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سؤال: هل كل فكر شرير يجول بذهني 
يحسب خطية؟ كيف تأتى هذه األفكار 

 الشريرة، وكيف أمنع مجيئها؟ ؟؟
فرق  ، فهناكخطٌة لٌس كل فكر شرٌر ٌجول بذهنك ٌحسب

حرب الفكر، هو أن ٌلح   بٌن حرب الفكر، والسقوط بالفكر:

علٌك فكر شرٌر. وأنت غٌر قابل له، وتعمل بكل جهدك وبكل 

قلبك علً طرده، ولكنه قد ٌبقً بعض الوقت. وبقاؤه لٌس بإرادتك، لذلك ال ٌحسب 

خطٌة. بل إن مقاومتك له تحسب لك بًرا. أما السقوط بالفكر، فهو قبولك الشرٌر، والتلذذ 

 به، واستبقاؤك له، وربما اختراعك لصور جدٌدة له..

والسقوط بالفكر قد ٌبدأ من رغبة خاطئة فً قلبك، أو شًء مختزن فً عقلك الباطن. أو 

قد ٌبدأ بحرب للعدو من الخارج، تقاومها أواًل، ثم تستلم لها وتسقط، 

أو قد تسقط فً الفكر إلً لحظات، وترضً به ثم تعود فتستٌقظ لنفسك 

 وتندم وتقاومه فٌهرب.

طانًا علٌه فٌهرب منك، أواًل ٌجرؤ علً قدر ما تقاوم الفكر تأخذ سل

علً محاربتك. وعلً قدر ما تستسلم له، ٌأخذ سلطانًا علٌك، وٌجرؤ 

 علً محاربتك.

إن الفكر ٌختبر قلبك: هل ٌوجد فٌه ما ٌشابهه؟ وشبٌه الشًء منجذب إلٌه؟.. أو هل 

 ٌمكن أٌجاد هذا الشبٌه؟

ع هذه األفكار، وال ٌفتح لها مدخًًل فإن كان قلبك من الداخل أمٌنًا جًدا، ال ٌخون سٌده م

 إلٌه وال ٌتعامل، وال ٌقبلها، حٌنئذ تهرب منه األفكار، وتخافه الشٌاطٌن.. 

. ولكن بسبب نقٌة القلب األفكار الشرٌرة التً من الخارج، مثالها محاربة الحٌة لحواء. وكانت حواء

تساهلها مع الحٌة، دخلت األفكار إلً قلبها، وتحولت إلً شهوة، وإلً عمل. أما األفكار الشرٌرة 

: 6)لو  ٌخرج الشر"التً تأتً من الداخل، فعنها قال الرب "واإلنسان الشرٌر من كنز قلبه الشرٌر، 

.لذلك كما ٌجب علً اإلنسان أن ٌحفظ قلبه، كذلك ٌجب أن ٌحفظ عقله وٌحفظ الخط (54

 الواصل بٌن العقل والقلب..
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فؼ١ٍخ اٌزجشد ١ٌغذ فؼ١ٍٗ خبطٗ ثآثبئٕب اٌش٘جبْ ثً اٌزجشد :      +

٘ٝ فؼ١ٍخ ِغ١ذ١خ ػبِٗ ٌٍج١ّغ رجٍغ اعّٝ طٛس٘ب فٝ اٌش٘جٕٗ .  
ٌزٌه لبي ٠ٛدٕب اٌشعٛي ٌٍّؤ١ِٕٓ ػبِٗ " ال 

 1ٛ٠3)رذجٛا اٌؼبٌُ ٚال األش١بء اٌزٝ فٝ اٌؼبٌُ"  
( ٚا٠ّبٔبً ِٓ اٌى١ٕغخ ثؤ١ّ٘خ ٘زٖ األ٠ٗ فٝ 15:

رضج١ذ فىش اٌزجشد فٝ ػمٛي اٌّؤ١ِٕٓ جؼٍزٙب 
 اٌخزبَ ٌمشائخ فظً اٌىبص١ٌٛىْٛ فٝ وً لذاط. 

٠ٚؤوذ ٠ؼمٛة اٌشعٛي ػٍٝ رٌه ثمٌٛٗ " أِب 
رؼٍّْٛ أْ ِذجخ اٌؼبٌُ ػذاٖٚ هلل. فّٓ أساد أْ 

( ٚسة اٌّجذ ٠غٛع ٘ٛ 4:  4)٠غ ٠ىْٛ ِذجبً ٌٍؼبٌُ فمذ طبس ػذٚاً هلل"
اٌزٜ ٚػغ ثٕفغٗ أعبط فؼ١ٍخ اٌزجشد فٝ ِخزٍف طٛس٘ب ٚدسجبرٙب ،  

(  ٚال أ٠ٓ ٠ظٕغ اٌفظخ 02:  8فٍُ ٠ىٓ ٌٗ أ٠ٓ ٠غٕذ سأعٗ )ِزٝ
 (  14: 14)ِشلظ 

(  ػٍٝ 07 -04: 17ٚال ٠ٍّه دس١ّ٘ٓ ٠ذفؼّٙب جض٠ٗ )ِذ
اٌشغُ ِٓ أٔٗ ِبٌه اٌغّبء ٚاألسع 

  . 

