
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

�����٢٣ ١ ��	
��  ����� ��	
� ���� �����   

٣�������٢٥ ��	
��    ��
� ���� �	� ���� ����
� ����    

٤����� 62  �	
�� ������������ �� � ���
� � !����
� ����
"� 

٥������72 	
�� $�%&� '��� (�� & ���� ����
� �������� �

٦,٥,٤������٢٧,٢٦.�٢٨�	
�� �)��� *"��+&  

٨�������٣٠	
��  ,��- ./0 ���1� ����
� ����  

١ �������٩������ ��/�
� ��23 4"��5��� ����
� �������   

11  +��	�3  �&"8 ������� 144000;< ,�& =�58�  

21  +��	�4   �&"8 �	"� ����
� ����  >��<����?@� AB"C)�
�  

41  +��	�6 �&"8   �� D�/ 
� E� ��	
� ����� �"FG 3��HB+   ��I� *��J� ��K  

١٩�������11��������I� 4��L
� ��K  

٢٠�����21����������������������� �א�!�
"�  א�$#����א

١٢�����31������ ������ � ���
� �������++K ��K4                                                  N��O� ���0

٢٢�����١٤ ���� 4"������ �PQ 4"/� R� ����
� ����  

52  +��	�17   �&"84"/� R� �PQ 4"������ ����
� ����  

٢٩�����٢١ ���� D�3HF
� ;�+� � ���
� �
T� !�
�� ����  

٣٠�����٢٢ ���� *��C+
� U� 4"��"��� ���� ;�VF
� ����
� ����  

  

 



�������� 
����� ����� ��� ���� �� ��� ���� ���� ���  ���� 

 ٠)١٦: ٢مت(لقد�قتل�ه��ودس��طفال�من�ابن�سنت�ن�فما�دون�

�أنه�كان�ب�ن�الرسل�من�هم�كبار�,ي�السن�مثل�بطرس�الرسول،�
ً
وطبعا

وكان�,ي�الرسل�من�هم�صغار�مثل�يوحنا�

�ه��ودس�قتل�أطفال�بيت�
ً
أيضا

 ...وليس�كل�الرسل�من�قرية�بيت�لحم�أو�تخومها

إما�كانوا�من�مدن�أخرى،�أو�كان�بعضهم�

٣ 
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لقد�قتل�ه��ودس��طفال�من�ابن�سنت�ن�فما�دون�

�أنه�كان�ب�ن�الرسل�من�هم�كبار�,ي�السن�مثل�بطرس�الرسول،�
ً
وطبعا

�,ي�ذلك�الوقت
ً
وكان�,ي�الرسل�من�هم�صغار�مثل�يوحنا�. فكانوا�كبارا

�ه��ودس�قتل�أطفال�بيت�...ُولدوا�وقتذاكالحبيب،�وما�كانوا�قد�
ً
أيضا

وليس�كل�الرسل�من�قرية�بيت�لحم�أو�تخومها

إما�كانوا�من�مدن�أخرى،�أو�كان�بعضهم�: نستنتج�من�هذا�أن�الرسل

،�والبعض�لم�يولدوا
ً
  .بعد� كبارا
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لقد�قتل�ه��ودس��طفال�من�ابن�سنت�ن�فما�دون�

�أنه�كان�ب�ن�الرسل�من�هم�كبار�,ي�السن�مثل�بطرس�الرسول،�
ً
وطبعا

�,ي�ذلك�الوقت
ً
فكانوا�كبارا

الحبيب،�وما�كانوا�قد�

وليس�كل�الرسل�من�قرية�بيت�لحم�أو�تخومها. لحم�وتخومها

نستنتج�من�هذا�أن�الرسل

،�والبعض�لم�يولدوا
ً
كبارا

  

  

  

  

  

  

  



  لما رأيت مذلة شعبى الذين فى العالم فسمعت
  

  من أجل صراخ المساكين وتنھد البائسين، ا�ن أقوم يقول الرب أصنع الخ�ص ع�نيه

 )القداس ا�غريغورى

ثيؤطوكيـه )) تطلع ا%ب من السماء فلم يجد من يشبھك أرسل وحيده أتى وتجسد منك 

ل أم امثـ... العليقة التى رآھا موسى النبى فى البريه والنيران تشـعل جواھـا ولـم تمسسـھا بأذيـه 
لم تحتـرق العليقـة   )).طوباھا حملت جمر الHھوتيه تسعة أشھر فى أحشاھا وھى عذراء ببكوريه

ثيؤطوكيـه )) الس�م للعليقه النفسيه التى للطبيعه ونار Nھوته لـم تحـرق شـيئاً منھـا 

  ...الذى له  ھو أخذ الذى لنا وأعطانا

...  

 .ثيؤطوكيه الخميس)) العذراء عجينة البشريه قدمتھا بالكمال T الخالق وكلمة اRب 
وھـذا ھـو نصـيبنا 
فى التجسد ا�لھى عن طريق العذراء والروح القدس الذى حل فيھا، نحن من 

. لكنـه ھـو اNلـه الحقيقـى أتـى وخلصـنا 

ــه )) لمــوت ثيؤطوكي

صارت العذراء أما لمن أنشأھا فدخلنا بھا فى النسب الملوكى  وبنوه الھيه فاعطانا سلطاناً أن نصير 

  الس.م لك يامن ولدت المسيح الرب معك


	��وأ���                   
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لما رأيت مذلة شعبى الذين فى العالم فسمعت
  فنزلت %نقذھم وإصعدھم من  وعلمت اوجاعھم

 ،٨  ( 

من أجل صراخ المساكين وتنھد البائسين، ا�ن أقوم يقول الرب أصنع الخ�ص ع�نيه

القداس ا�غريغورى()). أتيت الينا على ا%رض أتيت الى بطن العذراء

تطلع ا%ب من السماء فلم يجد من يشبھك أرسل وحيده أتى وتجسد منك 

العليقة التى رآھا موسى النبى فى البريه والنيران تشـعل جواھـا ولـم تمسسـھا بأذيـه 
طوباھا حملت جمر الHھوتيه تسعة أشھر فى أحشاھا وھى عذراء ببكوريه

  .Nن هللا كان بداخلھا وھو يكلم النبى

الس�م للعليقه النفسيه التى للطبيعه ونار Nھوته لـم تحـرق شـيئاً منھـا 
 .ا�ربعاء

ھو أخذ الذى لنا وأعطانا:  الكلمه صار جسداً  

...صار أبن انسان ليجعلنا أبناء هللا

العذراء عجينة البشريه قدمتھا بالكمال T الخالق وكلمة اRب 
وھـذا ھـو نصـيبنا  –ھذه العجينه البشريه التى قدمتھا العذراء أنـا وانـت منھـا 

فى التجسد ا�لھى عن طريق العذراء والروح القدس الذى حل فيھا، نحن من 
 .ثيؤطوكيه السبت. أجلھا صرنا مسكناً له 

لكنـه ھـو اNلـه الحقيقـى أتـى وخلصـنا ..أتـى وصـار أبـن بشـر 
 .ثيؤطوكيه الخميس

ــالوجع، صــار ينبوعــاً لعــدم ا ــين ب ــد البن ــذى ول ــبطن ال لمــوتوال

صارت العذراء أما لمن أنشأھا فدخلنا بھا فى النسب الملوكى  وبنوه الھيه فاعطانا سلطاناً أن نصير 
 

الس.م لك يامن ولدت المسيح الرب معك. الس.م لك يا من وجدت نعمه .الس.م لك يا ممتلئه نعمه

                      

