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عيَٞخ؟ أدبٗه أميَٖب ٗال ٗاّب ٍبىٜ؟ ٍغ  أػَو ى٘ ؽ٘فذ ثْذ ٍؼ ٍبؽٞخ ثطشٝقخٍبرا  

 !اىؼيٌ اّْٜ ال ػالقخ ىٜ ثٖب ٗال أػشفٖب؟
"فيٞؼيٌ أُ ٍِ سد خبطئًب ػِ ضاله طشٝقٔ، ٝخيص ّفًغب في رسالة يعقوب الرسول:   اإلجبثخ: 

آدً: قذ  : "ٝب اثِوقال هللا لحزقيال النبي  .(5:02)ٝؼق٘ة ٍِ اىَ٘د ٗٝغزش مثشح ٍِ اىخطبٝب" 

 (.53-3:01)دضقٞبه  "....  ....... ٗاّزسٌٕ ٍِ قجيٜ.فبعَغ اىنيَخ ٍِ فَٜ   جؼيزل سقٞجًب ىجٞذ إعشائٞو.

هل ٌذهب أي شخص لٌنصح أي أحد آخر ال ٌعرفه أو حتى  فماذا نتعلم من هاتٌن اآلٌتٌن؟

 بالطبع ال..  معرفته به بسٌطة؟!

فهل أترك الشخص الخاطئ فً خطأه وال أسمع لقول 

 الكتاب؟!

هو علٌه إذا كنت أنت، وأنت بعٌد عن هذا الشخص ترى ما 

)حسبما تظن(، فباألولى المحٌطٌن به من أصدلائه وألاربه 

فهم بالتأكٌد األولى بالنصح،   وأهله ٌالحظون المشكلة..

  واأللدر علٌه..

فعندئذ تستطٌع أن   أما إذا كان الشخص الذي تتحدث عنه تعرفه جًٌدا، ولن به أو بها صلة لوٌة..

وهنا تتنالشان فً األمر، وتعطً   نمً، وبدون استعالء..تجلسا معًا فً جلسة محبة ونصح بملب 

  .رأٌن، وتسمع الرأي اآلخر، وتمد ٌد المساعدة.

فال تضع ذاتن فً مولف الناصح للجمٌع، فالشخص لد ٌرى أخطاء اآلخرٌن واضحة أمامه ألنه 

نسى أننً أنا بنفسً لد ألع فً أخطاء، أو أكون والعًا فٌها ٌراهم من منظار المتفرج، ولكن ٌنبغً أال أ

 بالفعل، وال أراها ألنً أهتم بمشاهدة اآلخرٌن، ووضع نفسً بمنزلة المعلم والناصح!!

إذا كنت تعرف أب اعتراف هذه الفتاة، أو الكنٌسة التً تذهب إلٌها، تستطٌع ببساطة 

وال تنسى أًٌضا   تترك األمر فً ٌدٌه..و  إخباره عن مالحظاتك، بدون أي أحكام مسبقة..

وال تنسى ذاتك من   ..أن تضع األمر أمام هللا بالصالة من أجل َمن تراهم فً حاجة

 ...........الصالة.. 
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            "فزبك ٝب ػشٗط رقطشاُ ؽًٖذاؽ" 
 (011 4ّؼ )

تاها غير الشهد كلمات والدة االله لم تقطر شفراء مريم سيدتنا العذ+
لنقف تقطران شهدًا . فشفتيها التى نطقت بها فى الكتاب المقدس 

أمام سيدتنا العذراء القديسة مريم ونتعلم مما تكلمت به فى المواقف 
 األربعة التى ذكرها الكتاب المقدس ::::

 

 

ال أعرف رجاًل{  }كيف يكون هذا وأنا -1
تفسر تتحدث دون أعتراض أو تشكيك تس

 البتولية أمًا.ذرة فى ثقة عن كيفية أن تكون نا

ذا انا أمة الرب ليكن لى كقولك{ تسليم }هو -2
يقطر شهدًا أم اهلل بالحقيقية بعد تقبلها البشاره 

 االلهيه تصف نفسها باألمه والعبده.

 

تبتهج روحى تعظم نفسى الرب و –تسبحتها المشهورة 
ت لنا سر البهجة والفرح وضعحيث  –باهلل مخلصى 

 الحقيقى بأفراح الخالص و األبديه.

 أواًل : فى بشارة المالك لها

 مقابلتها مع اليصابات: فى  ثانيا
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"هواذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين" معطيه درسًا عمليا فى 
اواًل عن نفسها كما تقدمه أحترام وتفضيل اآلخر على النفس تقدم يوسف 

 كأب حقيقى للرب يسوع .

 

 

  ليس لهم خمر{ تعرض أحتياجاتنا أمام رب المجد أبنها وإلهها{
 تعرض مشورة أو حلواًل واثقة فى حكمة رب المجد وقدرته .ن دون أ

  وتقول للخادم " كل ما قال لكم
علوه ... وهنا توجه الخدام فاف

ا معهم لطاعة أبنها نوتوجه
طاعة حقيقية كاملة دون مجادله 

أو تذمر أو حتى أستغراب أو تعجب 
من وصاياه .... تنبهنا أن ننفذ 

ال" فليس هناك وصايا تناسبنا ــــاياه "كل ما قـــــــــجميع وص
 وأخرى ال تناسبنا بل كل ما أمرنا به رب المجد ننفذه بفرح

 

  

 عندما ظنوا أنه قد تاه: ثالثًا

 فى عرس قانا الجليل:  رابعًا
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دس هو المالك ) جبرائيل ( ـح القسمعت أن الروسؤال:: 
، فهل هذا صحيح ؟ والبعض يقول إنه روح ) نبى ( 

 فهل هذا صحيح ؟

الروح القدس  ودو روح ، و ولدر  روح  دو  بو . دن ا مال ال دو  بو ال. دن  أدسوس ا ب د   جواب::

