه، وأخذت بدأت المرأة بالّشعور بالّضيق لعدم إظھار الّرجل للعرفان بالجميل والمعروف الذي 
 ”كّل يوم يمر ھذا األحدب ويردّد جملته الغامضة وينصرف، ترى ماذا يقصد؟”: تحدث نفسھا قائلة

، فقامت بإضافة بعض “!سوف أتخلّص من ھذا األحدب“في يوم ما أضمرت في نفسھا أمرا وقررت 
دأت يداھا السّم إلى رغيف الخبز الذي صنعته له وكانت على وشك وضعه على النّافذة ، لكن ب

قالت لنفسھا فورا وھي تلقي بالّرغيف ليحترق في النّار، ثّم .. “!ما ھذا الذي أفعله؟“باالرتجاف 
وكما ھي العادة جاء األحدب واخذ الّرغيف . قامت بصنع رغيف خبز آخر ووضعته على النّافذة

انصرف إلى سبيله وھو و“ !الّشّر الذي تقدّمه يبقى معك، والخير الذي تقدّمه يعود إليك“وھو يدمدم 
 .غير مدرك للّصراع المستعر في عقل المرأة

كّل يوم كانت المرأة تصنع فيه الخبز كانت تقوم بالدّعاء لولدھا الذي غاب بعيدا وطويال بحثا عن 
مستقبله ولشھور عديدة لم تصلھا أي أنباء عنه وكانت دائمة الدّعاء بعودته لھا سالما، في ذلك اليوم 

 –لدھشتھا  –فيه من رغيف الخبز المسموم دّق باب البيت مساء وحينما فتحته وجدت  الذي تخلّصت
كان شاحبا متعبا ومالبسه شبه ممّزقة، وكان جائعا ومرھقا وبمجّرد رؤيته !! ابنھا واقفا على الباب

ء إنّھا لمعجزة وجودي ھنا، على مسافة أميال من ھنا كنت مجھدا ومتعبا وأشعر باإلعيا“ألّمه قال 
لدرجة االنھيار في الطّريق وكدت أن أموت لوال مرور رجل أحدب بي رجوته أن يعطيني أي طعام 

وأثناء إعطائه لي الرغيف !! معه، وكان الّرجل طيّبا بالقدر الذي أعطاني فيه رغيف خبز كامل ألكله
 ”قال إّن ھذا ھو طعامه كّل يوم واليوم سيعطيه لي ألّن حاجتي أكبر كثيرا من حاجته

بمجّرد أن سمعت األّم ھذا الكالم شحب لونھا وظھر الّرعب على وجھھا واتّكأت على الباب 
 !!وتذّكرت الّرغيف المسموم الذي صنعته اليوم صباحا

 !لو لم تقم بالتّخلص منه في النّار لكان ولدھا ھو الذي أكله ولكان قد فقد حياته
  يبقى معك، الّشر الذي تقّدمه“حينئذ أدركت معنى كالم األحدب 

 ”!والخير الذي تقّدمه يعود إليك 
  

٧ 
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حدثك عن ذاتك، ذاتك التي تحبها وتثق بها اكـثر من هللا 
ٔ
ن ا
ٔ
ريد ا
ٔ
خي الحبيب ا

ٔ
خري يا ا

ٔ
حدثك عن ذاتك، ذاتك التي تحبها وتثق بها اكـثر من هللا ومرة ا

ٔ
ن ا
ٔ
ريد ا
ٔ
خي الحبيب ا

ٔ
خري يا ا

ٔ
حدثك عن ذاتك، ذاتك التي تحبها وتثق بها اكـثر من هللا ومرة ا

ٔ
ن ا
ٔ
ريد ا
ٔ
خي الحبيب ا

ٔ
خري يا ا

ٔ
حدثك عن ذاتك، ذاتك التي تحبها وتثق بها اكـثر من هللا ومرة ا

ٔ
ن ا
ٔ
ريد ا
ٔ
خي الحبيب ا

ٔ
خري يا ا

ٔ
ومرة ا
حيانا
ٔ
حياناا
ٔ
حياناا
ٔ
حياناا
ٔ
ن لم تنكر هذه الذات فهيهات ان تتمتع بجمال. . . . ا

ٔ
ن لم تنكر هذه الذات فهيهات ان تتمتع بجمالا
ٔ
ن لم تنكر هذه الذات فهيهات ان تتمتع بجمالا
ٔ
ن لم تنكر هذه الذات فهيهات ان تتمتع بجمالا
ٔ
        ....إنط5ق الروحإنط5ق الروحإنط5ق الروحإنط5ق الروح    ا

ول إلي المحبة
ٔ
ولي في المسيحية، فان إنكار الذات هو الطريق ا9

ٔ
ول إلي المحبةان كانت المحبة هي الوصية ا9

ٔ
ولي في المسيحية، فان إنكار الذات هو الطريق ا9

ٔ
ول إلي المحبةان كانت المحبة هي الوصية ا9

ٔ
ولي في المسيحية، فان إنكار الذات هو الطريق ا9

ٔ
ول إلي المحبةان كانت المحبة هي الوصية ا9

ٔ
ولي في المسيحية، فان إنكار الذات هو الطريق ا9

ٔ
        ....ان كانت المحبة هي الوصية ا9

نت تهتم بذاتك ولذاتك
ٔ
ن تحب هللا والناس،طالما ا

ٔ
 ا
ً
نك 9 تستطيع مطلقا

ٔ
نت تهتم بذاتك ولذاتكا

ٔ
ن تحب هللا والناس،طالما ا

ٔ
 ا
ً
نك 9 تستطيع مطلقا

ٔ
نت تهتم بذاتك ولذاتكا

ٔ
ن تحب هللا والناس،طالما ا

ٔ
 ا
ً
نك 9 تستطيع مطلقا

ٔ
نت تهتم بذاتك ولذاتكا

ٔ
ن تحب هللا والناس،طالما ا

ٔ
 ا
ً
نك 9 تستطيع مطلقا

ٔ
ن تنطلق لذلك لذلك لذلك لذلك . . . . ا

ٔ
ن تنطلق عليك ا
ٔ
ن تنطلق عليك ا
ٔ
ن تنطلق عليك ا
ٔ
عليك ا

        ....او9 من هذه الذاتاو9 من هذه الذاتاو9 من هذه الذاتاو9 من هذه الذات
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خفاء ذاتك في هللا ............وهكذا جعل إنكار الذات اول كل شئوهكذا جعل إنكار الذات اول كل شئوهكذا جعل إنكار الذات اول كل شئوهكذا جعل إنكار الذات اول كل شئ
ٔ
خي الحبيب هو ا