بة اٌغٕٝ إْ أسدد أْ ٚلبي ٌٍش
رىْٛ وبِالً أر٘ت ٚثغ أِالوه ٚأػؾ ٌٍفمشاء، 

ف١ىْٛ ٌه وٕض فٝ اٌغّبء ٚرؼبي أرجؼٕٝ 
 . ( 01: 19)ِذ  دبِالً اٌظ١ٍت

ٚثٕفظ إٌّطك ٚجٗ سة اٌّجذ والِٗ 

بٌِعُوا َأْمًَلَكُكْم  ٌٍج١ّغ ثظفٗ ػبِٗ "
ا اَل تَْبلَى، َصَدَقةً. ِاْقتَنُوا أِلَْنفُِسُكْم أَْكٌَاسً  َوَأْعُطوا

 (. 33: 10" )ٌٛ فًِ السََّموات  َكْنًزا اَل ٌَْنفَدُ 
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ٚلبي فٝ اٌّٛػظٗ ػٍٝ اٌججً "ال رىٕضٚا ٌىُ وٕٛصاً ػٍٝ األسع"  
 ( وّب 19:  6)ِذ

 (. 01 -16: 10ششح ٘زا اٌّفَٙٛ فٝ لظخ اٌغٕٝ اٌغجٝ )ٌٛ

ٚدزٝ أال ٠ذت األٔغبْ اٌّبي ٚوٕضٖ ٚر١ّٕزٗ،  ++ ٚاٌذىّٗ ِٓ اٌزجشد 
ال٠زٌٛذ ف١ٗ اٌشؼٛس ثبألرىبي ػٍٝ اٌّبي ٠ٚفمذ األرىبي ػٍٝ هللا "ِب 

 (  04-03:  12أػغش دخٛي اٌّزى١ٍٓ ػٍٝ األِٛاي اٌٝ ٍِىٛد هللا )ِش 

فٝ ِغبػذح اٌفمشاء ٚاٌّذزبج١ٓ اٌز٠ٓ ٚرظٙش ثشوبد اٌزجشد ++  
 ٠ؼزجشُ٘ اٌّغ١خ أخٛرٗ.

.  فبألٔغبْ ٌٍٕفظوّب رظٙش ثشوبد اٌزجشد فٝ أدخبي اٌغؼبدٖ ++ 
اٌّزجشد ٠ؼ١ش فٝ عالَ ِغ ٔفغٗ ِٚغ اٌج١ّغ د١ش ال٠ٛجذ ِب 

٠ٕبفظ ػ١ٍٗ ا٢خش٠ٓ.  ٌزٌه ػجش ػٓ رٌه اٌمذ٠ظ أغغط١ٕٛط أٔٗ 
 أطجخ ػٍٝ لّخ اٌؼبٌُ ػٕذِب ٚطً ال ٠شزٙٝ ش١ئبً ِٓ اٌؼبٌُ ...

 اٌّزجشد ٠زّزغ ثمٍت ٔمٝ ٘ٛ ِغىٓ طبٌخ هلل ٠ذً ف١ٗ ٠ٚجبسوٗ.  ++
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هل يجوز أن تصلى صالة المنديل فى البيوت أثناء الصوم ، حتى  

لو لم يكن هنان مريض ؟ فالمالحظ أن اآلباء الكهنة وكثير من 

أفراد الشعب لد تعودوا هذا األمر ، هل من الصالح استبماإه أم 

 الغاإه ؟

صالة من أجل المرضى  – أصالً ولبل كل شئ – جواب :: صالة المنديل
 … فإائد كثيرة أخرى وودهنهم بالزيت ، 

هى اجتماع للصالة فى البيت ، ومباركة للبيت بالصالة ، ورفع البخور فيه ، وزيارة من األب الكاهن للبيت ،  – 1

 فوائد بغض النظر عن نوع الصالة وهدفها . مع لراءته للتحليل وصالة البركة لكل من بالبيت . وكل هذه

صالة المنديل تشمل صلوات أخرى كثيرة : منها الصالة الربية ، وصالة الشكر ، والثالثة تمديسات ،  – 0
وكيرياليصون ، وصلوات أخرى عديدة جداً لطلب مراحم هللا . وكل هذه 

 فائدتها .

تمدم هلل مع رفع البخور  تشمل صالة المنديل جميع األواشى الكبيرة التى – 3
: ففيها صلوات من أجل المرضى ، ومن أجل المنتملين ، ومن أجل 

المسافرين ، ومن أجل الموعوظين ، وصلوات من أجل الكنيسة واالجتماعات 
إلخ ولهذا كل من يحضرها ، البد أن يجد  … وممدمى المرابين ورئيس الدولة

 له فيها نصيباً .

لبات كثيرة جداً من أجل التوبة بالذات ، وطلب مراحم هللا الذى لبل المرأة الخاطئة ، تشمل صالة المنديل ط – 4
وأى إنسان مهما كان سليم الصحة ، البد أن يستفيد من هذه الصلوات  … وزكا العشار ، وغفر لصاحب الدين

 الخاشعة المنسحمة ، والبد أن تموده للتوبة ، إن تابعها بملب مفتوح .

ديل تشمل على األلل سبعة فصول من اإلنجيل ، منتماه بحكمة خاصة ، ومجرد االستماع إلى صالة المن – 5
 اإلنجيل الممدس يتلى فى البيت عدة مرات ، هو أمر له فائدته .

وال ننسى ما فى هذه الصلوات من طموس ممدسة ، كالبخور والشموع ، والزيت ،  – 6
ى األطفال ، ويشعر الكل أن البيت صار واأللحان ، كل ذلن له فائدته حتى بالنسبة إل

 لطعة من الكنيسة .

لهذا كله نرى استبماءها ، وبخاصة أن هنان أمراضاً خفية ربما ال نعرفها ، وهنان  – 7
 أمراض أخرى خاصة بالنفس والروح .
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سإال :: هل الشيطان يستطيع أن يدخل إلي الكنيسة وهي 
ً ، فكيف ذلن  والكنيسة مملوءة مدشنة ؟ وإن كان ممكننا

 بالمالئكة ، كما ان روح هللا فيها ؟

إننا نذكر فى لصة أيوب الصديك ، لول الكتاب "     ::    جواب
وكان ذات يوم ، أنه جاء بنو هللا ، ليمثلوا أمام الرب . وجاء الشيطان أيضاً فى وسطهم . فمال الرب 

 "… للشيطان من أين جئت ؟

ضد أيوب . إذن فالشيطان يمكنه أن يتجرأ ويمف فى موضع ممدس . فتآمر الشيطان ( 6،7:  1)أى 
، فيه هللا نفسه ، ليحاول أن يضر أحد المإمنين . ونمرأ أن الشيطان جاء إلى السيد المسيح على 

الجبل ، وتجرأ أن يجربه ، ويستخدم آيات من كتاب ، بل ولف مع المسيح أيضاً على جناب الهيكل 
 ً ونسمع عن خطايا كانت تحدث فى مواضع  … لن بالشن بسماح من الربولكن كل ذ … ليجربه أيضا

ممدسة فى العهد المديم ، فى أيام عالى الكاهن ، بواسطة إبنيه ، مما 
تسبب عنها غضب هللا ، والشن أنها بتدخل الشيطان ولد يدخل 

الشيطان إلى الكنيسة ليشتت أفكار المإمنين . ولكى يبعدهم عن 
ولد ينتصرون عليه بموة الصالة ، ولد  … الصالة ، جسداً منه

يضعف بعضهم . أما كون الكنيسة مدشنة ، فهذا ال يمنع ، ألن 
اإلنسان المإمن نفسه ، مدشن ، وممسوح بالميرون ، ومع ذلن لد 

  … يدخل الشيطان إلى للبه وفكره ليجربه

إن هللا لد يعطى الشيطان حرية للعمل ، ولكنها حرية فى نطاق محدود 
مابلها دينونة . ولذلن نمول إن الشيطان حالياً مميد ، منذ يوم ، وت

الصليب . والميد مهناه أن حريته ليست كاملة ، وإال خرب العالم ! 
هنان أولات يمول فيها الرب " اذهب ياشيطان " كما حدث على 

 الجبل التجربة . 

وفى يمينى أن الشيطان ال يحتمل ولت حلول  … أو يضع له حدوداً ال يتعداها كما فى تجربة أيوب
الروح المدس ، واستحالة األسرار أثناء المداس اإللهى . هو ال يحتمل هذه اللحظات الممدسة ، وهللا 
ال يسمح له . والمإمنون يكونون فى حالة روحية سامية ال تسمح مطلماً باالستجابة لفكر الشيطان ، 

ك فى ذلن الولت ، وعمل الروح فى األسرار والناس وعموماً إن ، الذى يتعبه الخشوع الملبى العمي

يكونون داخل دخل الشيطان الكنيسة ليعمل ، يكون ضعيفاً . وال يجد له مجاالً فيها ، إال فى الدين 

يلمى الشيطان شكوكاً ، حتى ولد !…الكنيسة ، وأما للوبهم وعمولهم فخارجها

إذا كان الملب متصالً باهلل ،  ولكن،  فى أولات ممدسة ، وأثناء الصالة
 فإن الشكون تبمى خارجه مهما ثملت وطؤتها ، ويعود الشيطان فاشالً .
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 النيروز فى العصر المسيحى

خز اىَصشُٝ٘ ٍِ ذاسٝخ تذاٝح ػٖذ أ

ً 284دقيذٝاّ٘ط أٗه ذقٌَٖ٘ٝ ٍِ ػاً 

ٗأػرثشٕٗا اىغْح األٗىٚ ىيشٖذاء ّظشاً ىنثشج 

اىذٍاء اىَغف٘مح ػيٚ أعٌ اىَغٞخ ,  ٗرمش 

دقيذٝاّ٘ط ٍصشٙ األصو ػاػ أٝاً طف٘ىرٔ فٚ اىصؼٞذ ٗماُ  اىَؤسخُ٘ أُ

ٝشػٚ اىَاشٞح ٗػاػ فٚ أعطثو ألدذ األعاقفح فيٌ ٝنِ ٍِ أصو ٍينٚ , 

ثٌ ذضٗج ٍِ أدذٙ تْاخ اىَيل فناُ فٚ تادا األٍش ٍغٞذٞاً ىنْٔ غضة ٍِ تاتا 

 سٍٗا ٗىَا ىقٚ ٍقاٍٗح ػْٞذج ٍِ إٔو األعنْذسٝح ذشك اىَغٞذٞح ٗتذأ تأػَاه

اىقغ٘ج ٗاألضطٖاد ىيَغٞذِٞٞ ٗخاصح اىَصشِٝٞ درٚ أّٔ جاء تْفغٔ ٗدشق 

اىنْاةظ ٕٗذً األدٝشج ٗدشق اىْاط ىذسجح أٌّٖ ماّ٘ا ٝذشقُ٘ اىَغٞذِٞٞ 

ىإلّاسج فٚ اىظيَح , ٗصيث٘ا اىنثٞشِٝ ٗأىثغ٘ا اىنثٞش جي٘د اىذٞ٘اّاخ ٗسٌٍٕ٘ 

اتٌٖ ىنِ ماّ٘ا ىيغثاع ىرْٖشٌٖ , ٗأخشِٝ ماّد ذقطغ ػشٗق أجغادٌٕ ٗأػص

ٝصشُٗ ػيٚ إَٝاٌّٖ ٍِ أجو اىَغٞخ . ٗىقذ أعرَش األضطٖاد ذغؼح عْ٘اخ 

أىف , ٗماُ آخش ٍِ أعرشٖذ ٍِ اىَؤٍِْٞ ٕ٘ اىثاتا 840ٗأعرشٖذ ٍِ األقثاط 

ً ٗتئعرشٖادٓ 311تطشط األٗه اىثاتا اىغاتغ ػشش اىزٙ قطغ سأعٔ عْح 

 ذٌ اىشٖذاء.أطفأخ ّٞشاُ األضطٖاد ىزىل عَٚ اىثاتا تطشط خا

ٗظو األٕرَاً تؼٞذ اىْٞشٗص قاةٌ ٗتيغ أقصآ فٚ ػٖذ اىََاىٞل فناّد 

اىذنٍ٘ح ذذفغ ٍشذثاخ طاةيح ٍِ اىَاه ٗاىَالتظ اىذشٝشٝح ٗماُ ٝ٘صع ٍشذثاخ 

 .شٖش ّغب مشٖش ماٍو

ٗأعرَش ٕنزا درٚ أسذقٚ اىظإش اىذنٌ فأٍش تئىغاء األدرفاه تؼٞذ اىْٞشٗص 

ف اىض٘ضاء فٚ األدرفاه تٔ . ٗأعرَش شأُ ً ىرطش1384ػ / 1100عْح 
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ذادسط تل األدرفاه ٍَٖالً إىٚ أُ أدٞآ اىَشدً٘ 

ً ٕٗ٘ 1884ػ / 1600شْ٘دج اىْقثادٙ عْح 

صادة جشٝذج ٍصش ٍٗؤعظ جَؼٞح دفع اىراسٝخ 

 اىقثطٚ تأعٞ٘ط. 

فاىْٞشٗص إرا ػٞذ قٍ٘ٚ أدرفو تٔ فٚ اىؼصش 

تاىذِٝ إال فٚ اىؼص٘س اى٘ثْٚ ثٌ اىَغٞذٚ ثٌ األعالٍٚ ٗىٌ ٝقرشُ 

اىذذٝثح , مَا ظو اىرقٌ٘ٝ اىقثطٚ ٍؼَ٘الً تٔ ٍْز آالف اىغِْٞ فٚ 

ٍصش ذرؼطو فٞٔ األػَاه اىخي٘ٝح ٗاىَذّٞح فٚ أٗه ًٝ٘ ٍْٔ ٗماُ ٕ٘ 

اىرقٌ٘ٝ اىشعَٚ فٚ دٗاِٗٝ اىذنٍ٘ح درٚ أٝاً أعَاػٞو تاشاً اىزٙ 

ٗرىل ً 1874ػ / 1590أدو اىرقٌ٘ٝ اىَٞالدٙ ٍذو اىقثطٚ عْح 

 .إلسضاء األدراله األّجيٞضٙ ىَصش

ٍِٗ رىل اىًٞ٘ صاس اىرقٌ٘ٝ اىقثطٚ ٗاألدرفاه تاىْٞشٗص ٍقص٘ساً ػيٚ 

اىَغٞذِٞٞ األقثاط فقظ , ٗى٘ إُ اىفالدِٞ اىَصشِٝٞ ٍاصاى٘ا ٝؼرَذُٗ 

 ػيٚ اىرقٌ٘ٝ اىقثطٚ فٚ اىضساػح.

اٌؼ١ذ اٌٝ ٌٚىٓ و١ٕغزٕب اال١ِٕٗ دبفظذ ػٍٝ ػبدرٙب فٍُ رذٛي رٌه  

ِٕبعجٗ اجزّبػ١ٗ ػبِٗ، ثً ِب صٌٕب دزٝ 

٠ِٕٛب ٘زا ٔذزفً ثٗ وّٕبعجٗ سٚد١ٗ 

 .وٕغ١ٗ

ٔزـزوش ف١ٗ اثبءٔب اٌشٙذاء االثشاس ٚٔزؼٍُ ِٓ 

لظض ا٠ّبُٔٙ ٚوفبدُٙ ػذ اٌش١طبْ 

اٌؼذٚ ، ٚٔمؼٝ ١ٌٍٗ اٌؼ١ذ فٝ اٌظالٖ 

ٚاٌزغج١خ ٌٕغزّذ لٖٛ ٚؽبلٗ سٚد١ٗ 

ٚارا وٕب ٔذزفً ِغ اٌؼبٌُ وٍٗ ثزوشٜ ساط   . ٔؼ١ش ثٙب ػبِب وبِال ِمجال

 اٌغٕٗ ا١ٌّالد٠ٗ )اٚي ٠ٕب٠ش ِٓ وً ػبَ( فبدزفبي ساط اٌغٕٗ اٌمجط١ٗ

ٓ ــــــب ٔذـــــــــــــــــــــذا ثٕــــــــــــزفبي ٚػـ١ذ خبص جـــ٘ٛ اد

 . جبؽــــــــــــــــــــاالل
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 (مسرى 72نٌة )ٌاستشهاد القدٌسة مرٌم االرم

ماّت أسٍشة ػْذ سجو ٍِ جْ٘د اىَيل اىظإش صمً 

اىذٌِ بٍببشس سيطاُ ٍصش، فؼشض ػيٍٖا أُ 

فيٌ تطاٗػٔ ػيى رىل   إٌَاّٖا باىسٍذ اىَسٍح تجحذ

 بو اػتشفت أّٖا ٍسٍحٍت. 

ا فً داسٓ ًٕٗ ثابتت ػيى إٌَاّٖا.  ًَ فؼزبٖا ػزابًا ػظٍ

 ٗىَا ضجش ٍِ ػزابٖا ًٕٗ ال تْنش إٌَاّٖا باىَسٍح 

"إُ ىً جاسٌت اُ قائًًل: ػشض أٍشٕا ػيى اىسيط

ًلً ــ. فأحضشٕا اىسيطاُ بٍِ ٌذٌٔ ٗػشض ػيٍٖا اإلسٍت"ــــتذػً أّٖا ٍسٍح

شٓ بو صََت ػيى االػتشاف بإٌَاّٖا ــــفيٌ تيتفت إىى ق٘ىٔ ٗىٌ تطغ أٍ

 .اىَسٍحً

يت باىقإشة ٗاجتَغ ْٕاك ـــشة ػْذ باب صٌٗـــفــأٍش اىَيل بحشقٖا ٗػَو ىٖا ح

فشة ٗظي٘ا ٌ٘قذُٗ ػيٍٖا ـــشٗا ٍشٌٌ ػيى سأس اىحـــمثٍشة، ثٌ أحض٘ع ـــــجَ

"حسًْا ٌا ٍ٘الّا اىسيطاُ أُ أُىقً سٗحً بٍِ ٌذيَّ ٍذة طٌ٘يت فقاىت: 

 سٍذي ٗإىًٖ ٍٗخيصً ٌس٘ع اىَسٍح".

ثٌ أىقت ّفسٖا بسشػت فً األتُ٘ فْاىت إميٍو  

 .اىشٖادة

 صًلتٖا ٍؼْا. بشمــت 

 ٍِــــــــدائَا. آٍذ ـــــا اىَجــــٗىشبْ

  

https://st-takla.org/books/anba-bishoy/christ/index.html
https://st-takla.org/books/anba-bishoy/christ/index.html
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، من كل عام  توت( 61) تعيد الكنيسة فى
بتكريس هياكل القيامة بأورشليم الذى تم عام 

وذلك أنه في السنة العشرين من  ميالدية 262
ملك قسطنطين وبعد اجتماع المجمع المقدس 

 بنقية. 

قالت الملكة القديسة هيالنة البنها قسطنطين انها 

كانت قد نذرت الذهاب إلى أورشليم والتبرك من 

المواضع المقدسة. والبحث عن عود الصليب المحيى ففرح بذلك وأعطاها أمواال 

كثيرة، وأصحبها بعدد كبير من العسكر، ولما وصلت إلى هناك وتباركت من 

 صليب حتى وجدته بعد تعب شديد. اآلثار المقدسة. فتشت عن عود ال

فمجدته تمجيدا عظيما. وأكرمته إكراما جزيال، وأمرت ببناء هياكل القيامة 

والجلجثة وبيت لحم والمغارة والعلية والجسمانية وسائر الهياكل. وأن ترصع 

بالجواهر وتطلى بالذهب والفضة. وكان في القدس أسقف قديس أشار عليها 

"انه بعد قليل يأتي األمم ويسلبون هذا المكان ويهدمونه أال تعمل هذا قائال 

  ."ويأخذون هذه الجواهر والذهب والفضة

واألفضل أن يشيد البناء جيدا وما يتبقى من األموال يوزع على المساكين. 

 فقبلت قوله وسلمت له األموال وطالبته بالعمل. 

ولما رجعت إلى ابنها وأعلمته بما صنعت فرح 

طائلة وأمر أن يعطى الصناع أجرتهم  وأرسل أموًلا

 .بالكامل حتى ال يتذمروا

ولما كمل البناء في السنة الثالثين من ملكه. أرسل 

أواني وكسوة ثمينة كما أرسل إلى بطريرك 

القسطنطينية والي أثناسيوس بطريرك اإلسكندرية ليرسل 

كل منهما أساقفته ويذهب إلى القدس فذهبا إلى 

  .رك إنطاكية وأسقف القدسهناك، واجتمعا ببطري

 عشر من شهر توت. ومكث الجميع إلى اليوم السادس 

فكرسوا الهياكل التي بنيت، وفى السابع عشر منه طافوا بالصليب تلك المواضع، سجدوا 

.ثم عادوا إلى كراسيهمفيها للرب، وقدموا القرابين، ومجدوا الصليب وكرموه. 
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  ْاٚلذ عشاجه ثذِٛع ػ١ٕ١ه ٚاٌضَ اٌجىبء ف١زشدُ اٌٍخ ػ١ٍه ٌىٓ ادزس ِٓ ا

 رىْٛ طغ١ش اٌمٍت الْ طغش اٌمٍت ٠ٌٛذ االدضاْ

 ال رزذذس ثج١ّغ افىبسن ٌج١ّغ إٌبط اال اٌز٠ٓ ٌُٙ خالص ٔفغه 

  االثشاس ػٍٝ شفبُ٘ اِب خطب٠ب إٌّبفم١ٓ فٙٝ ج١ّغ اجغبدُ٘خطب٠ب 

 اسفغ اٌىجش٠بء ٚاػزجش ج١ّغ إٌبط اثش ِٕه 

  ٌٍْخ ٠زذٕٓ ػ١ٍٙب ٠ٚؼط١ٙب اارا اعٍّذ إٌفظ رارٙب ٌٍخ ِٓ وً لٍجٙب فب

 سٚح اٌزٛثخ

 ٠زطٙش اٌجغذ ثبٌظَٛ اٌىض١ش ٚاٌغٙش ٚاٌظٍٛاد 

  ٌزؼٍّىُ ِب ٠جت اْ رفؼٍٛحطٍٛا ١ٌال ٚٔٙبسا ١ٌشعً اٌٍخ ِٓ فٛق 

 اجؼً اٌشة اِبَ ػ١ٕ١ه ػٍٝ اٌذٚاَ ا٠ّٕب عشد 

 اْ روشٔب خطب٠بٔب ٠ٕغب٘ب ٌٕب اٌٍخ ٚاْ ٔغ١ٕٙب ٠زوش٘ب ٌٕب اٌٍخ 

 ادزّبي اٌىشاِخ اطؼت ِٓ ادزّبي اال٘بٔخ 

 ٠ب اٚالدٜ ال رجؼٍٛا ٌٍش١طبْ ف١ىُ ِٛػؼب ٌئال ٠ب ثٕٝ ٠برٝ غؼت اٌٍخ ػ١ٍٕب 

 ٚاٌخظبَ الْ ِٓ وً طذ٠ك ٌذغٛد فٙٛ طذ٠ك ٌغجغ ٘شة ِٓ اٌذغذ ا

 ػبس

  اٚي وً شئ اْ رظٍٝ ثال ًٍِ ٚرشىش اٌٍخ ػٍٝ وً ِب

 ٠برٝ ػ١ٍه

 وٓ ِزب١ٔب ٌىً ث١ٍخ ربر١ه دزٝ اخش ٔغّخ فٝ د١بره 

 ال رزىً ػٍٝ ثشن ٚال رظٕغ شئ رٕذَ ػ١ٍخ 

 جؼً اػّبٌه رىزة الٛاٌهرال 

 وً ِٛػغ رذً ف١خ اجؼً اٌٍخ ث١ٓ ػ١ٕ١ه 
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 للتأمل آية  
 ++ عيناا  ررقاي   ولاالحظ   قلبا   أعطناي  يااأبني++ 

ٍشاااسااا مثٞشج ٝاسب اقشاء ٕزٓ األٝح ٗال أػيٌ مٞفٞح أػطاء قيثٜ ىٞكل ٗىنكِ 
ٍِٗ ثٌ ذأخكز قيثكٜ ٗأمكُ٘  أٗالا  قيثل عشٝؼاا ٍاٗجذذل ذر٘اضغ ٗذؼطْٜٞ

ٍؼل طيثد قيثٜ ...ٗػْٞٞاٛ ...أٍا أّا فنو ىذظح أطية ٗأطية ٗأطية ٗال 
أٍو ٍِ طيثاذٜ اىَخريفح .....ٗأّد ٝاسب ال ذطية ع٘ٙ قيثٜ ٗػْٞاٛ .... 

شمح ستْا ّقذً ىٞل ٝكا ستْكا قي٘تْكا ٗػّْٞ٘كا ٍٗشكرٖٚ قي٘تْكا ق٘ى٘ا ٍؼٜ ..تث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأِقث٘ىٖككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا..  ١ٓـــــــــ

 

 ذ٠ظــٛي ٌمــل.. 

  ٍٜذثح ػاقش, تال ثَش ال رجزياىَذثح اىر ٜٕ.   
  +  ُٗوىكك٘د, ذيككذ فضككاةو ال ذهؼككذح, ٍْٖككا اىذْككا اىَذثككح أً 

ٍْٖٗككا ٗاىؼطككف, ٍْٖٗككا ميَككح اىرشككجٞغ ٗميَككح اىؼككضاء,  
اإلٕرَاً ٗاىشػاٝح, ٍْٖٗكا اىغفكشاُ ٗاىغكؼٜ إىكٚ خكال  

ــــــــــخ اىككككككككككْفظ, ــــــــــٟ اٌّذج ــــــــــزٖ ٘ ٘ٚ. 
 قداسة البابا شنوده الثالث                                                                

 

  :ُال رؼطٕٟ فمًشا ٚال غٕـٝ، ٝق٘ه عيَٞا

اػطٕٟ فمؾ ِب ٘ٛ ػشٚسٞ ِٚب ف١ٗ اٌىفب٠ـخ، 

ـــئال إرا  ـــشٌ ـــجؼذ أوف ـــٓ ٘هكككككككككككك. ٗأقش ِ :
أٗ تنّٜ٘ فقٞكًشا أعكشق ٗأّنكش اعكٌ إىٖكٜ, ٕنكزا اىغْكٚ  ٠شأٟ؟

َٝثو اىرخَح, ٗاىفقش َٝثو اىذشٍاُ اىناٍكو ٍكِ ضكشٗسٝاخ اىذٞكاج, 
ٗاالمرفاء ٕ٘ داىح ذذشس ٍِ اىؼ٘ص ٗتذُٗ فٞض صاةذ. االمرفكاء ٝخريكف 
دغة اىذاىح اىجغذٝح ٗاالدرٞاجكاخ اىذاضكشج... فنكو 

ح ذذراج إىٚ سػاٝح خاصح إلٝجاد ٍاةذج صكاىذح دُٗ داى
   ؼٍذ ىذذٗد االدرٞاجاخ اىذقٞقٞح +ذ

   اٌمذ٠ظ ثبع١ٍ١ٛط اٌىج١ش 

 ّخــىـد

 

http://www.ava-kyrillos.net/forums/showthread.php?t=135987
http://www.ava-kyrillos.net/forums/showthread.php?t=135987
http://www.ava-kyrillos.net/forums/showthread.php?t=135987
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جلست فً الحديقٌ العامٌ والدموع تمأل عجنً.... كنت 
فً غايٌ الضجق والحزنَ ظروفً فً العمل لم تكن 

علٍ ما يرامَ باإلضافٌ إلٍ بعض المشاكل الشخصجٌ 
 .األخرى

ًّ نحوى وهو يقول:  ًّ مقب  بعد عدة دقاُق رأيت طف

". تعجبت ألن الوردة لم تكن جمجلٌ بل ذابلٌَ  "ما أجمل هذه الوردة راُحتوا جمجلٌ جدًا
َ جمجلٌ للػايٌ" ًّ  .ولكنٍ أردت التخلص من الطفل فقلت: "فع

فمددت يدي دهشت ولكنٍ أحسست إننً لو رفضتوا سجحزنَ  "هل تأخذيوا؟".عاد الولد فقال: 
 .انتظرت أن يعطجنً الوردة ولكن يده بقجت معلقٌ فً الوواء سأحب ذلك كثجًراَ شكًرا".وقلت: "

أخذت  فالولد كان ضريًرا!!و هنا أدركت ما لم أدركى بسبب أنانجتً وانشػالً فً همومً.... 
 .الوردة من يدهَ ثم احتضنتى وشكرتى بحرارة وتركتى يتلمس طريقى وينادى علٍ أمى

فوجا بنا نتأملوا فً ضوء مختلف يدفعنا للشكر...فوجا بنا نشكر  بعض من أمور حجاتنا تدفعنا للتذمر
 :ألجل

 .الضوضاءَ ألن هذا يعنٍ إننً أسمع *

 .* زحمٌ المرورَ ألن هذا يعنٍ إننً أستطجع أن أتحرك وأخرج من بجتً

بجنما  يعنٍ إننً أسكن فً بجتَ* النافذة المحتاجٌ للتنظجف واألوانً التً فً الحوضَ ألن هذا 
 .كان رب المجد لجس لى أين يسند رأسى

 .لدى أصدقاء يحبوننً* البجت غجر النظجف بعد زيارة الضجوفَألن هذا يعنٍ إن 

 .أعمل وأكسب* الضراُبَ ألن هذا يعنٍ إننً 

ربنا أعطانً * التعب الذي أشعر بى فً نوايٌ الجومَ ألن هذا يعنٍ إن 
 .ألتمم واجباتً صحٌ

مازلت * المنبى الذي يوقظنً فً الصباح من أحلٍ نومَ ألن هذا يعنٍ إننً 
 .َ ولً فرصٌ جديدة للتوبٌ والعودة إلٍ هللاعلٍ قجد الحجاة

"إنى من إحسانات الرب إننا لم نفنَ ألن مراحمى ِ تزولَ هً جديدة كل 
 ".صباح
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جاء فً الكتاب المقدس فً )كولوسً }}

( "أيوا اآلباء ِ تػجظوا أوِدكم لُّ 2::3

(: "وأنتم أيوا 4: 6يفشلوا". وفً )أفسس 

اآلباء ِ تػجظوا أوِدكم بل ربوهم بتأديب 

  {{الرب ونذاره".

"حاشا أن أغيظ أوالدي فأنا أحبهم, هم قرة عيني وأنا أربيهم  نفسك: قد تقولين في

 أحسن تربية وأعمل وأشقى ألوفر لهم سبل العيش الكريم.. 

ترى هل يكفي هذا! هل أصغيت البنك أو ابنتك عندما واجهتهم مشكلة ما؟ هل 

شارة فيما تاستمعت إليهم وهم يعرضون عليك مشروعا أو جاءوا إليك من أجل اس

يخص مشاريعهم الدراسية أو غيرها؟ هل حاورتهم واستمعت إليهم 

جيدا؟ هل تتمتعين كأم مؤمنة بفن اإلصغاء أم قابلتهم بموقف 

الالمباالة, أو بالصراخ والشتم واالنفعاالت الزائدة, وردة الفعل التي 

 تفوق المشكلة شكال وموضوعا.

هم ال يعطون كثيرا من اآلباء ليسوا قدوة في مهارة االستماع, ف+ 

األبناء فرصة للتعبير عن مشاعرهم, وبعضهم يفرضون على أبنائهم 

حلواًل خاطئة مما يفشل اإلبن ويحبطه ويشعر اإلبن بالدونية وربما يتصرف بطريقة 

ثابرة غير مرضية ليعبر عن استيائه, كذلك قد يفقد ابنك أو ابنتك الطاقة على الم

 لي لغة الحوار السليم والهادئ.فباألولى أن تستعمأو اإلحساس باألم..

؟ هل تشكرين الرب من كيف هي صورة أوالدك في عينيك+ 

 أم أنك دائمة التذمر وكأنهم حمل ثقيل في حياتك؟  أجلهم

هل تقارنين أبناءك بأبناء الغير دون اعتبار لمشاعرهم واحترام 

دائما  لمواهبهم؟ هل تلحين عليهم إلحاحا زائدا بحيث تجعلينهم

متضايقين وبائسين وفي حزن ؟ أال تكفيهم ضغوطات الحياة وكمية 

المعلومات الهائلة إن كان في التكنولوجيا الحديثة مثل الكمبيوتر 

 والنت والميديا وغيرها..
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ُيمكن وضع الشموع على طاولة الوسط، وخصوصًا في أيام الحاجة إلى الهدوء ++
 والراحة. 

  .وضع اللوحات المرسومة على جدار غرفة الصالون، حيث تزيد جمالها وجاذبيتها 
    وضع القليل من النباتات ذات الرائحة المنعشة؛ مثل: الريحان، والنعناع في أصص

منزلية، وتركها أمام النافذة، حيث يساعد ذلك على إعطاء المطبخ رائحة جميلة 
 وجذابة.  

  ساعة جميلة في المطبخ. المجفف ووضع القليل من الورود 
  يساعد ذلك على زيادة جمالها.  بالخرز الناعُيمكن تزيين الستائر 
  .خياطة قطع اإليتامين ، ثم تعليقها على حائط المنزل 
    والصصد  بصداخلها، وبعصداا الصصابون     صنع سلة خشبية، ثم وضصع حجصارة البحصر 

 .غسل اليدين
           ُيمكن اسصتخدام صصناديا الخرصار وتحويلهصا إلصى رفصو  خشصبية. تصزيين الحمصام

 بالورود المجففة.
  ، على بعث البهجة فيها. تساعدلصا ورق الملون على زوايا بعض الغر++  

  

كٌف  و من الذي بارك العذراء فً طفولة السٌد المسٌح؟   اجبثخ عؤاي شٙش أغغطظ ::

سَؼاُ اىزي باسمٖا فً طف٘ىت اىسٍذ اىَسٍح ٕ٘ ؟ ؟كانت أًما روحٌة لآلباء الرسول هاتثبت أن

 (.27: 19)ٌ٘" ٕزٓ أٍل " قاه ىيقذٌس ٌ٘حْا اىشس٘ه ػِ اىؼزساء  (.34: 2)ى٘اىشٍخ 

أعطى هللا وعًدا لداود الملك بشرط. ما هو ذلك الوعد؟ : عؤاي شٙش عجزّجش 
 ؟وما هو الشرط؟ وكٌف تم

 ------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------
 ( 8ٗ  7أصذاح ص٘ 2قشاءج )-----------------------------------------------------------
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 معلومات

 تهم 

 الجوافة

واحدة  جوافة ، فقٌل أنCغنٌة بفٌتامٌن  الجوافة
 .Cتكفً من احتٌاجاتك الٌومٌة من فٌتامٌن 

 من مخاطر السكري. الجوافة تقلل

الذي بدوره ٌحسن  Aعلى فٌتامٌن  الجوافة تحتوي
 عملٌة النظر واإلبصار.

غنٌة بحمض الفولٌك، والذي بدوره ٌحسن  الجوافة
 من خصوبة الرجل.

 تنظم مستوى ضغط الدم. الجوافة

 

 اإلمساك البلح ٌعالج -1 اٌجٍخ

ن طبيعي لعالج اإلمساك، و  البلح ُيستخدم :  كملي 

ي كوب من الماء لمدة يوم ثم تناوله  البلح ذلك بنقع
فن

ي حل مشكلة اإلمساك. 
 لالستفادة منه فن

ً
 صباحا

ً
 يوميا

:  يعالج مشاكل الجهاز  البلح  ... الهضمي
 ... عالج ألمراض القلب:  البلح

 ... التسمم بالكحول: 
 ... مصدر للطاقة:  البلح
 ... عالج األنيميا:  البلح
 ... لصحة األسنان:  البلح

 



   

 19  

 

  



   

 20  

 

 