غرر  أسوس ا فهل رأل فن ج رع ال ؤ .رال و ك   ق ل الكتد      – فك   عل .  اإل.جرل – الروح القس 
) بم لستم تعل وال بال جسسكم ودو وركدل للدروح القدس  الدكم فدركم   

ا فهل رعقل بال  وك ً بو . ر ً رأل فن كل إ.س ال  ؤ ال (  19:  6كدو1
بم فدددن   ددد   ومؤم ال دددؤ .رال يض وقردددل برلددد ً فدددن اإل.جردددل عدددال 

ا م.كم تعطدوال فدن تلد   أو بما تتكلمون" ال تهتموا كيف الشهساء 
السد ع   دد  تتكل ددوال  دد  ا م.ددن لسدتم ب.ددتم ال تكل ددرال  ددل روح ب ددركم 

 ا  ( 01:  01) متى الكم رتكلم فركم   

ف ال وو وكا ال و  بو ال. ن و الكم ر كث  ع ج رع ال.د   وركدوال فدرهم و إلدن ام دس يض السدرس ال سدر  
التعلددرم ال،ددأر  و وفددت  قلددو هم كدد ال ال علددم ال،دد ل و قددسم لل.دد   

وبكودد .هم إلددن اسدد ن ال  دد سو و ف هتددوا  ددال تعلر دد  ا ب دد  مسم و فلددم 
رسجل ل  الكت   بم تعلدرم وبو برد  قرد سو روأرد  لجرلد  و وؤ أتدن 
مسرت  و  ل خلع ؤ  ربت  فن قر سته  الخ ط د  لد  ا ال سدر  ودو 

   مجلد  الكم فسم مسم و .ر  و وخل،د   دال عقو د  الخطرد  و و د
ومجل كررت  و واشتراوم  س   ا ووككا ك ال ال سدر  ودو الدد سم و 
ومسم و .ر  ال ددسررال  د  ا كدل ودكا  دال ال. أرد  ال. سدوتر  و ب د   دال 

 ال. أر  الوووتر  ف م ر بوسع  ال بال ركت  فن اج     خت،رو لسؤال ل ال بس ل  كثررو ا

" فى الكتاب المقدس عديدد مدن المدرات ، مقدل ادول الرسدول " ع دي  سر  وردت كلمة "سؤال :: 
(  01:  1)أف . ومقل عبارة " سر اإلنجيل "  (01:  3تى 0)هو سر التقوى ، هللا  هر فى الجسد " 

. وغيدر ذلدك ، فلمداذا المنداداة (  7:  0تدس 0) " سر اإلقد  . و"  (01:  0)أف و " سر مشيئة "  . 
 بسبعة أسرار ؟
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يدة سدرية ، ال هنعمة إل  ع  رو عال  " سرإال كل     ::جواب
ا ولك.  ت. له  سدرر ً و  دال الدروح القدس  و عدال طررد   تراها

،لوا  ررفعه  ك وال شرعن  طق  خ ص و  ع وجدوس  د سو 
 غرددر  عر.دد  وددن  دد سو السددر ا ولددر   جددرس سددر   ع.ددن شدد 

:  0)رؤ   سدر السدبعة الكواكدب عروم و  ثل قدول الكتد     

01) . 

ففددى  ا  كدداهن ، صددلوات ، وسقددس ، مددادة السددرو  : نعمددة سددرية نمددا يشددترس للسددر أربعددة أمددورإ
بو ب.د  فدن ( 5:  3)رو  ثوً روجس ش  سرم ؤ رراه و ووو الوؤسو الجسرسو  ال ال  ء والروح المعمودية

تغسدل بو ب.د  فدن ال ع وسرد     (27:  3)غدلال ع وسر    تل   ال سر    
بو ب.دد  فددن ال ع وسردد  و تددسفال  ددع ال سددر  و ( ا 16:  22)بع    خسايدداك

ا ودكه الد.عم ودن ع دل سدرم و رع لد  الدروح القدس  ( 6)رووت و   ع  
فن اإل.س ال و عال طرر  الك وال  ،لوا  خ ،د  و و طقد  خد ص ودو 
تغطدددر  ال عت دددس فدددن ال ددد ء ثدددوث  دددرا  ا ب ددد   ددد سو السدددر و.ددد  فهدددن 

رروال ون ألول الروح القس  و وفن ال.ع   السرر  فن سر ال  … ال  ء
االفخارسددتيا تحويددل سددر اؤعتددرام  أددو الخط ردد   ددسم ال سددر  و وفددن 

الخبز والخمر إلى جسد الرب ودمه ، وفى الدزوا  تحويدل اإلقندين إلدى 

 إلخ .  … واحد

ا ولك.ه  لرس   ال وكه … كل وكه .عم ؤ رراو  اإل.س ال  عر.  و فهن سر
ال.عم السرر  التن ر. له  ال ؤ ال علن اؤرض و وت  ر  الك.رس  إعط  ه  ل    لسلط ال ال  .وح له   ال 

 ف مسرار الخ ،    ل عرف  ش  و وامسرار الخ ،   هكه ال.عم ش  مخر ا ، ا 

 هل األسرار الكنسية السبعة الزمة لجميع الناس ؟ 

و دسو.ه  ؤ ردسخل ( 16: 16) در   من آمن واعتمدد خلد    لكل بأس و م.    ؤز المعموديةجواب:: 

( ا و دد.  الدروح القددس  فدن سددر ال سددأ  ال قسسد  ؤزم للج رددع ا وك .دد  5: 3بأدس إلددن ال لكدو  )رددو

 ( ا 8الك.رس   .ك الرسل و ت  رس  لج رع ال ؤ .رال )بع

إن ل  ككل  سر التو   ؤزم للكل و فلر  بأس  و خطر  ا وسر اؤفخ رستر  ؤزم للكل و رقول الر    

  (53: 6)رو تأكلوا جسد إبن اإلنسان  وتشربوا دمه ، فليس لك  حياة فيك  "
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أليس من العار أن نجتهد كثيًرا في محاسبة غيرنا من 

 الناس، بينما أنفسنا ال نحاسبها!!