ٔ
خفاء ذاتك في هللا ليكن هدفك إذن يا ا

ٔ
خي الحبيب هو ا

ٔ
خفاء ذاتك في هللا ليكن هدفك إذن يا ا

ٔ
خي الحبيب هو ا

ٔ
خفاء ذاتك في هللا ليكن هدفك إذن يا ا

ٔ
خي الحبيب هو ا

ٔ
ليكن هدفك إذن يا ا

        : : : : بحيث 9 يكون لك وجود مستقل عنه، لتقل كمل قال معلمنا بولس الرسولبحيث 9 يكون لك وجود مستقل عنه، لتقل كمل قال معلمنا بولس الرسولبحيث 9 يكون لك وجود مستقل عنه، لتقل كمل قال معلمنا بولس الرسولبحيث 9 يكون لك وجود مستقل عنه، لتقل كمل قال معلمنا بولس الرسول

                                                                                                                                                                    }}}}��א�$%�&'��	�&����"(��א�$%�&'��	�&����"(��א�$%�&'��	�&����"(��א�$%�&'��	�&����"()�&��*)�&��*)�&��*)�&        ....}}}}٢٠:٢٢٠:٢٢٠:٢٢٠:٢غلغلغلغل} {} {} {} {*��
ية دائما

ٓ
ن يكون لك مجد، ف5 يكن مجدك من هللا وعند هللا كرر هذه ا9

ٔ
ن اردت ا

ٔ
ية دائماا

ٓ
ن يكون لك مجد، ف5 يكن مجدك من هللا وعند هللا كرر هذه ا9

ٔ
ن اردت ا

ٔ
ية دائماا

ٓ
ن يكون لك مجد، ف5 يكن مجدك من هللا وعند هللا كرر هذه ا9

ٔ
ن اردت ا

ٔ
ية دائماا

ٓ
ن يكون لك مجد، ف5 يكن مجدك من هللا وعند هللا كرر هذه ا9

ٔ
ن اردت ا

ٔ
        : : : : ا

        ....}}}}٥:١٧٥:١٧٥:١٧٥:١٧يويويويو} {} {} {} {0�'���'/�א�.&�א-��,��!א +0�'���'/�א�.&�א-��,��!א +0�'���'/�א�.&�א-��,��!א +0�'���'/�א�.&�א-��,��!א +{{{{

بن هللا، } } } } فالعالم يبيد وشهوته معهفالعالم يبيد وشهوته معهفالعالم يبيد وشهوته معهفالعالم يبيد وشهوته معه{{{{9 تبحث عن مجدك في العالميات 9 تبحث عن مجدك في العالميات 9 تبحث عن مجدك في العالميات 9 تبحث عن مجدك في العالميات     
ٔ
نت فا

ٔ
ما ا
ٔ
بن هللا، ا

ٔ
نت فا

ٔ
ما ا
ٔ
بن هللا، ا

ٔ
نت فا

ٔ
ما ا
ٔ
بن هللا، ا

ٔ
نت فا

ٔ
ما ا
ٔ
        ا

نت 
ٔ
ما ا
ٔ
نت وا

ٔ
ما ا
ٔ
نت وا
ٔ
ما ا
ٔ
نت وا

ٔ
ما ا
ٔ
ست من دم و9 مشيئة جسد و9 مشيئة رجل بل من ست من دم و9 مشيئة جسد و9 مشيئة رجل بل من ست من دم و9 مشيئة جسد و9 مشيئة رجل بل من ست من دم و9 مشيئة جسد و9 مشيئة رجل بل من ، ل، ل، ل، ل}}}}فهيكل هللا وروح هللا حال فيكفهيكل هللا وروح هللا حال فيكفهيكل هللا وروح هللا حال فيكفهيكل هللا وروح هللا حال فيك{{{{وا

نت في كل قداس تتناول جسد هللا ودمه،.. .. .. .. هللا ولدت، وروحك نفخة من هللا، نسمة من فيههللا ولدت، وروحك نفخة من هللا، نسمة من فيههللا ولدت، وروحك نفخة من هللا، نسمة من فيههللا ولدت، وروحك نفخة من هللا، نسمة من فيه
ٔ
نت في كل قداس تتناول جسد هللا ودمه،وا
ٔ
نت في كل قداس تتناول جسد هللا ودمه،وا
ٔ
نت في كل قداس تتناول جسد هللا ودمه،وا
ٔ
        وا

ن تتحد به، تثبت فيه    
ٔ
ن تتحد به، تثبت فيهوهللا يريدك ا
ٔ
ن تتحد به، تثبت فيهوهللا يريدك ا
ٔ
ن تتحد به، تثبت فيهوهللا يريدك ا
ٔ
        ............وهللا يريدك ا

        فلماذا إذن هذا المجد العظيم كله، وتبحث عن مجدك في التراب؟فلماذا إذن هذا المجد العظيم كله، وتبحث عن مجدك في التراب؟فلماذا إذن هذا المجد العظيم كله، وتبحث عن مجدك في التراب؟فلماذا إذن هذا المجد العظيم كله، وتبحث عن مجدك في التراب؟    ****
ن هاجموك. . . . مديحهممديحهممديحهممديحهمفتسر بفتسر بفتسر بفتسر ب،،،،لماذا يهمك راي الناس فيكلماذا يهمك راي الناس فيكلماذا يهمك راي الناس فيكلماذا يهمك راي الناس فيك* * * * 

ٔ
ن هاجموكوتدافع عن نفسك ا
ٔ
ن هاجموكوتدافع عن نفسك ا
ٔ
ن هاجموكوتدافع عن نفسك ا
ٔ
        ،،،،وتدافع عن نفسك ا

        ؟؟؟؟وتتسول رضاهم بحديثك عن نفسكوتتسول رضاهم بحديثك عن نفسكوتتسول رضاهم بحديثك عن نفسكوتتسول رضاهم بحديثك عن نفسك            
خي تحب التراب ومجد التراب؟    ****

ٔ
ما زلت يا ا

ٔ
خي تحب التراب ومجد التراب؟ا

ٔ
ما زلت يا ا

ٔ
خي تحب التراب ومجد التراب؟ا

ٔ
ما زلت يا ا

ٔ
خي تحب التراب ومجد التراب؟ا

ٔ
ما زلت يا ا

ٔ
        ا
م مازالت نفسك تمثا9 تقدم له الذبائح والقرابين    ****
ٔ
م مازالت نفسك تمثا9 تقدم له الذبائح والقرابينا
ٔ
م مازالت نفسك تمثا9 تقدم له الذبائح والقرابينا
ٔ
م مازالت نفسك تمثا9 تقدم له الذبائح والقرابينا
ٔ
        ؟؟؟؟ا
نكر ذاتك، وركز محبتك كلها في هللا وحده    
ٔ
نكر ذاتك، وركز محبتك كلها في هللا وحدها
ٔ
نكر ذاتك، وركز محبتك كلها في هللا وحدها
ٔ
نكر ذاتك، وركز محبتك كلها في هللا وحدها
ٔ
        قل كما قال يوحنا المعمدان قل كما قال يوحنا المعمدان قل كما قال يوحنا المعمدان قل كما قال يوحنا المعمدان . . . . ا
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تتهامس في تذمر وتقول 