                 �)'&$���,+�(*�א

لما رأيت مذلة شعبى الذين فى العالم فسمعت(( قال الرب 
وعلمت اوجاعھمصراخھم  

، ٧:  ٣خر. ())ا%رض

من أجل صراخ المساكين وتنھد البائسين، ا�ن أقوم يقول الرب أصنع الخ�ص ع�نيه

أتيت الينا على ا%رض أتيت الى بطن العذراء((  

تطلع ا%ب من السماء فلم يجد من يشبھك أرسل وحيده أتى وتجسد منك (( �
 .ا�ربعاء

العليقة التى رآھا موسى النبى فى البريه والنيران تشـعل جواھـا ولـم تمسسـھا بأذيـه ((  
طوباھا حملت جمر الHھوتيه تسعة أشھر فى أحشاھا وھى عذراء ببكوريهالنور 

Nن هللا كان بداخلھا وھو يكلم النبى

الس�م للعليقه النفسيه التى للطبيعه ونار Nھوته لـم تحـرق شـيئاً منھـا ((
ا�ربعاء

� 

العذراء عجينة البشريه قدمتھا بالكمال T الخالق وكلمة اRب (( �
ھذه العجينه البشريه التى قدمتھا العذراء أنـا وانـت منھـا  �

فى التجسد ا�لھى عن طريق العذراء والروح القدس الذى حل فيھا، نحن من 
أجلھا صرنا مسكناً له 

أتـى وصـار أبـن بشـر  لم يـزل الھـا �
ثيؤطوكيه الخميس

ــالوجع، صــار ينبوعــاً لعــدم ا(( � ــين ب ــد البن ــذى ول ــبطن ال وال
 .الخميس

صارت العذراء أما لمن أنشأھا فدخلنا بھا فى النسب الملوكى  وبنوه الھيه فاعطانا سلطاناً أن نصير  �
 .أوNده بالتبنى 

الس.م لك يا ممتلئه نعمه

     وآ� �ـــ�م
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ينمو�و�يك��Vو�يتمم�، إنسانية�
النظر�لوجدنا�أن�اZيYد�فيه�من�الشمولية�ما�

تكون�هنالك� شاءت�القدرة�[لهية�أن

  . dب�السماوي�
  . [لهية�و�البشرية�
  . oن�الخطيئة��صلية�كانت�بحق�هللا�تعاgى�

  .  - آدم–صدرت�عن�مخلوق�بشري�
 . ابن�هللا�بالروح-ن�أم�بشرية�و�أب�روvي

  :مسّبح�ن�هللا�و�قائل�ن� ,ي�اZيYد�ظهر�جمهور�من�الجند�السماوي 
  " . اZسّرة� 

�
ً
�عظيما

ً
ر�العذراء�كان�يحمل�فرحا

ّ
  و�كذلك�اYZك�الذي�بش

 نقرأ�,ي�قصة�اZيYد�عن�نساء�قديسات�مثل�العذراء�و
و�كذلك�رجال�قديس�ن�مثل�يوسف�النجار�و�زكرّيا�الكاهن�و�

  مة�أغنياء�فقد�قّدموا�الهدايا�الثمينة�و�القيّ 
�و�كذلك�العذراء�مريم�

ً
و�ح���، جهة�أخرى�فقد�كان�يوسف�النجار�فق��ا

  .اZهد�كان�فيه�الكث���من�الفقر�و�التواضع
  ,ي�قصة�اZيYد�فإننا�كذلك�نرى�با�ي��مم

٦ 
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إنسانية�مولود�جديد�يبدأ�حياة� للوهلة��وgى�نرى�,ي�اZيYد
ا.. 

ّ
النظر�لوجدنا�أن�اZيYد�فيه�من�الشمولية�ما� و�لكن�لو�أمعن

  يبدأ�با��و���ينت��
ً
 :أبدا

شاءت�القدرة�[لهية�أن... ,ي�البدء�كانت�الكلمة�
�مصالحة�ب�ن�الخالق�و�اZخلوق� �

dب�السماوي� بعد�الخطيئة��صلية�و�مخالفة�آدم�لوصّية
[لهية�و�البشرية�: فكان���بد�من�وسيط�يحمل�الصفت�ن�

oن�الخطيئة��صلية�كانت�بحق�هللا�تعاgى�
صدرت�عن�مخلوق�بشري� oن�الخطيئة: 

ن�أم�بشرية�و�أب�روvيو�هكذا�جاء�ميYد�الطفل�يسوع�م
,ي�اZيYد�ظهر�جمهور�من�الجند�السماوي 

 اZجد���,ي��عاgي�و�ع�ى��رض�السYم�و�,ي�الناس
�
ً
�عظيما

ً
ر�العذراء�كان�يحمل�فرحا

ّ
و�كذلك�اYZك�الذي�بش

نقرأ�,ي�قصة�اZيYد�عن�نساء�قديسات�مثل�العذراء�و:  
و�كذلك�رجال�قديس�ن�مثل�يوسف�النجار�و�زكرّيا�الكاهن�و�. ..

 . و�جميعهم�اش��كوا�,ي�فرح�اZيYد
õa‹ÔÏ@ë@õbîäËc  :جوس�كانواZأغنياء�فقد�قّدموا�الهدايا�الثمينة�و�القيّ  ا

�و�كذلك�العذراء�مريم�
ً
جهة�أخرى�فقد�كان�يوسف�النجار�فق��ا

اZهد�كان�فيه�الكث���من�الفقر�و�التواضع
,ي�قصة�اZيYد�فإننا�كذلك�نرى�با�ي��مم كما�نرى�ال��ود:  

�-�א/�5                                 ,��

'()*�+%�,-%��.��12�34.��$�-��0א/
�.����א/�	5:  

للوهلة��وgى�نرى�,ي�اZيYد
.. .رسالة�الخYص�
يبدأ�با��و���ينت��، يفوق�كل�تصّور 

١- ‹“jÛa@ë@�a  :ي�البدء�كانت�الكلمة�,
مصالحة�ب�ن�الخالق�و�اZخلوق�

بعد�الخطيئة��صلية�و�مخالفة�آدم�لوصّية
فكان���بد�من�وسيط�يحمل�الصفت�ن�

oن�الخطيئة��صلية�كانت�بحق�هللا�تعاgى�: [لهية الصفة
: و�الصفة�البشرية�

و�هكذا�جاء�ميYد�الطفل�يسوع�م
٢-òØöý¾a  : د�ظهر�جمهور�من�الجند�السماويYيZي�ا,
اZجد���,ي��عاgي�و�ع�ى��رض�السYم�و�,ي�الناس" 

�
ً
�عظيما

ً
ر�العذراء�كان�يحمل�فرحا

ّ
و�كذلك�اYZك�الذي�بش

 .بشارته ,ي
٣- @Ýu‹Ûa@Ýu‹Ûa@Ýu‹Ûa@Ýu‹Ûañc‹¾a@ëñc‹¾a@ëñc‹¾a@ëñc‹¾a@ë

ه�
ّ
..اليصابات�و�حن

و�جميعهم�اش��كوا�,ي�فرح�اZيYد.. الشيخ� سمعان
٤- õa‹ÔÏ@ë@õbîäËc

�و�كذلك�العذراء�مريم� و�من
ً
جهة�أخرى�فقد�كان�يوسف�النجار�فق��ا

اZهد�كان�فيه�الكث���من�الفقر�و�التواضع مكان�الو�دة�و
٥- áßþa@ë@†ìèîÛa 



لهم�اZجوس�الذين�هم�ليسوا�من�
ّ
 ال��ودية يمث

 

٦-‹ÓbÈÛa@ :د�من�لم�يعشن�هذه�التجربة�YيZكان�وضع� و�هكذا، لقد�شمل�فرح�ا
�,ي�شيخوخ��ا�كي�يمّهد�الطريق��Zيء�الرب

ً
 . اليصابات�حيث�أعطاها�هللا�ابنا

، و�الخادم� العابد، العلماني�و�الكاهن�، الصغ���و�الكب���: و�هكذا�نرى�,ي�اZيYد� 
  . اZجيد و�الكل�يجمعهم�فرح�اZيYد،و�الرجل�اZرأة�، الن���و�[نسان�البسيط�
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	�ةا���ــــ�ن       
الناحية  مجرد إيمان عقلي ومن  .كثير من الناس يؤمنون با� ظاھرًيا