نفترض مثاليات عالية نضعها أمام اآلخرين، وإن تخلفوا عنها ولو قليًلا، ننصب لهم 

الموازين، ونكيل لهم االتهامات، ونحاسبهم حساًبا عسيًرا، كأننا مسئولون عن كل 

 أعمالهم.. أما أنفسنا، فنادًرا ما نضعها تحت الحساب.

يرنا.. أنفسنا معنا في كل بينما في حقيقة األمر نحن أقدر على محاسبة أنفسنا ال غ 

حين، نعرف جميع خباياها، وجميع نواياها، وجميع ظروفها وأحوالها، ونعرف كل 

نقدر على محاسبتها، ونكون عادلين في حسابنا، ألنه  أعمالها وأفكارها، لذلك نحن

من معرفة يقينية أما غيرنا، فال نعرف دواخله، وال نعرف ظروفه وقد نظلمه في 

ن فيه".. الساك روح اإلنسان : "ال يعرف اإلنسان إالالكتاب دق قولحكمنا. وما أص

 فليتنا نحاسب أنفسنا ال غيرنا..

القديس مقاريوس  ما أجمل قول ليتنا نحاسب أنفسنا بدًلا من أن يحاسبنا الناس.

كموا عليك(.. ويقيًنا أننا لو حاسبنا : )احكم يا أخي على نفسك، قبل أن يحالكبير

أنفسنا، وعرفنا أخطاءنا، سوف ال نتضايق من محاسبة الناس لنا، وسوف ال نغضب منهم، 

 "نحن بعدل جوزينا".. -ولو في داخلنا-بل نقول 

بل ليتنا نحاسب أنفسنا، قبل أن يحاسبنا اهلل في اليوم األخير. إن محاسبتنا ألنفسنا،  

ة، إذ ندرك واقع سقطاتنا فنتوب عنها ونتركها، والتوبة تمحو تقودنا إلى التوب

 نونة في اليوم األخير..، وتوقفنا بال دياهلل الخطايا، وتستمطر مراحم

إنما  ..والكبرياء ومحاسبة النفس تقود اإلنسان إلى االتضاع، وتبعد عنه الغرور 

اإلنسان الذي ال يدرى حقيقة ذاته، وال يعرف نقائصه وعيوبه.. أما الذي يتعجرف 

يحاسب نفسه، وتنكشف أمامه خطاياه وسقطاته وضعفاته، حينئذ يدرك أنه أقل 

بكثير مما كان يظن في نفسه، وتتضع نفسه من الداخل وان حاولت أن ترتفع يذكرها 

 بما اكتشفه فيها من عيوب..
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ىٞس ىٖا شثٞٔ فٚ مو  أٍٍ٘ح اىعزساء ٍشٌٝ
اىراسٝخ فأٍٍ٘رٖا ذْذسض فٚ شالز أّ٘اع ٍِ 

 األٍٍ٘ح :

ِ ّسَغ ٍسخقباًل  العذراء الوحيدة : .1 ٌ ّسَغ ٍْر اىدٕس ٗى ى
 مرىل أًٍا ٗىدث أبًْا ٗبقٞج بؼد اى٘الدة ػرزاء.

مو األٍٖاث ٗىدث أبْاء ػادِٝٞ س٘اء قدٝسِٞ أٗ أشرساز   أٍرا اىسرٞدة     : أم اهللأو والدة اإلله    .2
اىؼرزاء فيٌ حيد إّساًّا قدٝسًا   ٗأَّا ٗىدث اهلل اىظإس فٚ اىجسد   حٞث قاه ىٖا اىَالك فرٚ  

سخحبيِٞ ٗ حيدِٝ ابْا ٗ حسَْٞٔ ٝس٘ع. ٕرا ٝنرُ٘ ػظَٞرا ٗابرِ اىؼيرٜ ٝردػٚ ...      اىبشازة "
أُ أىٞصاباث بؼد سرالً ٍرسٌٝ ىٖرا    ...  (35-3111ابِ اهلل" )ى٘  اىقدٗس اىَ٘ى٘د ٍْل ٝدػٚ

 (4311)ى٘           أٍخألث ٍِ اىسٗح اىقدٗس ٗقاىج ىٖا "ٍِ اِٝ ىٜ ٕرا اُ حاحٜ اً زبٜ اىٜ" 
ٚ أٍٍ٘خٖا ىْا باىخبْٚ   ألّٔ ػْد اىصيٞب "فيَا زاٙ ٝس٘ع  األمومة الفزيدة التى للعذراء مزيم : .3 ٕ

 ٛ ٔ ٗاىخيَٞر اىر ٔ ٗاقفا قاه الٍٔ ٝا اٍساة ٕ٘ذا ابْل. ثٌ قاه ىيخيَٞر ٕ٘ذا اٍل" )ٝ٘ اٍ ُ ٝحب ما
ٕرا األٍخٞاش أخخص بٔ اىقدٝس ٝ٘حْا اىحبٞب ىنْْا جَٞؼًا ٍؼٔ ّخَخغ بأٍٍ٘رت  ...  (27:26112

ٓ األٍٍ٘ت حؼطْٞا فسحاً ٗزجاء فٚ مو ٍخاػبْا ٗضٞقاحْا إذ ّشؼس بأً حُْ٘ حشازمْا  اىؼرزاء   ٕٗر
 أّْْٞا.

كذلك أمومة الكنيسة فهى أمومة فريدة. فالكنيسة أم لجميعنا ندين لها بالكثير 
وال يمكن ألحدنا أن ينجو ويخلص بعيدًا عنها , فهى تحمينا وتحفظنا بطقوسها 
وعقائدها من تيارات العالم ولججه. ويقول القديس كبريانوس )ال يمكن أن يكون 

لو أستطاع من هو خارج فلك نوح أن ينجو المسيح أبًا لمن ليست له الكنيسة أمًا , و
 الستطاع من هو خارج أبواب الكنيسة أن يخلص(.