ٔ
تتهامس في تذمر وتقول ا
ٔ
تتهامس في تذمر وتقول ا
ٔ
تتهامس في تذمر وتقول ا
ٔ
نقص{{{{ا

ٔ
ن ا
ٔ
ريد ا
ٔ
نقص9 ا

ٔ
ن ا
ٔ
ريد ا
ٔ
نقص9 ا

ٔ
ن ا
ٔ
ريد ا
ٔ
نقص9 ا

ٔ
ن ا
ٔ
ريد ا
ٔ
        ....}}}}9 ا

9 المجد 
ٔ
نك سوف 9 تنقص ا9 الشوائب التي تعكر نقاوة عنصرك، سوف 9 تنقص ا

ٔ
علم إذن ا

ٔ
9 المجد ا

ٔ
نك سوف 9 تنقص ا9 الشوائب التي تعكر نقاوة عنصرك، سوف 9 تنقص ا

ٔ
علم إذن ا

ٔ
9 المجد ا

ٔ
نك سوف 9 تنقص ا9 الشوائب التي تعكر نقاوة عنصرك، سوف 9 تنقص ا

ٔ
علم إذن ا

ٔ
9 المجد ا

ٔ
نك سوف 9 تنقص ا9 الشوائب التي تعكر نقاوة عنصرك، سوف 9 تنقص ا

ٔ
علم إذن ا

ٔ
ا

 كما خلقك هللا وك
ً
ن تنقضه لترجع نظيفا

ٔ
 كما خلقك هللا وكالعالمي، ذلك التراب الذي علق بك، والذي ينبغي ا

ً
ن تنقضه لترجع نظيفا

ٔ
 كما خلقك هللا وكالعالمي، ذلك التراب الذي علق بك، والذي ينبغي ا

ً
ن تنقضه لترجع نظيفا

ٔ
 كما خلقك هللا وكالعالمي، ذلك التراب الذي علق بك، والذي ينبغي ا

ً
ن تنقضه لترجع نظيفا

ٔ
ما ما ما ما العالمي، ذلك التراب الذي علق بك، والذي ينبغي ا

ن تكون
ٔ
ن تكونيريدك دائما ا
ٔ
ن تكونيريدك دائما ا
ٔ
ن تكونيريدك دائما ا
ٔ
        ....يريدك دائما ا

٨ 



 من جهة نظرتك إلي نفسك وموقفك 
ً
يضا
ٔ
خاطبك ا

ٔ
ن ا
ٔ
ريد ا
ٔ
 من جهة نظرتك إلي نفسك وموقفك هذا من وجهة ع5قتك بالناس، ولكني ا

ً
يضا
ٔ
خاطبك ا

ٔ
ن ا
ٔ
ريد ا
ٔ
 من جهة نظرتك إلي نفسك وموقفك هذا من وجهة ع5قتك بالناس، ولكني ا

ً
يضا
ٔ
خاطبك ا

ٔ
ن ا
ٔ
ريد ا
ٔ
 من جهة نظرتك إلي نفسك وموقفك هذا من وجهة ع5قتك بالناس، ولكني ا

ً
يضا
ٔ
خاطبك ا

ٔ
ن ا
ٔ
ريد ا
ٔ
هذا من وجهة ع5قتك بالناس، ولكني ا

مام هللا
ٔ
مام هللا
ٔ
مام هللا
ٔ
مام هللا
ٔ
 . . . . ا

ً
 ان اردت لروحك ان تنطلق فقف امام هللا كجاهل 9 تعرف شيائ
ً
 ان اردت لروحك ان تنطلق فقف امام هللا كجاهل 9 تعرف شيائ
ً
 ان اردت لروحك ان تنطلق فقف امام هللا كجاهل 9 تعرف شيائ
ً
ن تدعي . . . . ان اردت لروحك ان تنطلق فقف امام هللا كجاهل 9 تعرف شيائ

ٔ
ن تدعي لست اقصد ا
ٔ
ن تدعي لست اقصد ا
ٔ
ن تدعي لست اقصد ا
ٔ
        لست اقصد ا

        

و تتظاهر به، فاr 9 ينخدع و9 يحب المدعين، إنما اعتق
ٔ
و تتظاهر به، فاr 9 ينخدع و9 يحب المدعين، إنما اعتقالجهل ا
ٔ
و تتظاهر به، فاr 9 ينخدع و9 يحب المدعين، إنما اعتقالجهل ا
ٔ
و تتظاهر به، فاr 9 ينخدع و9 يحب المدعين، إنما اعتقالجهل ا
ٔ
مر     ––––د يقينا د يقينا د يقينا د يقينا الجهل ا

ٔ
مر في تصريف كل ا
ٔ
مر في تصريف كل ا
ٔ
مر في تصريف كل ا
ٔ
            ––––في تصريف كل ا
 
ً
يضا
ٔ
مام نفسك ا

ٔ
 ان ذاتك ينبغي ان تختفي ليظهر المسيح، ليس امام الناس فحسب، وإنما ا

ً
يضا
ٔ
مام نفسك ا

ٔ
 ان ذاتك ينبغي ان تختفي ليظهر المسيح، ليس امام الناس فحسب، وإنما ا

ً
يضا
ٔ
مام نفسك ا

ٔ
 ان ذاتك ينبغي ان تختفي ليظهر المسيح، ليس امام الناس فحسب، وإنما ا

ً
يضا
ٔ
مام نفسك ا

ٔ
        . . . . ان ذاتك ينبغي ان تختفي ليظهر المسيح، ليس امام الناس فحسب، وإنما ا

ستطيع مقاومة الشياطين، 
ٔ
ني ضعيف 9 ا

ٔ
ني احكم حسب الظاهر، وقل له ياربي ا

ٔ
ستطيع مقاومة الشياطين، قل له يارب ا

ٔ
ني ضعيف 9 ا

ٔ
ني احكم حسب الظاهر، وقل له ياربي ا

ٔ
ستطيع مقاومة الشياطين، قل له يارب ا

ٔ
ني ضعيف 9 ا

ٔ
ني احكم حسب الظاهر، وقل له ياربي ا

ٔ
ستطيع مقاومة الشياطين، قل له يارب ا

ٔ
ني ضعيف 9 ا

ٔ
ني احكم حسب الظاهر، وقل له ياربي ا

ٔ
        قل له يارب ا

و يسك
ٔ
ن يتدخل فيرشدك، ا

ٔ
طلب منه ا

ٔ
ن النتائج في يده وا

ٔ
 ا
ً
و يسكقل له ايضا

ٔ
ن يتدخل فيرشدك، ا

ٔ
طلب منه ا

ٔ
ن النتائج في يده وا

ٔ
 ا
ً
و يسكقل له ايضا

ٔ
ن يتدخل فيرشدك، ا

ٔ
طلب منه ا

ٔ
ن النتائج في يده وا

ٔ
 ا
ً
و يسكقل له ايضا

ٔ
ن يتدخل فيرشدك، ا

ٔ
طلب منه ا

ٔ
ن النتائج في يده وا

ٔ
 ا
ً
        . . . . ن فيك ويعمل بكن فيك ويعمل بكن فيك ويعمل بكن فيك ويعمل بكقل له ايضا