  بــلواحد منھم أسم المؤمن، ولكن ليس له قلل  .ال وجود لھذا اإليمان العملية
  .ؤمنــــــالم

�B���� C�&� �
��=� �,- �- ��  
: ١١عب (كما يقول معلمنا بولس الرسول ) اإليمان ھو الثقة بما يرجى، واإليقان بأمور ال ترى(
١.(    

يتعارض اإليمان ال   .الحواس فيه أضعف من أن تدرك  .ھو إذن ارتفاع فوق مستوى الحواس
ونؤمن   .، دون أن نراهنحن نؤمن با�   ..مع الحواس، لكنه مستوى أعلى منھا

دون أن نربط   .في الكون وبوعود هللا هللا ونؤمن بعمل  .تحيط بنا دون أن نراھم المالئكة أن
   .فاإليمان أيًضا مستوى أرقى من مستوى العقل  .ذلك بحواسنا، وال حتى بعقلنا وتفكيرنا

  .نحن نؤمن أيًضا بالمعجزات والعجائبومن ھنا 
  والمعجزات قد ال يفھمھا العقل، ولكنه يقبلھا، وال يربط قبولھا 

يَت معجزة، ألن العقل يعجز   .بفھمه، فھي أعلى من فھمه   وقد ُسّمِ
  .عن إدراكھا وتحليله

  بل قد يصل االتكال ..وفى إيماننا با� وحفظه، نتكل عليه، في ثقة
  إلى حد التسليم الكامل، الذي نسلم فيه الحياة كلھا � ونحن  

واثقون أنه يعمل لخيرنا وال يھمنا أن نرى ھذا العمل، إنما يكفى أن نؤمن به، دون أن نراه، 
  .ال يخاف دائًما، القلب مستريحوالمؤمن إنسان   ).يرى أن دون آمن، لمن طوبى( :يقول الرب

إذن ! ؟)شككت لماذا ا�يمان، قليل يا(: لما خاف بطرس، قال له الرب
وما   .والمؤمن شخص قوى، ال يضعف إطالًقا أمام شيء  .ضعف اإليمان من والخوف  فالشك

  ).٢٣: ٩ زم( )للمؤمن مستطاع شيء كل(: الكتاب أجمل قول

  .) يقويني   الذي المسيح في شيء، كل أستطيع(    : بولس المؤمن يقولو
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59��� 5>��>  
�فلنشكر�هللا"ثم�يقول�الكاهن�مقدمة�القسمة�- 

ً
وبعد�£ن��اء�م¢�ا�يضع�الكاهن�" …وأيضا

 .)و��يعود�يضعهما�ع�ى�يديه�فيما�بعد( اللفافت�ن�اللت�ن�ع�ى�يديه�ع�ى�اZذبح�

  ثم�يأخذ�الجسد�بيده�اليم¦��ويضعه�ع�ى�راحة�يده�اليسرى - 

�ل¨سرار�[لهية�(  
ً
  ،ويضع�) وهنا�ي»ª©�الشمامسة�الشموع�إكراما

  أصبع�السبابة�اليم¦��ع�ى�الجسد�ع�ى�يم�ن�£سباديكون�ع�ى�

نسجد�لجسدك�"ويسجد�الشعب�وهو�يقول�" الجسد�اZقدس"اZكان�اZكسور�وهو�يقول�

بعه�رفع�إصثم�يرفع�أصبعه�من�ع�ى�الجسد�ويغمس�طرفه�داخل�الكأس�ثم�ي" اZقدس

�ع�ى�مثال�الصليب�ع�ى�الدم�داخل�الكأس�وهو��بالدمقلي�Yمن�الدم�ويرشم�
ً
�واحدا

ً
رشما

�" والدم�الكريم"يقول�
ً
Yثم�يصعد�الكاهن�اصبعه�من�" - ولدمك�الكريم"ف��د�الشعب�قائ

غموس�ويقرب�الجسد�الذي�بيده�اليسرى�إgى�قرب�الكأس�ويضع�عليه�اصبعه�اZالكأس�

ي¯®ل�يديه�إgى�فوق�الصينية�ويرشم�بالدم�الذي�بإصبعه��. بالدم�فوق�£سباديكون�

الجسد�الطاهر�وذلك�بأن�يحرك�إصبعه�الذي�ع�ى�£سباديكون�إgى�أع�ى�ثم�ي¯®ل�إgى�

خلف�الجسد�ثم�يصعد�به�ع�ى�الوجه�من�فوق�ح���يصل�إgى�£سباديكون�ثم�يحركه�إgى�

�ح���يصل�به�إgى�£سباديكون�مرة�أخرى الشمال�ويلف�به�حول�القربا
ً
 نة�كما�فعل�أو�

  .وذلك�يش���إgى�تخضب�جسد�اZسيح�بدمه�الذي�نزل�أثر�اZسام���واكليل�الشوك�والحربة

يا�رب�" ف��د�الشعب�" اللذين�Zسيحه�الضابط�الكل�الرب�إلهنا"كل�ذلك�وهو�يقول�- 

�,ي�خYصه�oن�اZوقف�يمثل�صلب�اZسيح�وسفك�دمه�الطا" ارحم
ً
هر�رحمة�بالعالم�وحبا

 .�
ً
Yم�للشعب�قائYم�لجميعكم"ثم�يعطي�السYويجاوبه�الشعب�" الس" 

ً
 " ولروحك�أيضا

  القسمة

يع��Vع¢�ا�إذ�أعطانا�جسده�اZقدس�ودمه�الكريم����ع�ى�عطيته�ال����شكر و±ي�عبارة�عن�

يد³ى�كل�جزء�لنحيا��²ماوف��ا�يقوم�الكاهن�بتقسيم�الجسد�إgى�عدة�أجزاء�حيث�

   : وتكون�القسمة�كا´تي" جرح"وكل�قطع�يد³ى�" جوهرة"
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 .  الصليب مثال الثلث�ن ع�ى ويضعه)  الرشومات عند فرقه الذي(  �يمن الثلث يفصل) ١

 صدر ,ي ويضعها £سباديكون  فيه الذي الثلث من الثلث�ن أع�ى من جوهرة يأخذ) ٢

  الصينية
ً
  ويأخذ)  الرأس وتسمى(  شرقا

ً
 فيه الذي الثلث أسفل من جوهرة أيضا

  الصينية ,ي ويضعها £سباديكون 
ً
  ) .  �طراف وتسمى(  غربا

 جوهرة يمينه من يأخذ ،)  الثلث�ن فوق  اZوضوع وهو(  �يمن الثلث جانب من يأخذ ثم)  ٣

  الصينية ,ي ويضعها
ً
  الصينية جانب ,ي ويضعه اZذكور  الثلث با�ي ويأخذ يمينا

ً
 ويكون  شما�

  .  صليب شكل بذلك

 فيه الذي الثلث م¢�ما ويأخذ.  أسفل إgى فوق  من dخر عن الثلث�ن أحد يفصل)  ٤

  .  الصينية وسط ,ي فيضعه £سباديكون 

 أجزاء أربعة إgى)  القربانة من �يسر الثلث هو الذي(  يده ,ي البا�ي الثلث بقسمة يبتدئ)  ٥

 يأخذ قسمته من انت�� وإذا صليب، أجزاء �ربعة من جزء كل ,ي يكون  أن ع�ى فصل دون 

  وضعه الذي الجزء
ً
  الصينية ,ي أو�

ً
 ويضع)  القربانة من �يمن الثلث معظم وهو(  يسارا

  .  بيده كان الذي �يسر الثلث مكانه

  هو فيقسمه الصينية من أخذه الذي الثلث أما)  ٦
ً
 أن ع�ى فصل دون  أجزاء ثYثة إgى أيضا

  الصينية ,ي يضعه قسمته من انت�� وإذا.  صليب جزء كل ,ي يكون 
ً
 لجوهرة بجوار(  يمينا

  وضعها ال��
ً
  .  �يسر الثلث مثل أجزاء أربعة �يمن الثلث فيكون )  القسمة أول  ,ي يمينا

  وضعه الذي �وسط الثلث يأخذ)  ٧
ً
Yسباديكون  منه ويفصل الصينية وسط ,ي قب£ 

)  التالية الرشومات أثناء يتكسر � ح�� اللبابة من جزء هو والوجه(  الوجه فوق  من خاصة

  �وسط الثلث با�ي ويبقى
ً
Yالثلث وسط مكانه £سباديكون  يضع ثم.  ببعض بعضه متص 

  .  كان كما الصينية وسط ,ي الثلث ويضع �وسط

 يكون  أن أي(  القسمة قبل كانت كما يجعلها و قسمها ال�� الجواهر جميع الكاهن يجمع) ٨

  القربانة منظر
ً
  .  واحد جسد ,ي ±ي الجواهر هذه أن رمز هذا و,ي)  تشويش بدون  سليما

  .  ¼ª© �²ما يلصق � ح�� الصينية داخل يديه الكاهن يفرك)  ٩
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  :هللنسجد رأينا نجمه في المشرق فأتينا 
  

ــا قالــه  ــذا م ــان الــنجم ھ ــديھم الــى مك ــور الــنجم ليھ ــوا ن ــوس، الــذين تبع المج
الحقيقـــي الـــذي N يغيـــب، واكتحلـــت عيـــونھم بمـــرآه وســـجدوا لـــه وقـــدموا لـــه 

 .ھدايا من ذھب ولبان ومْر، انھا منتوجات ب�دھم

لقــد تــرك المجــوس ب�دھــم واھلھــم وذويھــم وكــل عزيــز لــديھم وتبعــوا نــور الــنجم 
ــي ــنجم الحقيق ــى ال ــى  .ليصــلوا ال ــق ومشــقاته ليصــلوا ال ــوا متاعــب الطري فتحمل

ــن منتوجــات ب�دھــم  ــوز م ــدموھا ھــي رم ــي ق ــص، وھــداياھم الت المســيح المخل
فعلـــى ُخطـــى المجـــوس . معتـــرفين بھـــا بســـلطة المســـيح وNھوتـــه وناســـوته

يجـــب ان يســـير كـــل مســـيحي ليحقـــق الوصـــول الـــى 
  .خالقه

  : اءــــا ا%حبــــأيھ

العيــد فــي تحضــير المســتلزمات بعــد ان قضــيتا زمنــا قبــل 
مــن رمــوز وھــدايا ومأكــل ومشــرب، وقضــينا زمنــا فــي 
ــع  ــت المناســب م ــان الوق ــد ح ــب، فق ــرح واللع ــو والم اللھ

ـــاه مـــع  ـــاه وعملن صـــ�ة العيـــد ان نحاســـب انفســـنا ونراجـــع ضـــميرنا ممـــا فعلن
N خرين، وھل نستحق ان نحتفل بالعيد امR؟ انفسنا ومع ا.  

ــا وتأ ــى قريبن ــا ال ــل ھــل نظرن ــدنا الطف ــه، ھــل افتق ــد علي ــرَّ العي ــف م ــه كي ــا في ملن
ــا  ــدور حولن ــرى مــا ي ــا وضــعنا الســتائر الســوداء كــي N ن ــد، ام انن ــة العي يســوع ليل
لنعـــيش فـــي قوقعـــة ذاتنـــا ونحجـــب انفســـنا عـــن المســـيح المولـــود فـــي كـــل 

  .انسان نعرفه

لنعـــود الـــى طفـــل المغـــارة الـــذي تنـــازل عـــن الســـماء  :اءـــــــا ا%حبــــــأيھ
ــا ــد المجــد لن ــازل عــن المجــد ليعي ــا ســماًء، وتن ــا . ليجعــل مغارتن ونحــن مــاذا عملن

  له؟ لنسأل انفسنا

��	
 آ� ��م وا��� 
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  . الع�ن�النقادة���ترى�إ��الخطأ�فقط،�و��تبصر�كل�النقط��خرى�البيضاء

،�و��يعطى�صورة�سليمة
ً

ا�و��يكون�عاد�
ً
  .ولذلك�فإن�حكمها���يكون�دقيق

     .الع�ن�النقادة�قد�تنقد�كل�أحد�أًيا�كان،�وربما���يسلم�م¢�ا�أحد

فيه�شيًئا�يستحق�ومهما�كان�[نسان�باًرا�وذا�رأى�سليم،��بد�أن�تجد�

  .الع�ن�النقادة�يعوزها�الحب،�ويعوزها�£تضاع

   يقــــــــول�لنا�إن والكتاب�اZقدس  

ذرا�لكل�أحد�فيما�ويلتمس�ع و[نسان�اZحب�يخفى�أخطاء�غ��ه�و��يشهرها،
Zفيد،�,ي�جو�من�النصح�ا.  

وكما�أن�[نسان�اZحب���ينتقد�كث�ً�ا،�كذلك�[نسان�اZتواضع�فإنه�ينظر�إgى�عيوبه�

  وقد�نصحنا�السيد�الرب�بأن�ينظر�كل�أحد�إgى�الخشبة�ال���,ي�عينيه
  و[نسان�اZحب�اZتواضع،�

  .تكون�هذه�حالةخاصة�بالنسبة�إgى�أمر�خط��
  ,ي�حياته،�الذي�يصبح�شيًئا

لع�ن�النقادة،�تنتقد�ب�Yهوادة،�و��يوجد�¼�ªء�جميل�,ي�
إ�Àا�ترى�الشوك�الذي�يحيط�بالوردة�فتنتقده�و,ي�أثناء�هذا�

: يقول�كل�واحد� .بل�يح��س�م¢�االكل

  .كما�أن�الع�ن�النقادة�كث�ً�ا�ما�تتصرف�ب�Yفحص،�وب�Yتحقق�وب�Yتدقيق

ا�أن�الكمال�هو���وحده
ً
    ..و[نسان�الطيب�الذي���ينتقد�كل�¼�ªء،�عارف
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الع�ن�النقادة���ترى�إ��الخطأ�فقط،�و��تبصر�كل�النقط��خرى�البيضاء

،�و��يعطى�صورة�سليمة
ً

ا�و��يكون�عاد�
ً
ولذلك�فإن�حكمها���يكون�دقيق

الع�ن�النقادة�قد�تنقد�كل�أحد�أًيا�كان،�وربما���يسلم�م¢�ا�أحد

ومهما�كان�[نسان�باًرا�وذا�رأى�سليم،��بد�أن�تجد�

الع�ن�النقادة�يعوزها�الحب،�ويعوزها�£تضاع .النقد

  .فاÂنسان�اZحب���يقابل�كل�¼�ªء�بانتقاد

  ).١٣كو�١( اZحبة���تقبح�و��تظن�السوء

و[نسان�اZحب�يخفى�أخطاء�غ��ه�و��يشهرها،
،�,ي�جو�من�النصح�اZهدوء وإن�لم�يستطع،�يعاتب�,ي� .يصدر�عنه�من�نقائص

وكما�أن�[نسان�اZحب���ينتقد�كث�ً�ا،�كذلك�[نسان�اZتواضع�فإنه�ينظر�إgى�عيوبه�
  .الخاصة،���إgى�عيوب�غ��ه

وقد�نصحنا�السيد�الرب�بأن�ينظر�كل�أحد�إgى�الخشبة�ال���,ي�عينيه
و[نسان�اZحب�اZتواضع،�.،�وليس�إgى�القذى�الذي�,ي�ع�ن�أخيه

تكون�هذه�حالةخاصة�بالنسبة�إgى�أمر�خط��إذا�اضطر�إgى�النقد،�
,ي�حياته،�الذي�يصبح�شيًئا الخط�الدائم�الثابت

لع�ن�النقادة،�تنتقد�ب�Yهوادة،�و��يوجد�¼�ªء�جميل�,ي�oن�ا.من�طبعه�,ي�معامYته
إ�Àا�ترى�الشوك�الذي�يحيط�بالوردة�فتنتقده�و,ي�أثناء�هذا�.عين��ا�إ��ذا�Ãا�وحده

  .لوردةل £نتقاد�تتجاهل�الرائحة�الذكية�ال��
بل�يح��س�م¢�االكل� .ولذلك�فالع�ن�النقادة���تكون�محبوبة�من�الناس

  !لعلها�تصيب¦��أنا�أيًضا
كما�أن�الع�ن�النقادة�كث�ً�ا�ما�تتصرف�ب�Yفحص،�وب�Yتحقق�وب�Yتدقيق

  !وربما�ترى�عيًبا�حيث���يوجد�عيب
  ص،�أما�[نسان�العادل،�الذي���يحكم�قبل�الفح

ا�أن�الكمال�هو���وحده
ً
و[نسان�الطيب�الذي���ينتقد�كل�¼�ªء،�عارف

   .فهذا�يكون�محبوًبا�من�الجميع

@@@@ñ†bÔäÛa@µÈÛañ†bÔäÛa@µÈÛañ†bÔäÛa@µÈÛañ†bÔäÛa@µÈÛa
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الع�ن�النقادة���ترى�إ��الخطأ�فقط،�و��تبصر�كل�النقط��خرى�البيضاء

،�و��يعطى�صورة�سليمة
ً

ا�و��يكون�عاد�
ً
ولذلك�فإن�حكمها���يكون�دقيق

الع�ن�النقادة�قد�تنقد�كل�أحد�أًيا�كان،�وربما���يسلم�م¢�ا�أحد

ومهما�كان�[نسان�باًرا�وذا�رأى�سليم،��بد�أن�تجد�

النقد

فاÂنسان�اZحب���يقابل�كل�¼�ªء�بانتقاد

اZحبة���تقبح�و��تظن�السوء

و[نسان�اZحب�يخفى�أخطاء�غ��ه�و��يشهرها،                      
يصدر�عنه�من�نقائص

وكما�أن�[نسان�اZحب���ينتقد�كث�ً�ا،�كذلك�[نسان�اZتواضع�فإنه�ينظر�إgى�عيوبه�
الخاصة،���إgى�عيوب�غ��ه

وقد�نصحنا�السيد�الرب�بأن�ينظر�كل�أحد�إgى�الخشبة�ال���,ي�عينيه
،�وليس�إgى�القذى�الذي�,ي�ع�ن�أخيه

إذا�اضطر�إgى�النقد،�
الخط�الدائم�الثابت و��يكون�النقد�هو

من�طبعه�,ي�معامYته�
عين��ا�إ��ذا�Ãا�وحده

£نتقاد�تتجاهل�الرائحة�الذكية�ال��
ولذلك�فالع�ن�النقادة���تكون�محبوبة�من�الناس

لعلها�تصيب¦��أنا�أيًضا
كما�أن�الع�ن�النقادة�كث�ً�ا�ما�تتصرف�ب�Yفحص،�وب�Yتحقق�وب�Yتدقيق

وربما�ترى�عيًبا�حيث���يوجد�عيب�
أما�[نسان�العادل،�الذي���يحكم�قبل�الفح

ا�أن�الكمال�هو���وحده
ً
و[نسان�الطيب�الذي���ينتقد�كل�¼�ªء،�عارف

فهذا�يكون�محبوًبا�من�الجميع
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) ) ) ) لقان مخيس العهد لقان مخيس العهد لقان مخيس العهد لقان مخيس العهد ( ( ( ( ٕان هذا التذاكرٕان هذا التذاكرٕان هذا التذاكرٕان هذا التذاكر: : : : اللقان قال القديس اOمربوسـيوساللقان قال القديس اOمربوسـيوساللقان قال القديس اOمربوسـيوساللقان قال القديس اOمربوسـيوس    وفK خيص HرخيوفK خيص HرخيوفK خيص HرخيوفK خيص Hرخي…………اللقـاناللقـاناللقـاناللقـان
        ....نفسه ورس[نفسه ورس[نفسه ورس[نفسه ورس[    اOخذ عن املسـيحاOخذ عن املسـيحاOخذ عن املسـيحاOخذ عن املسـيح
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-�ويمت ىف ويمت ىف ويمت ىف ويمت ىف ....) ) ) ) ٥٥٥٥::::    ١٣١٣١٣١٣يويويويو((((كام فعل السـيد املسـيح مع تالميذه ليl آالمه كام فعل السـيد املسـيح مع تالميذه ليl آالمه كام فعل السـيد املسـيح مع تالميذه ليl آالمه كام فعل السـيد املسـيح مع تالميذه ليl آالمه     ،،،،يوم مخيس العهديوم مخيس العهديوم مخيس العهديوم مخيس العهد :א/�

يوم مخيس البصخة، وفيه يغسل الاكهن ٔارجل الشعب، ٔاو يرمشها ٕان اكنوا يوم مخيس البصخة، وفيه يغسل الاكهن ٔارجل الشعب، ٔاو يرمشها ٕان اكنوا يوم مخيس البصخة، وفيه يغسل الاكهن ٔارجل الشعب، ٔاو يرمشها ٕان اكنوا يوم مخيس البصخة، وفيه يغسل الاكهن ٔارجل الشعب، ٔاو يرمشها ٕان اكنوا     الساعة التاسعة منالساعة التاسعة منالساعة التاسعة منالساعة التاسعة من
    ....غسل املسـيح ٔارجل تالميذهغسل املسـيح ٔارجل تالميذهغسل املسـيح ٔارجل تالميذهغسل املسـيح ٔارجل تالميذه    كثريين، مثلامكثريين، مثلامكثريين، مثلامكثريين، مثلام
����9�ويُامرس طقس ويُامرس طقس ويُامرس طقس ويُامرس طقس     املسـيح، عىل يد يوحنا املعمدان،املسـيح، عىل يد يوحنا املعمدان،املسـيح، عىل يد يوحنا املعمدان،املسـيح، عىل يد يوحنا املعمدان،    ٕالحياء ذكرى عامدٕالحياء ذكرى عامدٕالحياء ذكرى عامدٕالحياء ذكرى عامد    ،،،،ىف عيد الغطاسىف عيد الغطاسىف عيد الغطاسىف عيد الغطاس  ::::א

الاكهن لك فرد من الشعب، ثالث رشومات ىف جهبته، الاكهن لك فرد من الشعب، ثالث رشومات ىف جهبته، الاكهن لك فرد من الشعب، ثالث رشومات ىف جهبته، الاكهن لك فرد من الشعب، ثالث رشومات ىف جهبته،     اللقان قبل رفع خبور �كر، وفيه يرمشاللقان قبل رفع خبور �كر، وفيه يرمشاللقان قبل رفع خبور �كر، وفيه يرمشاللقان قبل رفع خبور �كر، وفيه يرمش
     . . . .وقت عامد املسـيحوقت عامد املسـيحوقت عامد املسـيحوقت عامد املسـيح    عىل مثال الثالوث القدوس، ا=ى ظهرعىل مثال الثالوث القدوس، ا=ى ظهرعىل مثال الثالوث القدوس، ا=ى ظهرعىل مثال الثالوث القدوس، ا=ى ظهر

�9��9�وبذهلم من ٔاجل املسـيح، ويبدٔا طقس وبذهلم من ٔاجل املسـيح، ويبدٔا طقس وبذهلم من ٔاجل املسـيح، ويبدٔا طقس وبذهلم من ٔاجل املسـيح، ويبدٔا طقس     لىك نتذكّر حمبهتم واتضاعهملىك نتذكّر حمبهتم واتضاعهملىك نتذكّر حمبهتم واتضاعهملىك نتذكّر حمبهتم واتضاعهم    الرسلالرسلالرسلالرسل    ىف عيدىف عيدىف عيدىف عيد :א
الشعب، تعبريًا عن اخلدمة احلقيقية، هكذا الشعب، تعبريًا عن اخلدمة احلقيقية، هكذا الشعب، تعبريًا عن اخلدمة احلقيقية، هكذا الشعب، تعبريًا عن اخلدمة احلقيقية، هكذا     وفيه يغسل الاكهن ٔاقداموفيه يغسل الاكهن ٔاقداموفيه يغسل الاكهن ٔاقداموفيه يغسل الاكهن ٔاقداماللقان بعد رفع خبو �كر، اللقان بعد رفع خبو �كر، اللقان بعد رفع خبو �كر، اللقان بعد رفع خبو �كر، 

        ذهذهذهذهييييقال املسـيح بعد ٔان غسل ٔارجل تالم قال املسـيح بعد ٔان غسل ٔارجل تالم قال املسـيح بعد ٔان غسل ٔارجل تالم قال املسـيح بعد ٔان غسل ٔارجل تالم 
" =>?#@�AB=C@%�ADE�F8@G�=�@��A>H�F�AIEא�F&�A�J�K8א���F*@%F&�AD=
?;�=+LM@  =>?#=�@�F<�A,NOF��=>A7=*@1@ ��

PQ=�F��F6AB=C@%�=>?#AR=�F��F6N8=SF��=+@%) "١٣:١٤يو(  
 

فوائده كثرية، لعل ٔاعظم فوائده كثرية، لعل ٔاعظم فوائده كثرية، لعل ٔاعظم فوائده كثرية، لعل ٔاعظم     وحنن ال ننكر ٔان اللقان ليس رسًا كباىق ٔارسار الكنيسة السـبعة، ٕاال ٔانوحنن ال ننكر ٔان اللقان ليس رسًا كباىق ٔارسار الكنيسة السـبعة، ٕاال ٔانوحنن ال ننكر ٔان اللقان ليس رسًا كباىق ٔارسار الكنيسة السـبعة، ٕاال ٔانوحنن ال ننكر ٔان اللقان ليس رسًا كباىق ٔارسار الكنيسة السـبعة، ٕاال ٔان
ٔارجل تالميذه، ولهذا يقول القديس ٔارجل تالميذه، ولهذا يقول القديس ٔارجل تالميذه، ولهذا يقول القديس ٔارجل تالميذه، ولهذا يقول القديس     هذه الفوائد هو التواضع، ا=ى ٔاظهره رب ا�د عندما غسلهذه الفوائد هو التواضع، ا=ى ٔاظهره رب ا�د عندما غسلهذه الفوائد هو التواضع، ا=ى ٔاظهره رب ا�د عندما غسلهذه الفوائد هو التواضع، ا=ى ٔاظهره رب ا�د عندما غسل


U V+�א�8���א/8�U68G�T+�א�8���א/8�U68G�T+�א�8���א/8�U68G�T+�א�8���א/8�68G�T::::يوحنا ذهىب الفميوحنا ذهىب الفميوحنا ذهىب الفميوحنا ذهىب الفم�W/א��X��&�Y��.7�����ZA��[#�،6BC\אV
�W/א��X��&�Y��.7�����ZA��[#�،6BC\אV
�W/א��X��&�Y��.7�����ZA��[#�،6BC\אV
�W/א��X��&�Y��.7�����ZA��[#�،6BC\א        
���7&א��^����[����[����[����[����  ." ��7	אa`�&א_

 

املسـيح، ٔاو ىف العامد، ٔاو املسـيح، ٔاو ىف العامد، ٔاو املسـيح، ٔاو ىف العامد، ٔاو املسـيح، ٔاو ىف العامد، ٔاو     كام ُحيىي اللقان فينا ا=كر ت الىت مت فهيا تقديس املاء سواء بواسطةكام ُحيىي اللقان فينا ا=كر ت الىت مت فهيا تقديس املاء سواء بواسطةكام ُحيىي اللقان فينا ا=كر ت الىت مت فهيا تقديس املاء سواء بواسطةكام ُحيىي اللقان فينا ا=كر ت الىت مت فهيا تقديس املاء سواء بواسطة
        هللا شعب ٕارسائيل ٔان يعلّموا هللا شعب ٕارسائيل ٔان يعلّموا هللا شعب ٕارسائيل ٔان يعلّموا هللا شعب ٕارسائيل ٔان يعلّموا     بواسطة الرسل، وهذا يذكّر� بعمل هللا مع شعبه، ولهذا ٔامربواسطة الرسل، وهذا يذكّر� بعمل هللا مع شعبه، ولهذا ٔامربواسطة الرسل، وهذا يذكّر� بعمل هللا مع شعبه، ولهذا ٔامربواسطة الرسل، وهذا يذكّر� بعمل هللا مع شعبه، ولهذا ٔامر

        

١٤ 



خروف الفصح، ليتذكّروا معل هللا مع خروف الفصح، ليتذكّروا معل هللا مع خروف الفصح، ليتذكّروا معل هللا مع خروف الفصح، ليتذكّروا معل هللا مع     وهالك أالعداء، وذحبوهالك أالعداء، وذحبوهالك أالعداء، وذحبوهالك أالعداء، وذحبٔاوالدمه كيفية عبور البحر أالمحر، ٔاوالدمه كيفية عبور البحر أالمحر، ٔاوالدمه كيفية عبور البحر أالمحر، ٔاوالدمه كيفية عبور البحر أالمحر، 
        ................آ�هئمآ�هئمآ�هئمآ�هئم

    ....سـنةسـنةسـنةسـنة) ) ) ) ٤٠٤٠٤٠٤٠((((الربية، ساكنني اخليام تذاكرًا لتغّرهبم ىف برية سيناء الربية، ساكنني اخليام تذاكرًا لتغّرهبم ىف برية سيناء الربية، ساكنني اخليام تذاكرًا لتغّرهبم ىف برية سيناء الربية، ساكنني اخليام تذاكرًا لتغّرهبم ىف برية سيناء     وىف عيد املظال اكنوا خيرجون ٕاىلوىف عيد املظال اكنوا خيرجون ٕاىلوىف عيد املظال اكنوا خيرجون ٕاىلوىف عيد املظال اكنوا خيرجون ٕاىل

كنيستنا، عندما تريد ٔان تعّمل ٔاوالدها، رضورة غسل النفس من ٔاقذار ا=نوب كنيستنا، عندما تريد ٔان تعّمل ٔاوالدها، رضورة غسل النفس من ٔاقذار ا=نوب كنيستنا، عندما تريد ٔان تعّمل ٔاوالدها، رضورة غسل النفس من ٔاقذار ا=نوب كنيستنا، عندما تريد ٔان تعّمل ٔاوالدها، رضورة غسل النفس من ٔاقذار ا=نوب     وما ٔامجل ترتيبوما ٔامجل ترتيبوما ٔامجل ترتيبوما ٔامجل ترتيب
    التوبة، وذ¸ قبل إالقرتاب من جسد الرب ودمه �ملناو¶، ولهذا يسـبق طقس اللقانالتوبة، وذ¸ قبل إالقرتاب من جسد الرب ودمه �ملناو¶، ولهذا يسـبق طقس اللقانالتوبة، وذ¸ قبل إالقرتاب من جسد الرب ودمه �ملناو¶، ولهذا يسـبق طقس اللقانالتوبة، وذ¸ قبل إالقرتاب من جسد الرب ودمه �ملناو¶، ولهذا يسـبق طقس اللقان    بدموعبدموعبدموعبدموع

��b"  ::::تقدمي امحلل ٔاتذكرون قول مصوئيل النىبتقدمي امحلل ٔاتذكرون قول مصوئيل النىبتقدمي امحلل ٔاتذكرون قول مصوئيل النىبتقدمي امحلل ٔاتذكرون قول مصوئيل النىب�Yא��c�3א� )٥: ١٦مص1(" ���2	א�&�2���	א��
    ١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠((((كري ليسون الىت تُقال كري ليسون الىت تُقال كري ليسون الىت تُقال كري ليسون الىت تُقال     ما ٔاكرث فوائدها، مفثالً ما ٔاكرث فوائدها، مفثالً ما ٔاكرث فوائدها، مفثالً ما ٔاكرث فوائدها، مفثالً ... ... ... ... كام أن صلوات وقراءات وطقوس اللقانكام أن صلوات وقراءات وطقوس اللقانكام أن صلوات وقراءات وطقوس اللقانكام أن صلوات وقراءات وطقوس اللقان

        ::::حىت نمثر مئة، كام قال الكتاب املقدسحىت نمثر مئة، كام قال الكتاب املقدسحىت نمثر مئة، كام قال الكتاب املقدسحىت نمثر مئة، كام قال الكتاب املقدس    تذكّر� برمحة هللا الواسعة الىت نطلهبا بلجاجة،تذكّر� برمحة هللا الواسعة الىت نطلهبا بلجاجة،تذكّر� برمحة هللا الواسعة الىت نطلهبا بلجاجة،تذكّر� برمحة هللا الواسعة الىت نطلهبا بلجاجة،) ) ) ) مرةمرةمرةمرة
"Ld=C@\א�[@�F<�A�Fef�@g@�F�F& ،FVJ7N��A�:FefF&�،��FhN��iQ=�F�א���:FIFj�[@k=<@1@ �N"F�J�FOEא���

A�:FefF& FVNj@.Fj" )٨: ١٣مت.(  
 

        ) ) ) ) ٥٥٥٥: : : : ٤٤٤٤ىتىتىتىت١١١١((((كقول معلمنا بولس الرسول كقول معلمنا بولس الرسول كقول معلمنا بولس الرسول كقول معلمنا بولس الرسول   "&Fא��N�FIN�@#N��m��7�N"@.Knא�Nl"وكام ٔان لك شئ 
        ........املعروف ٔان لك شئ تقدس É براكته اخلاصةاملعروف ٔان لك شئ تقدس É براكته اخلاصةاملعروف ٔان لك شئ تقدس É براكته اخلاصةاملعروف ٔان لك شئ تقدس É براكته اخلاصة    هكذا ٔايضًا املاء يصري ىف اللقان مقدسًا، ومنهكذا ٔايضًا املاء يصري ىف اللقان مقدسًا، ومنهكذا ٔايضًا املاء يصري ىف اللقان مقدسًا، ومنهكذا ٔايضًا املاء يصري ىف اللقان مقدسًا، ومن

الغطاس، ٕاىل عامة الشعب، فاعتربوا ٔان املاء املُصىل الغطاس، ٕاىل عامة الشعب، فاعتربوا ٔان املاء املُصىل الغطاس، ٕاىل عامة الشعب، فاعتربوا ٔان املاء املُصىل الغطاس، ٕاىل عامة الشعب، فاعتربوا ٔان املاء املُصىل     وهكذا امتدت فكرة تقديس املاء ىف عيدوهكذا امتدت فكرة تقديس املاء ىف عيدوهكذا امتدت فكرة تقديس املاء ىف عيدوهكذا امتدت فكرة تقديس املاء ىف عيد
    ....والتقديسوالتقديسوالتقديسوالتقديس    عليه ىف اللقان،  É قوة الشفاءعليه ىف اللقان،  É قوة الشفاءعليه ىف اللقان،  É قوة الشفاءعليه ىف اللقان،  É قوة الشفاء
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تجنبي أي عمل يكون في الخفاء ، 

  ومھما أخفيت يكتشف

 .السر في يوم ما 
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اطردي الخوف من التعامل 
مع اآلخرين مھما كان 
 . نوعھم وذلك بقوة إرادتك
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  شيكو%ته صيامي

  كوب  1  

 ملعقة صغيرة ڤانيليا

 )عسل نحل

ٌتخلط كل المكونات في وعاء عميق و يتم خفقھا بالمضرب الكھربائي حتى تتجانس كل المكونات و 

 قلتصاا%  مرشوش بالدقيق لمنع و

 

حتى نحصل على سائل  الكاكاو وقليل من السمن النباتى وشربات العسل

حتى تبرد ثم يقطع ثلث المستطيل ويوضع على نصف الكيك من فوق وتغطى بكريمة 
   وبالف ھنا وصحه              

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

...........................................  
................................................................................................................... 
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ã†bÕÜaã†bÕÜaã†bÕÜaã†bÕÜa  يد عن بشارة الم�ك للعذراء

وبشر . }٣٨

١٧ 

شيكو%ته صيامي        تورته الميالدتورته الميالدتورته الميالدتورته الميالد

++ 

 1كبيره بيكنج بودر،ملعقة  1ملعقة كبيرة كاكاو

ملعقة صغيرة ڤانيليا 2 كوب ماء بارد 1ذره أو سمن نباتى

عسل نحل(شربات وفنجان صغير  وكاكاو، سكر بودرة
++ 

ٌتخلط كل المكونات في وعاء عميق و يتم خفقھا بالمضرب الكھربائي حتى تتجانس كل المكونات و 

و السمن النباتىمدھون بقليل من  مستطيلفي قالب 
 . دقيقة ٢٠-١٥درجة مئوية لمدة  ١٨٠حرارته 

الكاكاو وقليل من السمن النباتى وشربات العسلُيخفق سكر البودرة مع 
  و ُيصب على سطح الكيك  

حتى تبرد ثم يقطع ثلث المستطيل ويوضع على نصف الكيك من فوق وتغطى بكريمة 
                 .ته وتضلع بالشوكه لتأخذ شكل الشجره وتجمل بالكريز

  

  

  

  

  

  

  

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

 كم شھًرا قضته العذراء مع إليصابات في حبلھا؟

......................................................................................................
...................................................................................................................
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يد عن بشارة الم�ك للعذراء داذكر موضوعين في العھد الج
  بالحبل المقدس؟

٣٨- ٢٦: ١لو{بشارة الم$ك للعذراء بالحبل المقدس وردت في 

  .{٢٣- ٢٠: ١مت{الم$ك يوسف النجار بھذا في 

++يكــالك++   المقادير

ملعقة كبيرة كاكاو 3  كوب دقيق 1 ½
ذره أو سمن نباتىكوب زيت  ½ رسك

   للتزيين

سكر بودرةو كريز طازج
++ الطــــريقة++

ٌتخلط كل المكونات في وعاء عميق و يتم خفقھا بالمضرب الكھربائي حتى تتجانس كل المكونات و  -
 .تتداخل

في قالب خليط الُيصب  -
حرارته ُتخبز في فرن  -
ُيخفق سكر البودرة مع  -

 )كريمة شكو%ته(غليظ
حتى تبرد ثم يقطع ثلث المستطيل ويوضع على نصف الكيك من فوق وتغطى بكريمة الكيك وتترك 
ته وتضلع بالشوكه لتأخذ شكل الشجره وتجمل بالكريزالشكو%

  

  

  

        

  

  

..........................................................................
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كم شھًرا قضته العذراء مع إليصابات في حبلھا؟ 

........................................................................ ٔاجابة السؤال
           ...................................................................................................................
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  نذھب للصيدليه؟؟؟؟؟؟؟

تغير الطقس وبدء موسم ا�مراض المرتبطـة 
وغيره للصغير والكبير، يزداد 
اwقبال علـى تنـاول ا�دويـة مـن الصـيدليات 

 

و�ن الصيدلي يھمه تحقيق المزيد من المبيعات يقوم بصـرف مختلـف أصـناف ا�دويـة المسـكنة 
النظـر عـن الحالـة المرضـية لNHم والخافضة للحـرارة، و المضـادات الحيويـة والفيتامينـات، بغـض 

   .للشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخص
إN إذا  N يسـتدعي وصـف مضـاد حيـوي

ك التھـاب جرثـومي المنشـأ وھـو أمـر N يعنـى الصـيدلي بشـيء نظـراً �نـه يلجـأ إلـى 
   .لتخمــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــدNً مـــــــــــــــــــن الكشـــــــــــــــــــف الموضـــــــــــــــــــعي

أضـرار علـى المـدى ومن المؤكد أن صرف ا�دوية وتناولھا دون استشـارة الطبيـب قـد يحـدث 
كمـا ھـو  إذ. ، وقد تخفي ھذه ا�دوية ا�عراض ا�ساسية للمرض الحقيقـي

ــي تتشــابه فــي مظاھرھــا  ــراض الت ــد مــن ا�م العدي
   .فــــي طبيعــــة المــــرض والعامــــل المســــبب لــــه

للفوضى التي تحدث في الصيدليات والتي قد 
يقــوم مســاعد غيــر مخــتص بصــرف ا�دويــة بــدN مــن 

اء إN بعـد استشـارة الجميع بعدم تنـاول أي دو
تناول الفيتامينات وغيرھـا إN إذا دعـت الضـرورة التـي 
   .يحــــــــــــــــــــــــــــــــــــددھا الطبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــب دون غيــــــــــــــــــــــــــــــــــــره

و�نه N يوجد أي دواء آمن تماما نقول أن تناول الـدواء دون رأي الطبيـب 

   لتمتع بالصحة بعيدا عن المرض

  

١٨ 

نذھب للصيدليه؟؟؟؟؟؟؟ متى

تغير الطقس وبدء موسم ا�مراض المرتبطـة 
وغيره للصغير والكبير، يزداد  الزكام بالبرد و

اwقبال علـى تنـاول ا�دويـة مـن الصـيدليات 
 .مباشرة دون استشارة الطبيب

و�ن الصيدلي يھمه تحقيق المزيد من المبيعات يقوم بصـرف مختلـف أصـناف ا�دويـة المسـكنة 
لNHم والخافضة للحـرارة، و المضـادات الحيويـة والفيتامينـات، بغـض 

للشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخص
N يسـتدعي وصـف مضـاد حيـويوقد يحدث أن يكون العامل المسبب لمرض فيروس 

ك التھـاب جرثـومي المنشـأ وھـو أمـر N يعنـى الصـيدلي بشـيء نظـراً �نـه يلجـأ إلـى 
لتخمــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــدNً مـــــــــــــــــــن الكشـــــــــــــــــــف الموضـــــــــــــــــــعي

ومن المؤكد أن صرف ا�دوية وتناولھا دون استشـارة الطبيـب قـد يحـدث 
، وقد تخفي ھذه ا�دوية ا�عراض ا�ساسية للمرض الحقيقـي

ــي تتشــابه فــي مظاھرھــا  ــراض الت ــد مــن ا�م العدي
فــــي طبيعــــة المــــرض والعامــــل المســــبب لــــه

للفوضى التي تحدث في الصيدليات والتي قد  تجنباو
يقــوم مســاعد غيــر مخــتص بصــرف ا�دويــة بــدN مــن 

الجميع بعدم تنـاول أي دو ننصح
تناول الفيتامينات وغيرھـا إN إذا دعـت الضـرورة التـي 
يحــــــــــــــــــــــــــــــــــــددھا الطبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــب دون غيــــــــــــــــــــــــــــــــــــره

و�نه N يوجد أي دواء آمن تماما نقول أن تناول الـدواء دون رأي الطبيـب 
  . قد يسبب ا�ضرار التي N نتمناھا �حد

لتمتع بالصحة بعيدا عن المرضإنھا دعوة للس.مة وا

  ++وكل عام وانتم بخير ++

  

ـــع  م

و�ن الصيدلي يھمه تحقيق المزيد من المبيعات يقوم بصـرف مختلـف أصـناف ا�دويـة المسـكنة 
لNHم والخافضة للحـرارة، و المضـادات الحيويـة والفيتامينـات، بغـض 

للشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخص
وقد يحدث أن يكون العامل المسبب لمرض فيروس 

ك التھـاب جرثـومي المنشـأ وھـو أمـر N يعنـى الصـيدلي بشـيء نظـراً �نـه يلجـأ إلـى كان ھنا
لتخمــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــدNً مـــــــــــــــــــن الكشـــــــــــــــــــف الموضـــــــــــــــــــعيا

ومن المؤكد أن صرف ا�دوية وتناولھا دون استشـارة الطبيـب قـد يحـدث 
، وقد تخفي ھذه ا�دوية ا�عراض ا�ساسية للمرض الحقيقـيالقصير أو الطويل
ـــــاك  ـــــروف ھن مع
التشخيصية تختلف 

  
ــد أن  ــى ح تصــل إل
ـــذا  الصـــيدلي، فلھ
ــــدم  ــــب، وع الطبي

يحــــــــــــــــــــــــــــــــــــددھا الطبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــب دون غيــــــــــــــــــــــــــــــــــــره
  

و�نه N يوجد أي دواء آمن تماما نقول أن تناول الـدواء دون رأي الطبيـب  ذو حدينفالدواء س�ح 
قد يسبب ا�ضرار التي N نتمناھا �حد

إنھا دعوة للس.مة وا

 

  

  

  

  

  

  

  



٢٠/٤الى  ٢١/٣رج الم�يكة ب  

دون ان تـطـلــــــب ثـــــق ان جـمــــيـع احـتـيـاجـاتـــــك سـتـأتـيـــــك  

٢٠/٥الى  ٢١/٤برج الودعاء   

 من يسعى لتنقية قلبة، يحصل على بركٍة عظيمة

٢٠/٦الى  ٢١/٥برج القديسين   

فى شر وان استفزك ; تغضب ارفض الرد على من يبغضك و; تفكر بقلبك  

٢٠/٧الى  ٢١/٦برج المعترفين   

 اجتھد أن تجعل عقلك أصم وأبكم أثناء الص�ة، وھكذا تقدر أن تصلي

٢٠/٨الى  ٢١/٧برج حاملى الصليب   

  يلخارجك ا;نتصار في كل الحروب ايمكن ذا انتصرت في داخلك على نفسكإ

 و; يقوى شيئ منھا عليك

٢٠/٩الى  ٢١/٨برج الكارزين بالكلمة   

ةتلقى ثمارھا وقت الص�كل مشقة تتقبلھا بحكمة،   

٢٠/١٠الى  ٢١/٩برج العذارى الحكيمات   

فاحرص ان ; تكون معروفا عند الناس هللا ان اردت ان تكون معروفا عند  

٢٠/١١الى  ٢١/١٠برج المجاھدين   

القلب على اخيك فاننا جميعا تغلبنا ا;فكار الشريرة; تكن قاسى   

٢٠/١٢الى  ٢١/١١برج ا;طھار   

 الجأ بنفسك الى هللا فتستريح

٢٠/١الى  ٢١/١٢برج البسطاء   

 ليست خطية ب� مغفرة ا; التى ب� توبة

٢٠/٢الى  ٢١/١برج خدام المسيح   

 م�زمة خوف هللا تحفظ النفس من المحاربات



٢٠/٣الى  ٢١/٢برج الحكماء   

  احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا
  

  

  

  

 