يجب أن نفخر بأمومة الكنيسة التى ولدتنا من بطن معموديتها , وفيها خلعنا ثوب 
    اإلنسان العتيق ولبسنا المسيح "كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح" 

 (.3:72)غل 

 ومن أمومة الكنيسة لنا تغذيتنا بجسد الرب ودمه فهما حياة لنا وعربونًا للحياة 
األبدية , وال ننسى أنه من أمومة الكنيسة أيضًا كيف تهتم بإرضاعنا الفضائل االزمة 

أمومة الكنيسة هذه تجعلنا نهتم أكثر وأكثر أن تكون لنا حياة اإلنسان  لنمونا روحيًا.
نى , ألن الكنيسة بالطبع هى الروحانى وليس الجسدا

كنيسة روحية . والكتاب المقدس يقول "المولود من 
 (.372الجسد جسد هو والمولود من الروح هو روح" )يو 

ال يوجد أحسن من قلب األم حتى أن اهلل شبه محبته لنا 

بمحبة األم لطفلها فقال لكل نفس بشرية "هل تنسى 

هؤالء ينسين و المراة رضيعها فال ترحم ابن بطنها حتى 

  (.53:51761)أش انا ال انساك. هوذا على كفي نقشتك" 
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 فذاكاؾصومكؾهكتقدقركؽبقركؾدىكؽلكاآلؼباطك,كوقـدركانككقفطركػقهكاحدكؿن

 ,كباؾؿاءكواؾؿؾحك"دونكزقت"كوبدونكسؿكقصوؿهكاؾبطضكاؾؿسقحققنك..كؽؿاك
كك.اصوامكاؾدرجظكاؾثاؾثظكوقؤؽلكػقهكاؾسؿكعؾىكاؾرغمكؿنكاـهكؿن

 : وقد ذكرت اسباب مختلفة لهرا الصىم كاالتى

دعٚ تأسٌ "صٞاً اىعذزساء"   ّٟٖذا صذاٍرٔ اٗ فش,ذرٔن ٗاَّذا ّٟذٔ ٝ٘افذ  ٝذً٘  .0
  اىَثاسك ظٖ٘س جسذٕا

جَٞذ  اٟجٞذاه  ٗ,عرٔ امشاٍا ىيسٞذج اىعزساء ن اىَط٘تذح ٍذِٗقٞو اُ اىنْٞسح  .0
 (84:  3)ى٘ 

 ىْٞاحح اىعزساء. ٗقٞو اُ اىشسو ٌٕ اىزِٝ سذث٘ٓ امشاٍا .3

ٗقٞو اُ اىقذٝس ذٍ٘ا اىشس٘ه تَْٞا ماُ ٝخذً فٚ اىْٖذذن سأٙ اىَالكنذح ذلَذو  .8
سأٓن اىرالٍٞذز تَذا  جسذ اً اىْ٘س اىٚ اىسَاء ... فيَا عاد اىٚ فيسذطِٞن ٗابثذش

فذٚ ّٖاٝرذٔ  اشرٖ٘ا اُ ٝشٗا ٍاسأٙ ذٍ٘ذان فاذاٍ٘ا ٕذزا اىاذً٘ فذأظٖش ىٖذٌ ه
 س"جسذ اىثر٘هن ٗىزىل دعٚ ب "عٞذ صع٘د جسذ اً اىْ٘

اُ اىعزساء ّفسٖا ٕٚ اىرٚ صاٍرٔن ٗابزٓ عْٖا اىَسٞلُٞ٘ اٟٗاكذون شذٌ  ٗقٞو .5

 تاىرقيٞذ. ٗصو اىْٞا
 اىَسذنّ٘ٚمذاُ سذاكذا قذذَٝان فذأقشٓ اتذاء اىَ َذ    .1

ًن ٗطيثذذذ٘ا ٍذذذِ 340اىصاىذذذس تاىقسذذذطْطْٞٞح سذذذْح 
 اىشعة ,شٗسج صٍ٘ٔ.

اّذذٔ صذذً٘ قذذذٌٝ إرَذذد تذذٔ اىعذذزاسٙ  ٗقذذذ رمذذش .7

 اىنْٞسح "  ٗاىَرْسناخ شٌ اصثح صٍ٘ا عاٍا اعرَذذٔ
ٗاٝا ماُ اىسثة فٚ اعرَاد ٕزا اىاً٘ ن فٖ٘ صً٘ ىٔ 

قذسٞرٔ اىخاصح ٟقرشأّ تأسٌ اىسٞذج اىعزساء ماٍيح 
 : ٗمَا قاه احذ اٟتاء اىطٖشن

ان كان مناسبا ان تصير صيامات العياد ربنا يسوع "
بأعياد امه الطاهرة ان نصوم  المسيح, فهكذا يليق

 "صومها استعدادا الخذ بركتها مثل كل االعياد
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اىقذٝظ  اعزؾٖذ (ٍغشٙ 11)فٜ ٍثو ٕزا اىًٞ٘ 

اىزٛ ٍِ أؽَُ٘ طْبح ٗمبُ أٗال أٛ اىَصجبح( ) ثٞخٞجظ

ٍِ ثْٞ٘عخ ٍِٗ اىجْ٘د اىزِٝ رذذ أٍش أّطٞ٘خظ األٍٞش 

جب اىزٛ ىَب عَغ أّٔ ٍغٞذٜ اعزذضشٓ ٕ٘ ٗاألعقف األّ

مي٘ج ٗاألّجب ّٖشٗٓ اىزٛ ٍِ رشعب ٗاألّجب فٞيجظ ٗعأىٌٖ 

 ػِ رىل فبػزشف٘ا ثأٌّٖ ٍغٞذُٞ٘ فؼزثٌٖ ػزاثب أىَٞب. 

أٍب اىقذٝظ ثٞخٞجظ فقذ قٞذٓ ٗأسعئ ٍغ آخشُٗ إىٚ 

ٗىَب ٗصي٘ا إىٚ اىجشاٍُ٘ ػزث٘ا اىقذٝظ  اىجشاٍُ٘. ٗقض٘ا فٜ اىغفْٞخ ػذح أٝبً دُٗ أمو ٗؽشة. 

ٗأخٞشا قطؼ٘ٓ ثبىغ٘اطٞش فْبه إميٞو اىؾٖبدح ٗأرٜ سجو ٍِ ٍؤٍْٜ اىجشاٍُ٘ ٗأخز ثٞخٞجظ مثٞشا 

 .جغذٓ ٗأسعئ إىٚ ثيذٓ أؽَُ٘ طْبح ٗقذ ّبه اىؾٖبدح ٍؼٔ خَظ ٗرغؼُ٘ ّفًغب

ٗقذ ٗىذ فيٜ ٍْجي٘ج ٍيِ    .اىقذٝظ ٝؼق٘ة اىجْذٛ اعزؾٖذ( ٍغشٙ 11)فٜ ٍثو ٕزا اىًٞ٘ 

أػَبه أثغ٘ ٍِ أثِ٘ٝ ٍغٞذِٞٞ خبئفِٞ ٍِ هللا ٗسصقَٖب هللا ثيالس ثْيبد قجيو ٕيزا اىقيذٝظ فيأدخالِٕ 

دٝش سإجبد ىزؼيَِ ٗٝزشثِٞ فٜ خ٘ف هللا. ٗفضيِ اىجقبء فٜ اىذٝش ٗقيذٍِ أّفغيِٖ ػيشائظ ىيَغيٞخ 

ففيشح ثيئ فذيضُ اى٘اىيذاُ مثٞييشا. أٞيش أُ هللا رؼييبىٜ ػضإَيب ثٖيزا اىقييذٝظ. 

فشدب ػظَٞب ٗىَب ثيغ اىغبدعيخ ٍيِ ػَيشٓ أسعيئ أثي٘ٓ إىيٚ ىٞيزؼيٌ اىقيشاءح 

ٗاىنزبثخ. ٗمبُ ػْذ أثٞٔ ؽٞخ ٝشػٚ أَْٔ ٗمبُ ٝزذيٚ ثنثٞش ٍيِ اىفضيبئو 

ٗىَييب أثييبس اىؾييٞطبُ االضييطٖبد ػيييٜ اىَغييٞذِٞٞ  فنييبُ ٝؼقيي٘ة ٝقزييذٛ ثيئ. 

فغيَخ ىئ  ٍضٜ ىٞغزؾٖذ فطيت ٝؼق٘ة ٍِ أثٞٔ أُ ٝ٘دع اىشاػٜ ثٌ ٝؼي٘د

 ثزىل. 

"اّظيش ٗىَب ٍضٜ ٍؼٔ ٗجذ اى٘اىٜ فٜ اىصؼٞذ ٝؼزة اىقذٝظ ٝغطظ اثِ اىَيل. فقبه اىؾٞخ ىٞؼق٘ة: 

.  ثيٌ ٝب ٗىذٛ ٕزا اىزٛ رشآ ٝؼزة أّ اثِ ٍيل قذ رشك اىؼبىٌ ٗمو ٍجذٓ ٗارجغ اىَغٞخ فنيٌ ثيبألدشٙ ّذيِ اىَغيبمِٞ

 ؼزثَٖب مثٞشا ٗقطغ اى٘اىٜ سأط اىؾٞخ. رقذً االثْبُ أٍبً اى٘اىٜ ٗاػزشفب ثبىغٞذ اىَغٞخ ف

فْيضه ٍيالك ٗأّقيزٓ.  ثقطيغ ىغيبّٔ ٗقييغ ػْٞٞئ ٗػصيشٓ ٗاٍشأٍب اىقذٝظ ٝؼق٘ة فقذ ػزثٔ ػزاثب أىَٞب 

   .ٗىَب دبس اى٘اىٜ أٍش ثقطغ سأعٔ فْبى٘ا إميٞو اىؾٖبدح

 .صالرٌٖ اىَقذعخ رنُ٘ ٍؼْب ٗىشثْب اىَجذ دائَب. آٍِٞ

https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_635.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_635.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_635.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_1931.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_1931.html


[Type the document title] 

 

 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Type the document title] 

 

 13  

 

  

صبً أدذ  

قشاثخ ثالثخ أعبثٞغ دُٗ أُ ٝأمو،  اىقذٝغِٞ اٟثبء اىشٕجبُ

  .اىغٞذ اىَغٞخ ٗمبُ ٍزٖياًل ثبىشٗح ٍِ أجو ؽشمزٔ ٍغ

ب ٍيب سإجًيب ميبد أُ ٝخي٘س فيٜ ّٖبٝيخ اىٞيً٘ ألّئ  ًٍ ىنْٔ الدع ٝ٘

ييب مييبٍاًل ثييال طؼييبً ٗال ؽييشاة ًٍ ثييذأد أفنييبس اإلداّييخ  . صييبً ٝ٘

ًٍ ٗادذٍ   .رٖبجَٔ، ألُ ٕزا اىشإت ىٌ ٝذزَو صً٘ ٝ٘

أّذ ُصَذ مو ".  اىشإة أفضو ٍْل"إُ ٕزا 0 ظٖش ٍالك ىيشإت اىقذٝظ ٗقبه ىٔ

 . ى٘ ُسفؼذ ػْل ىَب اعزطؼذ رىلٕٗجزل ٕزا، ٗ ّؼَخ ّللاَ  ٕزٓ األٝبً، ألُ

ًٍ ٗادٍذ، ٝجبٕذ فٞٔ ثنو قيجٔ ٗمٞبّٔ إّٔ أفضو  ..أٍب ٕزا اىشإت فْبه ّؼَخ رغْذٓ ىصً٘ ٝ٘

 !"ٍْل

 .ىزغْذّٜ ٗرغْذ أخ٘رٜ .دقًب إُ فضو اىق٘ح ٕ٘ ٍِ ّؼَزل

 فأشكرك على غنى اهتمامك بنا جميًعا!

 !اىؼبٍيِٞ أمثش ٍْٜٗال أٝأط ٍِ أجو   ال اعزخف ثَِ ٝؼَيُ٘ أقو،

 لك الشكر يا ضابط الكل، والعامل في الجميع.

  

https://st-takla.org/Saints/Coptic-Saint-Hagiography-Kediseen-00-index.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_137.html
https://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-02-New-Testament/Father-Antonious-Fekry/00-1-Bible-Introductions/Mokademat-El-Engil__01-Chapter-12.html
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مبُ ثذٝش األّجب صَ٘ئٞو مْٞغخ جَٞيخ ػيٚ اعٌ عيٞذرْب 

اىطيييبٕشح اىقذٝغيييخ ٍيييشٌٝ ٗميييبُ ثبىذيييبئظ اى شثيييٜ ٍْٖيييب 

ػ فيٜ اىيذٝش قيذٝظ ٝيذػٚ ص٘سح مجٞشح ػجٞجخ ٗقذ ػيب

ؽيبى٘سا، ٗميبُ قيظ اىيذٝش فييٜ رىيل اى٘قيذ اىقيذٝظ أّجييب 

شدد ىٞاًل ّٖٗبًسا اىزط٘ٝجبد ٝ اعذق، قيجٔ ثبثذ فٜ عالً

ىغيٞذرْب اىؼيزساء ٗاضيؼًب ثقيخ فٖٞيب ٗٝيؤٍِ أّٖيب رخيصيئ 

  ثؾفبػزٖب اىَقذعخ اىَقج٘ىخ أٍبً اثْٖب اىذجٞت.

أٗ اىصيالح أٗ أٝيخ فضيٞيخ ثيو مبُ ٍْنًشا ىزارٔ جًذا ال ٝزظبٕش ثبىصً٘ 

ٝزؼَيييذ أُ ٝظٖيييش رارييئ مأّييئ ٍذيييذد اىفٖيييٌ دزيييٚ ال ٝؼيييشف اىشٕجيييبُ 

اٟخشُٗ أػَبىٔ ٍٗب فٜ ط٘ثيخ ّفغيٞخ، ٗاػزيبد أُ ٝزصيشف ثطشٝقيخ 

 جؼيذ اىشٕجبُ اٟخشِٝ ٝؼبٍيّ٘ٔ ثبدزقبس.

ٗدَْٞب مبُ اىشٕجبُ ٝ يبدسُٗ اىنْٞغيخ ميبُ ٝزْيبٗه ثؼيش األػؾيبة 

قيييبُّ٘   ال ٝذفيييعاّييئ ىيصيييً٘.. ٗظْييي٘ا ٗاىذجييي٘ة. ىٞخفيييٚ ٍذجزييئ 

 اىشٕجبُ، فززٍشٗا ضذٓ فَٞب ثٌْٖٞ.

اجزَغ اىشٕجبُ فيٜ اىنْٞغيخ ىنيٜ ٝذضيشٗا اىقيذاط ػٞذ عٞذرْب اىؼزساء ٍشٌٝ، ٗىَب دبُ 

ٗٝذزفيي٘ا ثبىؼٞيذ، ٗميبُ ٍؼٖييٌ اٟة اىقيذٝظ أّجيب اعيذق ٗمييبُ قيظ اىيذٝش ٗأثيب االػزييشاف.. 

ٍيِ اىذجي٘ة فيٜ ٝيذٓ مَيِ ٝشٝيذ أُ ٝزْبٗىٖيب، فقيبه  ؼئ اىقيٞيوٍٗسأٙ اىشإيت اىيزٛ رمشّيبٓ 

"اٍسذذن٘ا ٕذذزا اىشإذذة ٗبذذزٗا ٍْذذٔ اىثقذذ٘ه اىرذذٜ فذذٜ ٝذذذٓ اٟة اعييذق ىيشٕجييبُ: 

 ٗاذشم٘ٓ فٜ اىنْٞسح".

أخييييييز اىشٕجييييييبُ ٍْيييييئ اىذجيييييي٘ة فييييييٜ ػْييييييف طًْييييييب ٍييييييٌْٖ أّيييييئ ٍغييييييزٖزش ثبىصييييييً٘ 

ٗأٍغن٘ٓ فٜ قغ٘ح، فقبه ىٌٖ اىشإت "ٝب عٞذرٜ اقجيٜ صيالرٜ ٗطيجزيٜ  اىشٕجْخ ٗثق٘اِّٞ

بً اثْل اىذجٞت، ٗخييغ ْٜ، ىقذ ٗضؼذ ثقزٜ فٞل، ٍِٗ ٗضغ ثقزٔ فٞل ىِ ٝخضٙ أٍٞٗخيص

 أطبء سأعٔ ٗأىقٚ ثٔ فٜ اىنْٞغخ ػيٚ اىذبئظ اى شثٜ.

 

https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-006-His-Grace-Bishop-Makarios/005-Lematha-Yokbel-Shabab-3ala-El-Rahbana/Coptic-Youth-Monasticism-00-index.html
https://st-takla.org/Gallery/Kids/Coloring/Christian/Saints/14-Saad/Coloring-St-Ava-Samoul.html
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إرا اّؾييق اىذييبئظ دُٗ ٍؼيي٘ه ٗخييشج ٗدييذثذ ٍؼجييضح ػظَٞييخ 

ٗقيذ ثقٞيذ آثبسٕيب  ػجيش فزذيخ ثبىذيبئظ اىشإت إىٚ اىصذشاء ٍْٔ 

 اىزٜ صْؼزٖب اىقذٝغخ اىؼزساء ٍشٌٝ. ؽٖبدح اىَؼجضح

ػججًب ؽذٝذا ثيٌ خيشج اىشٕجيبُ ٗىَب سأٙ اىشٕجبُ ٍب دذس رؼجج٘ا 

ىجذثييييييي٘ا ػيييييييِ اىشإيييييييت فيييييييٜ ميييييييو األٍيييييييبمِ اىصيييييييذشاٗٝخ، 

ٗىنييٌْٖ ىييٌ ٝجييذٗٓ، ٗدضّيي٘ا دضًّييب ؽييذًٝذا ٗمبّييذ  اىَ ييبئش ٗفييٜ

زأىَييخ، ٗٗثخٖييٌ آة اىييذٝش مثٞييًشا ألّٖييٌ مييبّ٘ا ٝذضّييُ٘ قييي٘ثٌٖ ٍ

اىشإت مو دِٞ فٜ اعيزٖضاء ٗاصدساء، دزيٚ ميبُ ثؼيش اىشٕجيبُ ٝزؼيذٙ ػيٞئ َٗٝؼيِ فيٜ 

 إٕبّزٔ.

ثؼذ أُ سأٗا ٕزٓ اىَؼجضح اػزشف٘ا ثبعزقبٍزٔ ٗأّ ميبُ ٝذيت عيٞذرْب ميْيب اىقذٝغيخ اىؼيزساء 

ىقذ ػيَ٘ا ثبىزأمٞيذ  ت ػجش اىفزذخ ثبىذبئظ. ٍشٌٝ ٗٝضغ ثقزٔ فٖٞب مَب عَؼ٘ا ٍْٔ دَْٞب رٕ

أُ ىيصالح اىقيجٞخ ٍِ ّفظ طبٕشح ٍخيصخ أفضو ٗأمشً ٍِ صيالح اىيغيبُ، مَيب قيبه اىيشة 

"ٍزييٚ صيييٞذ فبدخييو إىييٚ ٍخييذػل ٗأأيييق ثبثييل ٗصيييٚ فييٜ فييٜ اإلّجٞييو اىَقييذط: 

 ٍٗؼْيٚ ٕيزٓ اٟٝيخ جَيغ اىؼقيو "اىخفبء، ٗأث٘ك اىزٛ ٝشٙ فٜ اىخفبء ٝجبصٝل ػالّٞيخ

ٝجت أُ ر يق فَل ٗرصيٚ ثقيجل، ألُ صالح اىقيت  -فٜ اىذاخو، ٗفٜ ٕزا ٝق٘ه أأيق ثبثل 

 ثْفظ ٍخيصخ ٍْغذقخ خٞش ٍِ صالح اىيغبُ دَْٞب ٝنُ٘ اىؼقو ٍؾززًب ؽبسًدا.

 األفضو ىإلّغبُ أُ ٝصيٚ ثقيجٔ مَب مبُ ٝفؼو ٕزا اىشإت فٜ مو ٗقذ، ٗىٌ ٝؼيٌ ثزىل أدذ.

األعقف ٗأخجشٗٓ ثنو ٕزٓ األٍ٘س، ٗىَيب ٗقذ رٕت اىشٕجبُ إىٚ 

عَغ األعقف ثذٗسٓ أػيٌ سئٞظ األعبقفخ ثَب عيَؼٔ ديِٞ دفيغ 

 اىشإت ث طبء سأعٔ فٜ اىنْٞغخ ٗخشٗجٔ إىٚ اىصذشاء.

ٗىَب عَغ سئٞظ األعبقفخ ثٖزٓ األٍ٘س فشح مثٞيًشا ٗأسعيو إىيٚ 

 دٝش األّجب صَ٘ئٞو ثطيت أطبء اىشأط ىنٜ ْٝبه ثشمخ ٍْٔ..

َيِٞ ثبىنْٞغيخ ريزمبًسا ثٕجيبُ قيذ ٗضيؼ٘ٓ فيٜ صيْذٗ  ٗمبُ اىش

ٗعَغ اىخجش فيٜ  ،ىيَؼجضح اىزٜ صْؼزٖب اىقذٝغخ اىؼزساء ٍشٌٝ

مو اىَذُ ٗاىقشٙ اىزٜ د٘ه اىذٝش فَجذٗا هللا ٗط٘ث٘ا اىقذٝغيخ 

إرا اّؾيق اىذيبئظ دُٗ ٍؼي٘ه اىؼزساء صيبدجخ ٕيزٓ اىَؼجيضح 

 ٗخشج ٍْٔ اىشإت إىٚ اىصذشاء.

 .اىقذٝغخ ٍشٌٝ رنُ٘ ٍؼْب آٍِٞؽفبػبد اىؼزساء 

https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/19_J/j_24.html
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شٜء ...  تنو داكَاً ... سا,ٜ ٍٗشٝح ... ٝفشح شامش قيثٔ فٜ اىَر٘ا, 

 .تثساطح شٜء مو األشٞاء ... ٝقثو ٗأصغش

  : قمبه يف املتواضع

 دسِ شٜء مو إال ٝشٛ ال . 
 ُٝذسك ضعفٔ ٝعشف  .أدذ ُٝذِٝ ٗال أدذ ٝيً٘ اً ... فال جٞذ عٞ٘تٔ ٗ
 ًىينو تاىنو ... ٗٝثتسٌ اىنو ... ٗٝفشح اىنو ... َٗٝذح ٝخذ. 
 ٕ٘ صٗجح أٗ ىضٗج ماُ دٞاج ... إُ  ... مكشٝلهللا ٍِ ٕذٝح. 

 تتَْآ... ٍا مو فٜ صٗجتٔ ٗٝشٝذٖا تعذٓ ٍا مو ٝقثواىَت٘اضع  فاىضٗج

ُٝسشع  . قيثٖا ٝسش   ٍا إىٜ ٗ

 تكنشٓ دائَاً  ّقذ ... إَّا أٗ أٗاٍش أٗ مثٞشج تطيثاخ صٗجٖا تُثقو الاىَت٘اضعح::  ٗاىضٗجح

 تْكغو تغٞشٓ ... إَّا صٗجٖا ٗال تغٞشٕا ّفسٖا تقاسُ فضائئ ... ال عيٜ ٗتَذدٔ ٗتكجعٔ
 اىذقٞقٞح؟ اىشادح اىقية ... سش   تت٘اضع ىْا أِٝ ٍِ   .اىذائٌ ٗاىتسثٞخ هلل تكنش

 : القمب تواضع إلي نصن لكي هناك ثالث تداريب عمى األقن حنتاجهم

هللا  عليھم أوعم ...ش يء كل هللا من التذمز ويقبال روح ويقاوما ش يء، كل علي يشكزا أن الشوجين أعتاد كلما: الشكر  تدريب - ١

 في هللا مشيئت ھي ھذه ألن ش يء كل في أشكزوا اهقطاع، بال صلىا حين، كل أبديت "أفزحىا وراحت حقيقيت وراحت القلب بتىاضع

 جھتكم  من يسىع املسيح

جادة ... هاال  وجىبت حارة صالة في املسيح قدمي جحت وطزحھا أخطاءه مىھما كل الشوجان جأمل كلما : فحص النفس تدريب - ٢

 ال واملتىاضع املىكسز القلب "متىاضع هقي قلب إلي القاس ي ... جحىل  القلب الدمىع صھزث الحقيقي ... وكلما التىاضع فضيلت

 (٠٥ مش" (هلل يزسله

 وبزكاجه. التىاضع وعمت لبعض ... يىاال بعضھما الخضىع فضيلت في الشوجان يجاھد حين: الطاعة  تدريب - ٣

 إال اؾؽبرقاء فذا ؾؽل عالج السيجاث ...  من أفسدث الشزور ... وكم أم ھي الكبرياء خطيت ألن

 باؾؿحاوؾظكواؾجكادكواؾتدارقبك. تأتي اؾؿتواضعك...كاؾتي اؾقؾب بـطؿظ

تعلموا مين ألني وديع ومتواضع }

 {لنفوسكمالقلب فتجدوا راحة 
 (29:  11)مت  
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كٌلوووو لحوووم ممطوووع بووودون عظوووم. ملعمتوووان  :: المكوناااات

كبٌرتووان سوومن. حبتووان مووون البصوول الممطعتووان بشوووكل 
فلفل أخضر مفروم. ملعمة صغٌرة ملح. نصوف  لرنهروس. م خشن. أربع فصوص ثوم 

 صغٌرة فلفل أسود. نصف ملعمة صغٌرة بهار مشكل.  ملعمة 

ٌوضع السمن فً لدر عمٌك سمٌن الماعدة، وٌرفع على نار  ::طرٌقة التحضٌر

متوسطة، ثم ٌضاف البصل وٌشوح ، ثم ٌضاف الثوم، والفلفل حتى تتصاعد رائحة 
مع مراعاة أن ال  تصبح بنٌة غامقاً،الثوم. تضاف لطع اللحم، وتملب لعدة دلائك حتى 

ة ثوانً، ثم ٌضاف وتملب لطع اللحم لعد ٌضاف الفلفل األسود والبهارات،تحترق. 

الماء. ٌغطى المدر، وٌترن اللحم لمدة أربعٌن دلٌمة على نار هادئة، ثم ٌضاف المزٌد 
من الماء فً حال جف اللحم. ٌترن اللحم على النار لمدة ساعتٌن حتى ٌنضج تماماً، مع 

ٌمدم كباب الحلة مع األرز بالشعٌرٌة  والملح،  مراعاة كمٌة الماء على اللحم. ٌضاف

 وبالف هنااااااااااا.سلطة الخضراءوال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اذكر آٌة عن عدم التراخً وعدم الكسل فً العمل؟ ::ىٞ٘ٝ٘أجاتحسؤاه شٖش 

{. وعن عدم 10:48عن عدم التراخً : لال الكتاب " ملعون من ٌعمل عمل الرب برخاة "}أر

{. واًٌضا " إلً متً 6:6"}أمالكسل لال " اذهب إلً النملة اٌها الكسالم. تأمل طرلها وكن حكًٌما 

 {9:6أمتنام أٌها الكسالن؟! متً تنهض من نومن؟"}

من الذي بارك العذراء فً طفولة السٌد  أغسطس::  سؤاه شٖش

 ؟كانت أًما روحٌة لآلباء الرسول هاكٌف تثبت أن و ؟المسٌح

------------------ــــــــــــــــــــــــــ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-------ــــــــــــــــــــــــــ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أدذ أعشاض األٍشاض اىتٜ َٝنِ أُ تؤثش فٜ  ُٝعّذ اىاذاع اىصاّ٘ٛ
ُ  ْٕاك اىعذٝذ  أعااب اىشأس اىذساسح ىألىٌ، ٍِٗ اىجذٝش تاىزمش أ

ٍِ اىذاالخ اىَتفاٗتح فٜ اىكذج إىٚ دذ مثٞش، ٗاىتٜ َٝنِ أُ 
أسثاب اىاذاع اىصاّ٘ٛ ٍا ٗذضٌ قاكَح تسثة اىصذاع اىثاّ٘ٛ، 

 ٝيٜ: 

اىتٖاب اىجٞ٘ب األّفٞح اىذاد. اىتَضقاخ اىكشٝاّٞح 
 ٗاالّسالخاخ اىسثاتٞح أٗ اىفقاسٝح. 

اىتخثش اى٘سٝذٛ داخو اىَخ؛ ٕٜٗ داىح ