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 ...جييب  والبابا   تسأ ل انت

اضظخلػوػأزصانػاضزغتونػ؟ ضطاذاػدطفػ  

 يا إبهى أعطهى قلبك" )أم 62 : 62(
وفؿاًأقضًاًصػمانً.ًودعفًاؾـىلًؾقسًػؼطًؼؾبًاؾـىل،ًبلًفوًأقضًاًجدقدًوأبقض

ً ًادلعؿودقة ًػى ًجتدد ًاؾذى ًاألبقض ًاؾـؼى، ًجدقدةً(6رو)ؾؾؼؾب ًوالدة ًوُوؾد ،

ػؼؾبًاؾـىؾةًبالذكًفوًؿقالدًجدقدًؾػروعفاًً(3ًً:5تى"ً)بغيقلًادلقالدًاجلدقد"

ًقشؽؾه ًررىًقيميؾمًؾصاـعه ًأقضًا ًقشاءًؼؾبًاؾـىؾة ًؽؿا .ً ًقعطقـا ًبفذا ػؽرةً ،وفو

ًػىً  ًقشاء ًؿا ًػىًقدًاهللًقػعلًبفا ًقرتكًادلؤؿنًـػيه ًاؾمىًبفا ًاؾميؾقم، عنًحقاة

ًؿنلًؼطعةً ًؿنؾه ًؾعؿلًاؾروحًاؾؼدسًػقه ًدونًؿؼاوؿة ًاإلهلقة، ًؾؾؿشقكة ًؽاؿؾة راعة

رـاًودعفًاؾـىؾةًقذؽ(.9ًً:12ًرو)اآلـقةًاؾمىًقرقدً اؾطنيًػىًقدًاؾػىارىًقصـعًبفا

ًػؼقل ًاؾؼدقيون، ًبفا ًُوصف ًاؾمى ًباؾـىؾة ًقزفو": ًؽاؾـىؾة 91ًًؿز")اؾصدقق :21)ً

اؾمىًتـؿوً اؾيؿاءًاؾـىؾةً ذلهًاؾـىؾةًػىًعؾوفا،ًوػىًاجتاففاًحنوًًقوؾعلًاؾصدق،

ؽؿاًؼالًاؾؼدقسًبوؾسً.ً،ًومتمدًإديًػوقًوػىًؽلًعامًقزدادًمنوفاًوً بادمؿرار

ًوأد:"ًاؾردول ًفوًؼدام، 3ًًػى")عىًحنوًاؾغرضًأؿمدًإديًؿا :23ًً واؾـىؾةًً(.21،

ًذؾكً ًؽل ًحتمؿل ًأن ًتيمطقع ًورادىة، ًؼوقة ًاؾعؿق ًػى ًجذورفا ًمتمد أقضًا

ًاإلرتػاع ًؾـا. ًدرس ًأقضًا ًوفذا ًؿنً: ًؿرتػعًا ًؿظفرًا ًػؼط ًالتؽون ًروحقاتـا ًأن ػى

ًواؾعؿلًادلىػى ًؽذؾكًاؾعؿقًاؾداخؾى، ًبلًقؽونًهلا ًػىً اخلارج، ًاجلذور ؽؿا

وؾؽنً.ًوفزقؾة.ًالًتيؼطفا،ًألـفاًرادىة.ًثابمةًؿفؿاًعصػتًبفاًاؾرقاحو،بارنًاألرض

ًباؾعؿق،ًحتؿقفاًوحتػظفاًؿنًاؾيؼوط واؾـىؾةًؽنرية0ًً،اجلذورًاؾؼوقةًاؾمىًتربطفا

ًادلـاػعًؾؾـاس ًـاػع. ًػقفا ًاؾذىًفوًغذاءًـاػع.ًؽلًؿا ًقصؾحًؾصـعً.ًمثرفا ودعػفا

ًـاػعًؾصـع ًوؾقػفا ً اؾيالل، ًبادلؤؿنًًؾؾوؼود احللال،ًوجرقدفا ًإنًاؾـىؾةًتذؽرـا ،

والًقؽػىً.ًػىًحقاتهًوحقاةًغريه احلؼقؼى،ًاؾذىًقـلغىًأنًقؽونًإلمياـهًمثرًـاػعً

 .ً نًؽاؾـىؾهًقزفوأنًقؽو



 

    روغس طالتػبػضمػاالبأت

 "ًاؾػردوس احلقًاؼولًؾكًاؾقومًتؽونًؿعيًيف"ًً 

ً(.13:13ًًًًؾو )

 عظم خبى  ب فً وسط فيض اِمى اظورقالوا رب المجد وهو علً عرش الصلي+

  "اؾقومًتؽونًؿعي"ضضضنعم يارب انك ِتشاء موت الذاطٍء مثلما يرجع ويخيا َ

 معك انت يا ملك الملوك ورب اِرباب ولمن تقول هذا ؟ 

 ِنسان سمعت اذنك   ! للص قضً كل خياتى فً الذطيٌ

 " من لخظات تعييراتى لك ايوا القدوس 

خكمت عليى اعمالى وشروره وقباخاتى بالموت صلبا  ى كانا يعيرانىمع باواللذان صل

واخضانك يارب المفتوخى علً مصراعيوا علً عود الصليب  ولكن رافتك ومخبتك

 (.عع: ػط  مر)" تكون معً فً الفردوس اليوم"اصدرت هذا اِمر اِلوً 

 لبكطوباك ايوا اللص الطوباوي يامن فً شدة ضيقتك واِمك كان هذا هو ط 

الوخيد لم تطلب اِرضيات فربخت السماويات استطعت ايوا اللص ان تصل 

                 .اصخاب الساعى الخاديى عشر للمسيد مع
 

 ٔحنَ قادوُٕ عم٘ ِرٓ  اخ٘ احلبٗب ٔاخيت العصٖصة ٔاالُ 

 اضبٕع االالً واذا تسٖد اُ تطمب وَ السب االٖاً املكدضْ 

 0000ٔالٔالدك ٔالضستك  ثرية ازضْٗ لكك بالتاكٗد لك طمبات ٖطٕع ؟ 

اطمبّا وَ قمبك " اذكسٌ٘ بازب ويت جئت يف ومكٕتك"الٕاحدة  لتكَ لك ِرٓ الطمبْ

 .االضتجابْ ضتكُٕ ضسٖعْ ٔكَ وتاكد اُ بكن امياُ



 

 
 

               ،... املصمُب جٍُ القمُب بس ِا ربى نفسى أتُب  
 ،... َ عذبُك َأنت ِسُع ممك املمُك صمبُك

 ،...ِهظز إلّك العدرا مزِم تبكى عمّك َاحلبّب 
  ،...مًمن صُتك قد أكمن َلسٌ العامل لّك مسعها 

 ،... حمتكاس قُلت جزحتك َأنت بصُتك بإِدى  ِا ربى أسف
 ،. مو بعديا ظممٌ لهُر فى سبت الهُر حُلتهى مو َقُمت قربت

ة خاطى ُِم ما فزح،...ُِم ما دخمت ِا رب قمبى جٍُ فى قمبى سبت الهُر
 فزحاى بّك ِا إهلى ِسُع ملا شزبت مو الّهبُع عذاب تاب بعد سهني كتري

 .الهًاردٍ مفّش دمُع قُلت خالص أنا لّسُع مو،...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...الُحّد ِا إلٌ احملبٕ َالطالم ِا مو َيبتها املصاحلٕ معك بابهك

 ى زحّمًا كما أنت زحّم َعلمهٖ أى أغفس لآلخسِو كما غفستأجعلهٖ أى أكُ
 ..َإذاأضا٘ إىل أحد أضامح َأجتًد أى أجاشٗ الػس باخلري ..ىل بطدا٘

 ..احلقد َاآلضا٘ٔ َأجعلهٖ أى ال أجتايل غلطاتٖحُاع كل  أنصع مهٖ

 ..اآلخسِو ألنٖ أنا نفطٖ عسضٕ للمؤخرٔ َالطقُط أمهحهٖ صربًا علٖ غلطات

 َأضامل اجلمّع..كل عُاطفٖ فأحب اجلمّع  مو زَح حمبتك حتٖ تتملكإنفذ فٖ 

مطمٚهٕ بكل تقُٗ ََقاز لهؤيل ململكٕ  فهعّؼ معًا فٖ ضالم َنقضٖ حّأ يادٕٙ
 .آمني الطما٘ ألى لك امللك َالقُٔ َاجملد إىل األبد

 

يــــــالتــــــص  

وبـــضصــــضطا  



 

 

. 

 

 نــوان غـريــب مــش كــداـع
 

َعه١ً  نٌ ٚاحد فٝٓا عٓدٙ ع٢ً األقٌ ...أْٖ اخلىطة ٌُٕ دٔه

أنٝد يف ْاط بتضحو ديٛقيت )حٝات٘  ٚاحد٠ أٚ خط١ٝ ٚاحد٠ يف

ٚنتري بٓحاٍٚ ْصٝب اخلط١ٝ دٟ شاعات !!!(... ٚتكٍٛ ٚاحد٠ بض

 ....بٓٓجح ٚشاعات تاْٝ٘ ْكع ْٚكع ْٚكع
 

 

يٛ اقتٓعت باخلُص١ دٍٚ (... ٕ)نًُات بتبدأ حبرف  5َٛجٛد يف 

. ٚعرفت تعٝعِٗ ٖتالقٞ احلٝا٠ اختًفت ٚعرفت تصٝب اخلط١ٝ فعاًل

   ..ندا جرب.. ِٗ ايهف ععإ مخص٘ ٜعين مخض صٛابعيف ْاط بتصُٝ

                                                                                     عاًَٝٓٗا أٚ ْدرى إْٓا يٛ فعأًل رجعٓا يربٓا َُٗا ناْت املصاٜب ايًٞ: ندرك  -

 .ًامتاَ ٜٚٓصاٖاايًٞ ٚاقعني فٝٗا ربٓا ٖٝكبًٓا  اخلطاٜا

ْاخد قرار ايتٛب٘ ْٚصدم إٕ ربٓا شاحمٓا َٚغ ٖٝفضٌ :  نتوب -

 .....ٜفتهر ايغًط١ أٚ اخلط١ٝ دٟ ٜٚسيٓا بٝٗا

ْكّٛ ْٚصٝب ايطرٜل متاًَا ٚمنعٞ يف ايطرٜل ايعهصٞ :  نقوم -

 .يًدط١ٝ ٚايًٞ ٖٛا طرٜل ربٓا ْٚهٌُ بإميإ

عٔ ربٓا ْتجدد ٜعين ْتعًِ نٌ ّٜٛ حاج١ جدٜد٠ َٔ ربٓا ٚ: نتجدد  -

 .ععإ ْفضٌ ْتغري حلد َا ْبك٢ ظب٘ ربٓا

إْٓا خًصٓا جبد ٚاحتررْا ٚاْتصرْا ع٢ً إبًٝض الزّ ْفرح ملا ٖٓصدم  : نفرح -

 . ْعٌُ ندا بربٓا ٚبايًٞ عًُ٘ فٝٓا ععإ دا حكٓا إْٓا ْفرح ٚربٓاعاٜسْا
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 متى تكون انسان رائع



 

 

 
 

 ماُ ْٕاك بْج فاقذة اىبصش، َمشْٕج ّفسٖا ألّٖا َماّجْ 
 ػَٞاَء، ٗمشٕج ُمّو شخص فٜ اىذّٞا، ٍاػذا خيِٞيٖا  

َُ دائَاً بقشبٖا  أخبشْث اىفخاة .اىَحّبِ، ٕٗ٘ اىزٛ َما
ُْ أَسٙ اىؼاىٌ، : خيٞيَٖا  فَسأَحضُّٗجلفقظ إرا حَنْج أَ

ُِ إىٖٞا، ٗػْذٍا حٌ إصاىت ، فٜ أحذ األٝاً حبشع شخص ٍا بضٗج ٍِ اىؼٞ٘
اىضَاداث، أصبحج اىفخاة قادسة ػيٚ ُسؤٝت ُمّو شِٜء، بَا فٜ رىل 

 ..!!!حبٞبٖا

وْ : ) َشأيَٗا َٕ  ، ٌَ ُْ بإٍناّل أُ حَشإذٛ اىؼاى  اُٟ بَا أَ

َُ ا ّج ٍفاجأة ىٖا أّٔ ،َّظشْث اىبُْج إىٚ خيٞيِٖا ٗما ؟(َخخضُّٗجْْٜٞس َما
غيقِت َصذٍْخٖا ، ٕٜٗ اىخٜ ٍا َماّج حخ٘قغ  َُ ، رىل أػَٚ ٗجفِّ٘ٔ اى

 بقٞت حٞاحٖا إىٚ ج٘اسٓ ؟؟؟ ٗفنشث بأّٖا سخقضٜ
  .شَمٖا بامٞاً حَ  ٍَا دفؼٖا ىشْفض اىَضٗاج بٔ 

َُالحظ١  سجاًء أػخْٜ مثٞشاً بؼَِْٞٞل ٝا حبٞبخٜ )  :َٚبعَِد أٜاّ َنتَب إيٝٗا 

 (فقذ ماّخا ػْٞاٛ ٍِ قبو ،

هكذا دماغ آنسان يَْعمُل فً أغلب األحيانَ عندما تَتغيّر منزلتناَفقط القليل 

جانبِوم فً الحاِِت  جدًا يَتذّكُر ما كانت حياتنا قبل ذلكَ وكيؼ كنا داُمًا إل

بل أن َ من اليوم وق من هللا إلٍ .الحيػػػػػػػػػػػػػػاة هديػػػػػػػػػػى  .  األكثر ألما

  !!!..تتلفظ بأي شًء غير لطيؼَ فكر بالذين ِ يستطيعون الكّم

  !!!..وقبل أن تنتقد الطعام الذي تتذوقىَ فكر بمن ليس لديوم شًء يأكلونى

وقبل أن تنتقد زوجتك أو زوجكَ فكر بمن يتضرع إلٍ هللا للحصول علٍ 

 !!!..زوجٌ زوج أو

 كرًا إلٍ السماء اوقبل أن تعترض علٍ الحياة فكر بمن سبقك مب

وقبل أن تشكو من طول المسافٌ التً تقودها بسيارتكَ فكر بمن يقطعون 

  !!!.علٍ أقداموم نفس المسافٌ

وظيفتك  وعندما تتعب وتشكو من عملكَ فكر بمن ليس لديى وظيفٌ مثل

  !!!..وعاطل عن العمل

وفكر بأنك ما  وعندما تبدأ أفكارك بإحباطكَ أرسم ابتسامٌ علٍ وجوك

 .زلت حيًا وأشكر هللا علٍ نعمى كلوا

 الشكر يزيد النعمه



 

 

ػ
 
   بٗفسح بٗكى .. ملا تدلعى عمْٗ  .. أبٕكى  

 .اكٗد عاٖصٓ حاجْ ..بٗكٕلك  .. امنا جٕشك 

 ابٕكى  لٕ شافك بتعٗطى ِاميطح دوعتك+ 

  .ِا ٖكٕلك ٖادى الٍكد .. امنا جٕشك   

 ابٕكى ِا جيسى ٖشٗمك  ...االزضلٕ اتصحمكتى عمى   *

 .ٖٔكٕلك وا اٌتى المى وش وٍشفْ االزض كٕٖظ ِا ٖكعد ٖضحك جٕشك  

  ..ابٕكى ِاٖكٕلك اقفمّٗا ٔ تعاىل ٔ أٌا ِا اتصسف  لٕ العسبْٗ عطمت بٗكى 

 .جٕشك ِاٖكٕلك واتسكبٗش العسبٗة دْٖ تاٌى

 ِا ٖٕصى عمٗكى طٕب االزض  ..ابٕكى . شغنلٕ وكدوْ عمى   *

 ٖعٍى  اصال ِٔا ٖكٕلك وش ِا ٖتعب ٌفطْ ٔال ّٖىْ لكَ جٕشك  

 .ِاتشتغمى ٔشٖسة اٌتى 

 ِا ٖصاحلكٕا عمى بعض  ...اختك ابٕكى لٕ الحظ اٌك وتداٌكْ وع  *

   ...عجبعٗمْ  ٖكٕه خمّٗي ٖٕلعٕا دٔه ِا كلكَ جٕش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٗاحذة بخق٘ه ىج٘صٕا اطشد اىس٘اق ماُ حَٞ٘حْٜ*

  ٍشحِٞ فٜ حادثت قاه ىٖا خيْٞا ّذٝٔ فشصت ثاىثت 
 

ذ فٜ اىبٞج ٗبٞبص مخٞش فٜ ػق* ٗاحذ ٍخج٘ص ٗقاػذ*
  اىضٗاج

  "اىضٗاج ىٞٔ ٝا حبٞبٜ؟ بخبص فٜ ػقذ: "ٍشاحٔ قاىج ىٔ
 اىؼقذ بأبحث ػِ حاسٝخ إّخٖاء: "قاىٖا

 

  خفيفة نكت
 

 اضىػصلػزوجػصنػاب



 
 

  

  
 

ُٜجّبت، ٚباملعرف١ متتًئ املدادع َٔ نٌ  ُٜب٢ٓ ايبٝت ٚبايفِٗ  باحله١ُ 

 2، 3: 42أّ   )ثر٠ٚ نرمي١ ْٚفٝص١

يٌتل املتزوجون كثريًا باملاديات ويضعووٌا يف املرتبة األوىل يف حياتٌل ظهًا أوٌا ضرورية 

ملبادئ الروحية لسعادتٌل، بيهما الكتاب يعكمها أن سالمة احلياة الزوجية تعتمد أساسًا عكى ا

لذا فكل زوجني حيتاجان إىل حكمة وفٌل ومعرفة، ويي ال . اليت وضعٌا اهلل يف ككمتً

  .توجد إال عهد اهلل

  :ومن األمور اهلامة اليت ينبغي على الزوجني املؤمنني ُمراعاتها ما يلي

والقوة والضعف يها ليست بدويًا بل . يهبغي أن الطرف القون حيتمل الضعيف (1)

فَمْى لً معرفة كتابية أكثر وشركة مع الرب أفضل، عكيً أن حيتمل شريكً . يًاروح

حننًاألؼوقاءًأنًحنمؿلًأضعافًاؾضعػاء،ًوالًـرضيً ػقهبًعؾقـا". األضعف

وطوم األواة واالحتمام، يي الثروات احلقيقية  إن اتساع القكب (.5: 55رو  )) "أـػيـا

  .البيت اليت جيب أن متأل غرف

توجً كل مى الزوجني إرضاء اآلخر وُصهع اخلري لً بٌدف بهياوً روحيًا  ليكى (2( 

 :إن شعار كل مى الزوجني املسيخيني. ووفسيًا

ؿناؾيًالًأعقشًألرضيًذاتي،ًؾؽنًألخدمًذرقكًحقاتيًوأصـعًؾهًاخلريًدائؿًاًو" 

ألنً.ًػؾُقرِضًؽلًواحٍدًؿـاًؼرقلهًؾؾىري،ًألجلًاؾلـقان".ً"يفًذؾكًادليقحًـػيه

 (. 3 25ً:1روً ) "ادليقحًأقضًاًملًُقرِضًـػيه

                     ٌصائح لمصٔجني
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ري مشروط عكى غرار قبوم ليتدرب كل مى الزوجني أن يقبل اآلخر قبواًل غ(3  (

ؾذؾكًاؼلؾواًبعضؽمًبعضًاًؽؿاًأنًادليقحًأقضًاًؼلؾـاًجملدً"املسيح لً يو شخصيًا 

جتهب أن متارس ضغطًا وفسيًا عكى زوجتك : ويها وهصح الزوج (. 25ً:7روً")اهلل

واًل تغيرييا حتى تتالءن مع شخصيتك، فإوك بٌذا تفقديا حرية التصرف حما

والتوتر أو إىل اإلدعاء  معك، وحرية التعبري عى وفسٌا، وتؤدن بٌا إما إىل الكبت

 .وعدن الصدق، لكى صِل ألجكٌا ومعٌا حتى يعمل الروح القدس يف حياة كل مهكما

با كل خالف وشقاق حتى يتمكها ليخرص الزوجان أن يتوافقا فكريًا وأن يتجه (4)

وليعطكل إلً . "مى حتقيق الغاية الُعظمى مى ارتباطٌما معًا أال ويي متجيد اهلل

الصرب والتعزية أن تٌتموا ايتمامًا واحدًا فيما بيهكل، حبسب املسيح يسوع، لكي 

 .متجدوا اهلل أبا ربها يسوع املسيح، بهفس واحدة وفل واحد

ػ
ػ
ػ

 

 

 ابتعد عو اهلاتف ، سى للنكاملات باهلاتف اجلوالاستخدم اذنك اليس*

 .ت األذنني لفرتات طويلة عا ال تستخدم مسا ،  اجلوال أثهاء الشحو 

 تتصل وال جتب على اية مكاملة اذا كانت البطازية ضعيفة جدا حيح أى *

 .مسة 0111االشعاعات اليت يطلقها اجلهاش تكوى مطاعفة 

 قلل مو كنية الشاي الري ،قهوة يف اليومال تشسب أكجس مو فهجانني مو ال*

 ال تستلقي ،ال تتهاول احلبوب واقساص االدوية مع ماء شديد الربودة، .ولهتتها

 . مباشسة بعد تهاولك األدوية

مـــصــتـحـصـاداتػضــوإرذػئحػػاــصــظ  

http://www.taam.net/bible/romans/rom15.htm#rom1507


 

دــــجــدا ب الً ـــكــال.... شــــت سـكـٕ وــس لـــٗـتــك كــــت ٕــــفـٗـِ  

 
 

غ ٍشج ماُ ػيَاء اىفضاء تٞذسع٘ا اىَ٘اق
 ٗاىقَش اىيٜ ٕرنُ٘ فٖٞا اىؾَظ
 0111عْح ٗ 011ٗاىن٘امة فٜ اىفضاء تؼذ 

ٝذذدٗا  ٗػؾاُ ..عْح ٍِ اىْٖاسدج
اىَغاساخ اىيٜ ٕٞطيق٘ا فٖٞا اىَشمثاخ 

... تؼضٖا اىفضائٞح ػؾاُ ٍرخثطؼ فٜ
ىَا طيث٘ا ٍِ أجٖضج اىنَثٞ٘ذش دغاتاخ اىَاضٜ ٗاىَغرقثو 

 ..ّٗ٘سخ ىَثح دَشا ٗقفد األجٖضج ٗػطيد
 ٗدا ٍؼْآ ٝا فٜ تٞاّاخ اىنَثٞ٘ذش أخذٕا غيظ أٗ فٜ اىْراٝج

 !!اىيٜ أدإا ٍؼ ٍؼشٗفح
تؼد اىؼيَاء ىَرخصصِٞ اىنَثٞ٘ذش ٝغأىٌٕ٘ ػِ عثة 

ٗاىشد ماُ إُ فٜ ًٝ٘ فٜ اىفضاء ٍفق٘د فٜ .. دٛ اىيخثطح
ٍؼشف٘ػ دو اىيغض  اىؼيَاء.. عاػح ٍفق٘دِٝ 42... اىَاضٜ

 جاػ فٜ اىفضاء ٗاصاٛ؟؟؟؟ٗاٝٔ ٕ٘ا اىًٞ٘ دا اىيٜ ٍ
: مرٞش أٗٛ ٍغ اىؼيَاء ٗادذ ٌٍْٖ ٗماُ ٍغٞذٜ قاه  تؼذ ذذٗٝش

ٗقاى٘ىْا إُ اىؾَظ  ىَا مْد طفو مْد تشٗح ٍذاسط األدذ
اىؼيَاء اىراِّٞٞ !! ٗقفد فٜ ٍناّٖا فٜ اىفضاء ًٝ٘ ماٍو

ىنِ اىيغض ىغٔ ٍرذيؼ فطيث٘ا ٍْٔ ٝ٘سٌٖٝ  ٍصذقٖ٘ػ
 ..اىنالً دا ٗقشا ىٌٖ، (  02 – 04: 01ٝؾ٘ع )اىقصح ففرخ عفش 

 

اأَلُؿوِرقِّنَيًَأَؿاَمًَبـِيًِإدرائقِل،ً ِحقـَِكٍذًَؽؾََّمًَقُشوُعًاؾرَّبَّ،ًَقِوَمًَأِدَؾَمًاؾرَّبُّ"

ً:ِإِدَراِئقَل َوَؼاَلًَأَؿاَمًُعُقوِن

ً«ُؾوَنَاقَّ َقاًَذِؿُسًُدوِؿيًَعَؾىًِجِلُعوَن،ًَوَقاًَؼَؿُرًَعَؾىًَواِدي»

ـَِمَؼَمًاؾشَِّعُبًّباًََؿْؽُمو ًِؿِنًَأِعَداِئِه ػَداَؿِتًاؾشَِّؿُسًَوَوَؼَفًاْؾَؼَؿُرًَحمَّىًا

ًَوَؾِمًَتِعَهِلًًاؾشَِّؿُسًِػيًَؽِلِدًاؾيََّؿاِء َأَؾِقَسًفَذاًِػيًِدْػِرًَقاَذَر؟ًَػَوَؼَػِت

ً

ساعة مفقودين 24...يوم مفقود يف الفضاء يف املاضي  



ً

ًَبِعَدُهِلَؾُهًَوالاْؾَقِوِمًَؼَوَؾِمًَقُؽِنًِؿِنُلًذِؾَكًً.َؽاِؿل ِؾْؾُغُروِبًـَِوَوًَقِوٍم

 

فشد٘ا ٗسجؼ٘ا تاىنَثٞ٘ذش ىيضٍِ اىيٜ ماُ فٞٔ ٝؾ٘ع ٗىق٘ا إُ 
دقٞقح ٝؼْٜ ًٝ٘ ماٍو  41عاػح ٗ 42اىَفق٘د ٕ٘  اىضٍِ
 ..فِٞ طٞة ساد٘ا... دقٞقح ّاقصِٞ 21ٍاػذا 

 !!جضء ٍِ اىذقٞقح تاُ تظ اىثاقٜ ىغٔ ٍذذػ فإَٔ
ٜ اىنراب قاه إّٔ ؽاف فٜ جضء ف تغشػح اىؼاىٌ اىَغٞذٜ

  ...اىَقذط إُ اىؾَظ سجؼد ؽ٘ٝح
اذجِْ ىنِ سأٌٖٝ اذثذه ىَا قشا قصح أؽؼٞاء  اىؼيَاء قاى٘ا إّٔ

اىنالً دا  تاىؾفا ٍغ اىَيل دضقٞا ىَا ماُ ػٞاُ ٗماُ تٞثؾشج
 (00 – 0:41ٍو 4)فٜ 

ِصَعَدًِػيًاْؾَقِوِمًاْؾَعاَلَؿُةًَأنًَّاؾرَّبًََّقِشِػقـِيًَػَأ َؿا»:ًءََؼاَلًَحَزِؼقَّاًإِلَذِعَقاًو"ً

ً«َبِقِتًاؾرَّبِّ؟ اؾنَّاِؾِثًِإَؾى

َعَؾىًَأنًَّاؾرَّبًََّقْػَعُلًاأَلِؿَرً فِذِهًَؾَكًَعاَلَؿٌةًِؿِنًِؼَلِلًاؾرَّبِّ»:ًءاَلًِإَذِعَقاَؼػ

ً.«اؾظِّلًَُّعِشَرًَدَرَجاٍتًَأِوًَقِرجُعًَعِشَرًَدَرَجاٍت؟ َفِلًَقِيرُي:ًاؾَِّذيًَتَؽؾََّمًِبِه

َُّهًَقِيرْيًَعَؾىًاؾظِّلًَِّأِنًَقِؿَمدًََّعِشَرًَدَرَجاٍت» :َؼاَلًَحَزِؼقَّاَػ َقِرجُعً َبِل!ًاَل.ًِإ

ً.«!اؾظِّلًُِّإَؾىًاْؾَوَراِءًَعِشَرًَدَرَجاٍت

ِبَدَرَجاِتً اؾَِّليًُّاؾرَّبَّ،ًَػَأِرَجَعًاؾظِّلًَِّباؾدََّرَجاِتًاؾَِّميًـََزَلًِبَفا ءَػَدَعاًِإَذِعَقا

ً"َحاَزًَعِشَرًَدَرَجاٍتًِإَؾىًاْؾَوَراِءآ

دزجات لكهًا بأمس  01الػمظ الطبّعْ متػْ لقدام  الكالم دا معهاٍ إى
دزجات الػمطّٕ  01إى الـ  املفاجأٔ.... دزجات 01مو زبها زجعت 

 !!! دقّقٕ بالظبط 01تطآَ 

مو قصٕ حصقّا )دقّقٕ  01( + ِػُع مو قصٕ)دقّقٕ  01ضاعٕ َ 23
 ضاعٕ 00= ( َإغعّا٘

 .....املفقود يف الفضاء يعين يوم كامل وهوا دا اليوم
 



 

 

 

 ٗذذَو ضؼفٚ ٗاّد ذذَيْٚ..اىصيٞة ظًٝتو

  ٚٗاّد ذقشع ػيٚ تات.. اىَغاٍٞش فٚ اٝذك تدقٝ

 .ٗىنْل ذشمد مو ؽٚء ٍِ اجيٚ. .ترنتو

 .ذؼضٝاذل ذيزر قيثٚ.. ٜفٚ اؽذ ضٞقاذ ٗىنِ..قيثل احسْت

 .ٗاٍٟٚ ادٚٗاّد ضَذخ جش..جرحتو

 ٗاّد ىذظح ٍِ ػَشٙ ىٌ..فضالخ ٗقرٚ اػطٞرل

   فنٞف ىٚ اّا اىخاطٚ مو ٕزا اىذة ٗاىشدَح .ذرشمْٚ 

 .اىجاّٚ فأّد اىَصي٘ب ٗاّا 

 كّف ازد كل يرا احلب ؟

 اىؼاىٌ ٍِ اجيل ٕٗو ٝنفٚ؟ىل قيثٚ ٗػَشٙ ٗدٞاذى٘ميٚ في٘ ذشمد مو
 

 فأذكرنى يارب متى جئت فى ملكوتك

 

 

 

 ظ  فص كبير ثومَ موروس ظَ  ملعقٌ كبيرة زيت أو زبدة ظ .أرز كوب ::راملكادٜ

 كوب مرقغ( ماشروم) قطعٌ عيش الػراب ظطُدبصل أذضرَ شرا عود

كبيرة  ملعقٌ ظ //ملدَملعقٌ صػيرة  ط//ملعقٌ صػيرة فلفل أسود ¼//تذضروا

                                       م   مفرو بقدونس 

 جيداَ ثم ينقع فً ماء مملد يتم غسل األرز -ط :الطريقٌ

 دقيقٌ ػظ-۰ظمن  

 يضاف الثوم والبصلَ يسذن الزيت فً وعاء متوسطَ ثم -ظ

 .يوضع علٍ نار متوسطٌ الٍ ان يصبد ذهبً اللون 

 .عيش الػراب َ ثم يقلب لمدة دقيقٌ يضاف -ع

 .يترك الذليط يػلً يضاف األرزَ المرقَ الفلفلَ الملدَ و -غ

 .دقيقٌ الٍ أن ينضح األرز ػط-۰طعلٍ النار بدون تػطيٌ ً النارَ اتركً القدرذفف-ػ

 .ساذنٌ يوزع البقدونس علٍ الشوربٌ وتقدم-ؼ

 

روالفط  ز األر    شوربة  

شوربة والفطر  



 

                    



ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ

ػػ20/4اضىػػ21/3برجػاضطالغصظػ
اؾربًصىرتيًوًحصينًوًؿـؼذيًاهليًً

صىرتيًبهًاحمؿيًترديًوًؼرنًخالصيًوً

ً(.28ً:1ؿز)ؿؾهايً

20/5ًًًاضىػػ21/4اضودراءػػبرج
يفًضقؼيًدعوتًاؾربًوًاديًاهليًصرختً

فقؽؾهًصوتيًوًصراخيًؼداؿهًًػيؿعًؿن

ً(.28ً:6ؿزً)ًدخلًاذـقه

اؾقك6ًًًػ/20اضىػػ21/5برجػاضػدغدغنػ

صرخواًػـهواًعؾقكًاتؽؾواًػؾمًخيزواً

ً(.11ً:5ؿز)

20/7ًًًاضىػػ21/6برجػاضططترسغن
ًرًبهاتؽلًعؾىًاؾربًػؾقـههًؾقـؼذهًالـهًد

ً(.11ً:8ؿز)

20/8ًًًاضىػػ21/7برجػحاطضىػاضصضغبػ 
ً)الًتملاعدًعينًالنًاؾضققًؼرقبًالـهًالًؿعني

ً(.11ً:22ؿز

اؿا20/9ًًاضىػػ21/8برجػاضصارزغنػباضصضطظػ

اـتًقاًربًػالًتلعدًقاًؼوتيًادرعًاديً

ً(.11ً:29ؿز)ـصرتيً

ػ

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ

الـه10ًًػ/20اضىػػ21/9برجػاضطذارىػاضحصغطاتػ

وًملًقرذلًؿيؽـةًادليؽنيًوًملًًملًحيمؼر

ًوجفهًعـهًبلًًحيهب

ً(.11ً:11ؿز)عـدًصراخهًاؾقهًادمؿعًً

اؾربًراعيًًػ20/11اضىػػ21/10برجػاضطجاعدغنػ

ً(.13ً:2ؿز)ػالًقعوزـيًذيءً

20/12ًًاضىػػ21/11برجػاالطؼارػ
ًقاًاهليًعؾقكًتوؽؾتًػالًتدعينًً

ً(.15ً:1ؿز)اخزىًالًتشؿتًبيًاعدائيً

20/1ًًًاضىػػ12/12برجػاضبدطاءػ
ًررؼكًقاًربًعرػينًدلؾكًعؾؿينً

ً(.15ً:1ؿز)

دربينًيف20/2ًًاضىػػ21/1برجػخدامػاضطدغحػ

ًحؼكًوًعؾؿينًالـكًاـتً

ًاؾقومًؽؾهًًًاؾهًخالصيًاقاكًاـمظرتً

ً(.15ً:5ؿز)

20/3ًًإضىػػ21/2برجػاضحصطاءػ
الًتذؽرًخطاقاًصلايًوًالًؿعاصيًؽرمحمكً

ًؿنًاجلًًًاذؽرـيًاـت

ًًً(.15ًً:7ؿز)ًبجودكًقاًر

 

 حظك اليوم مع المسيح

* * * * * * * * * * * * 
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