ن 
ٔ
تخذها فرصة ا

ٔ
تي الناس ليمدحوك علي فعلك، 9 تفتخر و9 تتظاهر بالتواضع، إنما ا

ٔ
ن وعندما يا

ٔ
تخذها فرصة ا

ٔ
تي الناس ليمدحوك علي فعلك، 9 تفتخر و9 تتظاهر بالتواضع، إنما ا

ٔ
ن وعندما يا

ٔ
تخذها فرصة ا

ٔ
تي الناس ليمدحوك علي فعلك، 9 تفتخر و9 تتظاهر بالتواضع، إنما ا

ٔ
ن وعندما يا

ٔ
تخذها فرصة ا

ٔ
تي الناس ليمدحوك علي فعلك، 9 تفتخر و9 تتظاهر بالتواضع، إنما ا

ٔ
وعندما يا

        ::::    تجلس معهم وترنم ذلك المزمور الخالدتجلس معهم وترنم ذلك المزمور الخالدتجلس معهم وترنم ذلك المزمور الخالدتجلس معهم وترنم ذلك المزمور الخالد
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LbäîÜÇ@‘bäÛa@âbÓ@µy@LbäÈß@æb×@l‹Ûa@æc@üìÛLbäîÜÇ@‘bäÛa@âbÓ@µy@LbäÈß@æb×@l‹Ûa@æc@üìÛLbäîÜÇ@‘bäÛa@âbÓ@µy@LbäÈß@æb×@l‹Ûa@æc@üìÛLbäîÜÇ@‘bäÛa@âbÓ@µy@LbäÈß@æb×@l‹Ûa@æc@üìÛ@ @@ @@ @@ @

õbîyc@å®ë@bãìÈÜniüõbîyc@å®ë@bãìÈÜniüõbîyc@å®ë@bãìÈÜniüõbîyc@å®ë@bãìÈÜniü@@@@À@bäÓ‹ÌÛ@æˆgÀ@bäÓ‹ÌÛ@æˆgÀ@bäÓ‹ÌÛ@æˆgÀ@bäÓ‹ÌÛ@æˆgÝîGÛa@bäQìÐã@pŒbuë@õb¾a@ÝîGÛa@bäQìÐã@pŒbuë@õb¾a@ÝîGÛa@bäQìÐã@pŒbuë@õb¾a@ÝîGÛa@bäQìÐã@pŒbuë@õb¾a@} {} {} {} {١٢٣١٢٣١٢٣١٢٣مزمزمزمز{{{{....        
        

        وعندما تعرض لك خطية، 9 تثق بقوة روحك، و9 بماضيك في اuنتصاروعندما تعرض لك خطية، 9 تثق بقوة روحك، و9 بماضيك في اuنتصاروعندما تعرض لك خطية، 9 تثق بقوة روحك، و9 بماضيك في اuنتصاروعندما تعرض لك خطية، 9 تثق بقوة روحك، و9 بماضيك في اuنتصار

                                                                                                                        }}}}õbíìÓc@bçýnÓ@Ý×ë@ïy‹u@åí&r×@oz @‡ÔÏ} {} {} {} {م
ٔ
ما
ٔ
ما
ٔ
ما
ٔ
        ....}}}}٢٦:٧٢٦:٧٢٦:٧٢٦:٧ا

هل
ٔ
بسط الخطايا فسوف تسبه ا

ٔ
ن النصرة من عند هللا، وإن تخلي عنك في ا

ٔ
هلإنما اعتقد ا

ٔ
بسط الخطايا فسوف تسبه ا

ٔ
ن النصرة من عند هللا، وإن تخلي عنك في ا

ٔ
هلإنما اعتقد ا

ٔ
بسط الخطايا فسوف تسبه ا

ٔ
ن النصرة من عند هللا، وإن تخلي عنك في ا

ٔ
هلإنما اعتقد ا

ٔ
بسط الخطايا فسوف تسبه ا

ٔ
ن النصرة من عند هللا، وإن تخلي عنك في ا

ٔ
        . . . . سدومسدومسدومسدوم    إنما اعتقد ا

نما رتل ذلك المزمور الجميل
ٔ
نما رتل ذلك المزمور الجميلا
ٔ
نما رتل ذلك المزمور الجميلا
ٔ
نما رتل ذلك المزمور الجميلا
ٔ
        ....ا

        }}}}ïÜîjQ@oÏ‹Ç@oãcëïÜîjQ@oÏ‹Ç@oãcëïÜîjQ@oÏ‹Ç@oãcëïÜîjQ@oÏ‹Ç@oãcë@N@N@N@NïÛ@aìÐ‚a@ÙÜQc@eÛa@Õí‹İÛa@ÀïÛ@aìÐ‚a@ÙÜQc@eÛa@Õí‹İÛa@ÀïÛ@aìÐ‚a@ÙÜQc@eÛa@Õí‹İÛa@ÀïÛ@aìÐ‚a@ÙÜQc@eÛa@Õí‹İÛa@ÀNNNN@ @@ @@ @@ @
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مام نفسك. . . . يا اخي الحبيبيا اخي الحبيبيا اخي الحبيبيا اخي الحبيب
ٔ
مام هللا وا

ٔ
، فاعترف بهذا ا

ً
نك لست شيائ

ٔ
مام نفسكا

ٔ
مام هللا وا

ٔ
، فاعترف بهذا ا

ً
نك لست شيائ

ٔ
مام نفسكا

ٔ
مام هللا وا

ٔ
، فاعترف بهذا ا

ً
نك لست شيائ

ٔ
مام نفسكا

ٔ
مام هللا وا

ٔ
، فاعترف بهذا ا

ً
نك لست شيائ

ٔ
        ؟ ؟ ؟ ؟     ا

نك تستطيع عمل شئ، 
ٔ
نك تستطيع عمل شئ، وكلما فكرت ا
ٔ
نك تستطيع عمل شئ، وكلما فكرت ا
ٔ
نك تستطيع عمل شئ، وكلما فكرت ا
ٔ
        وكلما فكرت ا

خري، وقل
ٔ
خري، وقلارجع إلي ذاتك مرة ا
ٔ
خري، وقلارجع إلي ذاتك مرة ا
ٔ
خري، وقلارجع إلي ذاتك مرة ا
ٔ
خرج بني إسرائيل من : : : : ارجع إلي ذاتك مرة ا

ٔ
قف امام فرعون وا

ٔ
خرج بني إسرائيل من من انا يارب حتي ا

ٔ
قف امام فرعون وا

ٔ
خرج بني إسرائيل من من انا يارب حتي ا

ٔ
قف امام فرعون وا

ٔ
خرج بني إسرائيل من من انا يارب حتي ا

ٔ
قف امام فرعون وا

ٔ
من انا يارب حتي ا

نه ستيكلم        }}}}١١:٣١١:٣١١:٣١١:٣خرخرخرخر{{{{!!!!مصرمصرمصرمصر
ٔ
قنعك هللا بإنه سيكون لك فما، وا

ٔ
نه ستيكلمفإن ا

ٔ
قنعك هللا بإنه سيكون لك فما، وا

ٔ
نه ستيكلمفإن ا

ٔ
قنعك هللا بإنه سيكون لك فما، وا

ٔ
نه ستيكلمفإن ا

ٔ
قنعك هللا بإنه سيكون لك فما، وا

ٔ
        علي لسانك،علي لسانك،علي لسانك،علي لسانك،    فإن ا

داة، حينئذ استمر في حياتك                                                                                            
ٔ
نك سوف 9 تكون إ9 ا

ٔ
داة، حينئذ استمر في حياتكوا

ٔ
نك سوف 9 تكون إ9 ا

ٔ
داة، حينئذ استمر في حياتكوا

ٔ
نك سوف 9 تكون إ9 ا

ٔ
داة، حينئذ استمر في حياتكوا

ٔ
نك سوف 9 تكون إ9 ا

ٔ
                وا
        ان سرت في وداي ظل الموت فسوف 9 تخاف شرا،ان سرت في وداي ظل الموت فسوف 9 تخاف شرا،ان سرت في وداي ظل الموت فسوف 9 تخاف شرا،ان سرت في وداي ظل الموت فسوف 9 تخاف شرا،                                                                            

        ....وان قام عليك جيش ففي ذلك ستكون مطمئناوان قام عليك جيش ففي ذلك ستكون مطمئناوان قام عليك جيش ففي ذلك ستكون مطمئناوان قام عليك جيش ففي ذلك ستكون مطمئنا
نا التراب النجس،لكي نتقابل معا هناك

ٔ
نا التراب النجس،لكي نتقابل معا هناكحينئذ اذكرني ا
ٔ
نا التراب النجس،لكي نتقابل معا هناكحينئذ اذكرني ا
ٔ
نا التراب النجس،لكي نتقابل معا هناكحينئذ اذكرني ا
ٔ
    حينئذ اذكرني ا

    

٩ 
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òİîjÛa@òî—ƒ“Ûa@ëˆ@†ë†ìÛa@æbã⁄a 

  مقبول�من�Nخرين-طيب�القلب� -هاديء�و�بشوش
   – يثق�بالناس�وبنفسه لديه�الشعور�باWمان -

  حسن�ا_عاملة�و�كث�uOا_رح

 ؟ �+]�!4#��#�42*
�و�عدم�الخروج مناقشةا_وضوع �صغاءالجيدا_حافظةعyى و�حافظ�عyى بإحuwام قابله
  عنه

@ @@ @@ @@ @
  

يميل�- القرار uwددا�/ي�إتخاذم� -ع�مات�الخجل�و�القلق تظهر�عليه- يفتقر�إgى�الثقة�بنفسه
 يرى�نفسه�أنه�ليس�بخ�uOو�Nخرين�بخuO كث�uOالوعود�و���\تم�بالوقت-  ل�عتماد�عyى�اللوائح

 �+]�!�42#��#4*�؟

القرارات�و� التخفيف�من�درجة�القلق�ساعده�عyى�إتخاذ- محاولة�زرع�الثقة�/ي�نفسه
   .[\ا جيدة�وتزويده وماتأعمل�عyى�توف�uOمعل -ذلك مساويء�التأخ�uO/ي أظهر�له

  
 

 

  يرفض�الحقائق�الثابتة�- وجهة�نظرك�و���يرغب�/ي��ستماع�إل�\ا يتجاهل
 ليس�لديه�إحuwام�ل�خرين�- صلب�،�قاس�/ي�تعامله- ليظهر�درجة�عناده

 �+]�!�42#��#4*�؟

 أطلب�منه�قبول�وجهة�نظر- أمام�وجهة�نظره Nخرين�معك�لكي�توحد�الرأي أشرك
 -  إتفاق لكي�تتوصلوا�إgى� Nخرين

ً
  . لدراسةوجهة�نظره أخ�uه�بأنك�ستكون�سعيدا

  
 

 

  تعامله�ح���عyى قا����/ي
ً
�- يثق�[\م ��يحاول�تفهم�مشاعر�Nخرين�Wنه�� نفسه�أحيانا

�بأهميته أن�يuwك ويحاول 
ً
 يرى  - مغرور�/ي�نفسه�لدرجة�أن�Nخرين���يقبلوه- لد�\م�إنطباعا

uOو� نفسه�أنه�بخuOخرين�ليسوا�بخNلكن� 

 ؟ �+]�!4#��#�42*
  تص�ي�إليه حاول�أن- أعمل�عyى�ضبط�أعصابك�و�ا_حافظة�عyى�هدوئك

� 
ً

  حاول�أن�تستخدم�معلوماته� إثارته�بل�جادله�بالهدوء �تحاول جيد�
    ل�خرين وأفهمه�إن��نسان�ا_حuwم�عyى�قدرإحuwامه

  
  

 

£��ء�باستثناء� يتكلم�عن�كل  مهم أنه £��ءيعتقدعن�كل�£��ء�و/ي�كل� كث�uOالك�م�و�يتحدث
  رةليثبت�وجهة�نظ واسع�الخيال-  يقع�/ي�¦خطاء�العديدة- ا_وضوع�ا_طروح�للبحث

 ؟ �+]�!4#��#�42*

  ... يا�سيد� : قاطعه�/ي�منتصف�حديثه�و�عندمايحاول�إستعادة�أنفاسه�،�قل�له
  عليه أنك�حريص ة�الوقت�وا_وضوع�ا_تفق�عليه�؟أثبت�له�أهمي ألسنا�بعيدين�عن

˜ƒ“Ûa ††�¾a 

˜ƒ“Ûa ‡îäÈÛa 

˜ƒ“Ûa å“©a 

˜ƒ“Ûa Šbq‹rÛa 
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�لد�\م أنه ��يباgي�باªخرين�لدرجة
ً
�سيئا

ً
�/ي�طرح�-  يuwك�أثرا

ً
يفتقر�إgى�الثقة�لذا�تجده�سلبيا

  عنيد�،�صلب�،�- للخيال�عنده�فهو�شخصية�غ�uOمجددة ��مكان- نظره وجهات
  يضع�الكث�uOمن��عuwاضات

?+\+� *4#��#�42 ؟؟א

أكد�له�عyى�أن�لديك� وتدعيم�وجهة�نظرك�باWدلة�للرد�عyى�اعuwاضاتهالتعرف�عyى�وجهة�نظره�
�-  عدم�إعطائه�الفرصة�للمقاطعة -ك�واعرضها�بالتدريجالشواهد�ال���تؤيدأفكار  العديد�من

  ولكن ...... نعم: استعمل�أسلوب�
  
 

  

�اعuwاضه ك�م�Nخرين�و�يبدي ��يصدق
ً
  متعاgي�،�و�يحب�السيطرة-  دائما

  يفتخر� -عنيد�،�رافض�،�و�متمسك�برأيه- إgى�السخرية و�يميلالك�مية��
 أنت شكاك،يحاول�أن�يعلمك�ح���عن�عملك و�يتحدث�عن�نفسه�طيلة�الوقت

 �+]�!�42#��#4*�؟

 وجهة عرض تثابر/ي ولكن�عليك�أن تقبل�تعليقاته- أعصابك�و�حافظ�عyى�هدوئك�التام تماسك
   /ي�مواضيع�معينة _قاطعته اخ�uwالوقت�ا_ناسب- حألجأ�/ي�مرحلة�ما�إgى��طراء�وا_د نظرك

  
 

 

مستوى�أقل� ال���يستحقها�و�أن�ذلك�يمثل يعتقد�أن�مكانه�وسط�ا_جموعة���يمثل�ا_كانة
�عتقاده�أنه� يعامل�Nخرين�بتعال- السلبيات�لدى�Nخرين يحاول�تصيد- بكث�uOمما�يستحق

 فوق�الجميع

 ؟ �+]�!4#��#�42*

إثبات�أن�لديه�ا_علومات� معه�،�Wنه�ينتظر�ذلك�ليحاول  تخدام�السؤال�ا_فتوح��تحاول�إس
أي�قيمة� Wنه�يشعر�أنه�هو�ح�ل�ا_شاكل�و�أن�رأيك���يمثل أك±�uبكث�uOمما�لديك�،�-ا_تخصصة
  .بالنسبة�له

  
 

 بإلحاحه� يحرجك  بك±uةا_طالب،ولكنه�ليس�من�الشاكOن�أوالغضبانOن معه التعامل يصعب

 ؟ ]�!4#��#�42*�+
  تحدثه و أنك�ستفكر/ي�طلبه أخ�uه

ً
بماستخ�uه وعندها،/ي�شأنه��حقا

ً
  تستطيع�أن�تفكرفع�

  
 

 

 لديه ¦خطاء�عyى�درجة�عالية يتصيد- الهجوم�خuOوسيلة�للدفاع: مقولته�ا_شهورة�

�مجموعة�من�¦سئلة�ليواجه�[\ا�Nخرين
ً
 �Nخرين _شاعر ليس�لديه�إحuwام دائما

 !�42#��#4*�؟��+]

  ��تفتح�له�الباب�الكامل�ليقول�كل�ما�عنده- معه تفقد�السيطرة�عyى�أعصابك �

́م�[\ا- إليه�بدرجة�عالية أصغ wأفهمه�أن�لكل�إنسان�حدود�يجب�أن�يل  

bàöa†@òšŠbÈ¾a@òî—ƒ“Ûa 

òÏ‹È¾a@ïÇ‡ß@˜ƒ“Ûa 

˜ƒ“Ûa ïÛbÈn¾a 

+r×@˜ƒ“Ûa kÛbİ¾a 

åÇ@sybjÛa@˜ƒ“Ûa õbİ‚þa 
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‘‡ÔÛa@5ë‹Ûa@êb¤@åßû¾a@kuaë @ @
�K�SJ���"`�: 

 )٣٠:٤أفسس" (ستحزنوا�روح�هللا�القدو  و�"الخطية�µي�ال���تحزن�الروح�القدس�

�KrV0���`: 

 )وعدم�الطاعة�هو�الذي�يطفئ�الروح�القدس (١٩:٥تسالونيكي�١" (��تطفئوا�الروح"  

�K=�;#א���: 

 من�خمار�العالم� ذلك�بالشبع�با_سيح�والكلمة�وعدم�السكر

  18:5) أفسس" (��تسكروا�بالخمر�الذي�فيه�الخ�عة�بل�امتلئوا�بالروح" 

�6�<8�8Z�<��s��<�2�t�69'�-�א �Bא���+%Cא�G6u�����"'<�v7 w%
= : 

  )١٣-١٢:١٢كورنثوس�١(واحدا� واحد�أيضا�اعتمدنا�إgى�جسد�واحد�أو�جميعنا�سقينا�روحا

أنكم�هيكل�هللا�وروح�هللا�يسكن� تكوين�ا_ؤمنOن�معا�مسكنا�¼�وهيك��له�أما�تعلمون 

 )١٦:٣كورنثوس�١(فيكم�
كورنثوس ١(ولكن الروح واحد  خدمات أنواع مواھب موجودةبنيان الكنيسة بالمواھب وال

١١- ٤:١٢( 

 )٣فيلبي (نعبدهللا بالروح  … نحن: قيادة المؤمنين في ا�جتماع للسجود والعبادة
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الخطوة األولى يجب أن تؤمن بوجود الصداقة األسرية الخطوة األولى يجب أن تؤمن بوجود الصداقة األسرية الخطوة األولى يجب أن تؤمن بوجود الصداقة األسرية الخطوة األولى يجب أن تؤمن بوجود الصداقة األسرية     ----١١١١
 تعزم بارادة قوية على انشائھاتعزم بارادة قوية على انشائھاتعزم بارادة قوية على انشائھاتعزم بارادة قوية على انشائھاوووو

ابدء بأخوتك أوأل احرصي على السؤال كل يوم عن أحوالھم سيستغربون ھذا األمر في ابدء بأخوتك أوأل احرصي على السؤال كل يوم عن أحوالھم سيستغربون ھذا األمر في ابدء بأخوتك أوأل احرصي على السؤال كل يوم عن أحوالھم سيستغربون ھذا األمر في ابدء بأخوتك أوأل احرصي على السؤال كل يوم عن أحوالھم سيستغربون ھذا األمر في     ----٢٢٢٢
 ....    البداية ومن ثم سيفقدونه ان تغافلت عنه يومآالبداية ومن ثم سيفقدونه ان تغافلت عنه يومآالبداية ومن ثم سيفقدونه ان تغافلت عنه يومآالبداية ومن ثم سيفقدونه ان تغافلت عنه يومآ

 حاول باعداد برامج عائليه كجلسة مصارحة أسبوعية أو نزھة عائليه من النوع الخاصحاول باعداد برامج عائليه كجلسة مصارحة أسبوعية أو نزھة عائليه من النوع الخاصحاول باعداد برامج عائليه كجلسة مصارحة أسبوعية أو نزھة عائليه من النوع الخاصحاول باعداد برامج عائليه كجلسة مصارحة أسبوعية أو نزھة عائليه من النوع الخاص    ----٣٣٣٣

أمورك حتى وان لم يبدوا اھتماما ال تياس في البداية صعبة ولكن أمورك حتى وان لم يبدوا اھتماما ال تياس في البداية صعبة ولكن أمورك حتى وان لم يبدوا اھتماما ال تياس في البداية صعبة ولكن أمورك حتى وان لم يبدوا اھتماما ال تياس في البداية صعبة ولكن     أشرك عائلتك في أبسطأشرك عائلتك في أبسطأشرك عائلتك في أبسطأشرك عائلتك في أبسط    ----٤٤٤٤
 ....    في النھاية متعةفي النھاية متعةفي النھاية متعةفي النھاية متعة

جند أفكارك وقوتك في المساعدة وخدمتھم التتكاسل أو تتغاضي عن األمور البسيطة جند أفكارك وقوتك في المساعدة وخدمتھم التتكاسل أو تتغاضي عن األمور البسيطة جند أفكارك وقوتك في المساعدة وخدمتھم التتكاسل أو تتغاضي عن األمور البسيطة جند أفكارك وقوتك في المساعدة وخدمتھم التتكاسل أو تتغاضي عن األمور البسيطة     ----٥٥٥٥
         فربما تكون ھي السبب في النجاح األسريفربما تكون ھي السبب في النجاح األسريفربما تكون ھي السبب في النجاح األسريفربما تكون ھي السبب في النجاح األسري

        ازرع جو المرح دوما في البيت كعمل بطاقات أوبعض المفاجآت والھدايا ألفراد عائلتكازرع جو المرح دوما في البيت كعمل بطاقات أوبعض المفاجآت والھدايا ألفراد عائلتكازرع جو المرح دوما في البيت كعمل بطاقات أوبعض المفاجآت والھدايا ألفراد عائلتكازرع جو المرح دوما في البيت كعمل بطاقات أوبعض المفاجآت والھدايا ألفراد عائلتك    ----٦٦٦٦
 

دون جميع المناسبات السعيدة لكل أفراد العائلة وحاول أن تكون أنت اول من يتذكرھا دون جميع المناسبات السعيدة لكل أفراد العائلة وحاول أن تكون أنت اول من يتذكرھا دون جميع المناسبات السعيدة لكل أفراد العائلة وحاول أن تكون أنت اول من يتذكرھا دون جميع المناسبات السعيدة لكل أفراد العائلة وحاول أن تكون أنت اول من يتذكرھا     ----٧٧٧٧
 ويذكرھم بھاويذكرھم بھاويذكرھم بھاويذكرھم بھا

راقب تصرفات ومشاعر عائلتك واجتھد في مشاركتھم أفراحھم وكذلك راقب تصرفات ومشاعر عائلتك واجتھد في مشاركتھم أفراحھم وكذلك راقب تصرفات ومشاعر عائلتك واجتھد في مشاركتھم أفراحھم وكذلك راقب تصرفات ومشاعر عائلتك واجتھد في مشاركتھم أفراحھم وكذلك : : : : كون كالمراقب كون كالمراقب كون كالمراقب كون كالمراقب     ----٨٨٨٨
    ....    احزانھم ومساندتھم في مشاكلھماحزانھم ومساندتھم في مشاكلھماحزانھم ومساندتھم في مشاكلھماحزانھم ومساندتھم في مشاكلھم

    

 ....    ك في قلبك كي يكون مصدرھم اآلمن دومآك في قلبك كي يكون مصدرھم اآلمن دومآك في قلبك كي يكون مصدرھم اآلمن دومآك في قلبك كي يكون مصدرھم اآلمن دومآأودع مفاتيح أفراد عائلتأودع مفاتيح أفراد عائلتأودع مفاتيح أفراد عائلتأودع مفاتيح أفراد عائلت    ----٩٩٩٩

سيطر على انفعاالتك أمامھم قدر المستطاع وتغاضى عن بعض األمور التي قد تعرقل سيطر على انفعاالتك أمامھم قدر المستطاع وتغاضى عن بعض األمور التي قد تعرقل سيطر على انفعاالتك أمامھم قدر المستطاع وتغاضى عن بعض األمور التي قد تعرقل سيطر على انفعاالتك أمامھم قدر المستطاع وتغاضى عن بعض األمور التي قد تعرقل     - - - - ١٠١٠١٠١٠
    ....    صداقتك معھمصداقتك معھمصداقتك معھمصداقتك معھم
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  صغيرا مقطع بصل كوب ربع \ شرائح مقطع طازج مشروم ونصف كوب \ زبد مNعق ثNث

  ليمون قشر ملعقة نصف \مبشور شيدر أو بارميزان جبن كوبا \ مفري ثوم صغيرة ملعقة

  ناعم بقسماط كوب ثلث  \مخلية دجاج صدور أربع \ أسود فلفل


�:א��!��5���6 �

  .درجة ٤٥٠ حرارة لدرجة الفرن سخني

 جاھزة تكون حتى المنتصف من شقيھا ثم جيدا، الدجاج صدور اغسلي

  .للحشو 

  النار، على ضعيھا ثم الزبد من ملعقة فيھا وضعي مقNة أحضري

  .النار عن المقNة ارفعي ثم دقائق ٧ لمدة المكونات وقلّبي والثوم البصل المشروم، أضيفي

  .جيدا وقلبي المقNة إلى والليمون الجبن كمية نصف أضيفي

  .خشبية بعصا غلقھا احكمي ثم لفيھا الدجاج، صدور داخل الحشو من متساوية كميات بالملعقة ضعي

 ومنھا البقسماط في ثم الزبد في الدجاج صدور ضعي الزبد، من المتبقي فيھا وسخني أخري مقNة أحضري

  .الحجم متوسطة صينية إلى

 في الصينية وضعي السطح على الجبن باقي انثري ثم تنضج حتى دقيقة ٢٠ لمدة الفرن في الصينية ضعي

  .الجبن يذوب حتى دقائق ٣ لمدة الفرن

 واستمتعي التقديم طبق في ضعيھا ثم سميكة شرائح الدجاج صدور قطعي الفرن، من الصينية أخرجي

  .عائلتك مع الرائع بالمذاق

 
 

 

  
  

  

  

  

  

  

  
 

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

@‹é’@ßaü�íïÜíî@@

o من ھو النبي الذى عاقبه الرب ، ورفض رفع العقوبة عنه ؟  

  ................................................................................................................... ٔاجابة السؤال

.................................................................................................................................  
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@‹é’@ßaü�@óibuaíïäíî@@
 

ما ھو الوعد الذى ورد في العھد القديم عن مواھب الروح التى 
." }٢٨:٢يوئيل{تعطى للناس ؟وعد الرب بمواھب للناس في 

اسكب روحي علي كل البشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم 
@@شيوخكم أح>ًما، ويري شبابكن رؤي
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�ôq–ñ–Ü�RR-ë ��e�´2g�çïfÔq�úò~©�úñÙËg�Òféë�¬g�ØåäÈq����������������������������������������������
ú.ó‚ò◊Úeï�����c�ö§òÈ3�öfò}�:Û~é·ï 

fìèk�ãÈè Ã�fë§,¢q�úÔòÔ}�R�úò~“Úe�úñÙÌrÚe�ƒ�or,�ö§Ü�ú+Ú¢´�wòme–òÚe 

O�qórÚe�ú~Ïf≥) �ôÚïféqF/‰ó�Úe�oäÚe�F»)e�§Üf�ñ�/ÙÚe�ÛòÚó+Úe�—å®�§òy�‰§“´�fìè2 �|frèk�ôäÜ
�ôå�q�üfòåò,FØ´fñï§Úe�F!ÚeïöÃfÈ�Úe�œÔ¤�. 

Oüe�V∞e�âe‰ï2e�ƒ�Ãóyó)e�çóò�éËf)e�¬e �ôm�zÏ��qóräÚ�ã�$e�ú´ïfÔ´�ÃïÃ‰�ê�•�»èfn�Úf,
íòÏ�êñ�È◊q�/ÙÚe�çóòÚe�ƒ�f]ïféq ��qórÚeï�œòVÚfm 

+ ‰e�Ôr3e�ôäÜ�§Üf�ñ�/ÙÚe�‹óäÚe�.ïféq�œñ�#�êÜ�úÓfAÚfm�Ûå�y�"~÷e �ã�$e�ƒ�úÓfAÚe�/ór�´
ØqïdÚe�úAä.�-V+mfìñór•�!Úe�úò~“Úe�¬óë§Úeï�.  

- ‰fAÏ⁄e�únyï�ƒ�ØrVòm�ïg�úVòm�ôÚïféq �–n∞e�ê´�ú•�÷�á´� �
ÒÃï–q�úò3f3g�únyï�ôäÜ�ôä“~rÚ�-´f≥Úe�ÄåÔÚe�ê´��h2e� �

�úÓfAÚfm âfë‰⁄e�fìm�ôm‰f¤ï�úñóò®eï. 

- Êï–é)e�/Ãfm–Úe�.ïférm�â‰2e�ôäÜ�iäÌq úòéÌÚe�úñÙË2fÏ�ã3§Úe� �
�çóò�Úf≥Úfm�wÈnñ�/ÙÚe�¬ó´�]e�/ór�´�áÏ�q ôÚïférÏ�çóéÚe�ôäÜ� �
�ØrÜf�m�çóéÚe�-nÓ�ã3§Úe�ôÚf∞e�oòä®e�ê´�fmó,RR� �
�O‹ó)e�f´g �p�Ø´fròÏ�ôäÜ�/ór~òÏZ�.ïféq�ôäÜ�ô©�}e�ÛÚÙÚ�çóéÚe�tfÜf3�ãòÑéq�ôäÜ�§Üf�ñ�/ÙÚe 

!Úe�úñÙË2e�ê´�fìèg�tf3e‰§Úe�srnug�!Úe�p#fAnÚe�ÛÚÙ,�fò´óñ�ö§}eï�ö�q��uhq�f] �e‡lÏ�‰§‚)e
ám‰hm�çóéäÚ�Ûmfë‡�-nÓ�p#fAm�ö�q�à“è�ôÚïférÏ�â‰2e�ê´�ØèfÈq�sé, tfÜf3. 

O�fzò´ï2fÏ�¬ó)f�Úe�Ûh�ôÚïféq�Ûq�,e‡�ö§}�ôäÜ�ôÑÏf~rÚW�ƒ �à+∏�¬g�fìé≥x�úòéë§Úe�Òfh2e
ê´�-äÔñ�f*�¬f�è⁄e�oò“q�!Úe�tfmfìrÚ£e��A. §rÚe���™�úmf©⁄e�t£får}eôäÔÈÚe�‰óë�RR� �

O�¬e�¬órñ–Úe�sñ‹ �xfë–Úe���™�úmf©fiÚ�eÃe§Èr3e�-Óg�ím�óìAÚe�ôäÜ�ãìûeÙË�ƒ�¬ï§årÈñ�êñÙÚe 

fò´óñ�íé´�ØrÔÈä´�.ïféq�ôäÜ�ô©�}e�ÛÚÙÚ. 

+ ¬óë§Úe�ôÓ�}e ôÚïféqï�ôûeÙÌÚe�-òvårÚe�§ñ–ñ�/ÙÚe�çóò�Úf≥Úe�ôäÜ�/ór•�íè2�‰f®e�-+ä+Úe�.ïférm 

qfzré´ï�fñó“Úe�.óÏ�íïfñó“Úe�&Ú�¬e �/f◊Úe�§ò+ñ�ÛÚÙ,ï�¬óë§Úe�ún�è�ƒ�ã≥~rÚe�ôäÜ�ã�$e�§Üf�ñ
ƒ��V.2e Ó�}fìôûeÙÌÚe�-òvårÚe�úÜ�3�öÃfñ‹ï.  

O.ïférm�ôÜfé)e�Ò‹fìy�/–+} �ê´��v,g�Û~éx�§}eï�pó≥Ï�póärèf≥ÚeUTT�I� �
�Ø´fròÏ�ê´�úò´óòÚe�Ûqfyfòr}e�ê´F|" íòÚïférÏ��fòÜón3g�te�´�ö§Ü 

OÚe�ô~Ïf,srnug�wò}�fòmóäÚe�.ïférm�Êe§“ �/ór�´�tfnu�ç§Ü�¬e�tf3e‰§Úe� �
Êe§“Úe�ƒ�öfèfÈ)e�ôÚk�/Ã¢ñ�/ÙÚe�óë�ç§Úe�ƒ��≥�Úe �úòéÌÚe�fòmóäÚe�.ïférÏ� �
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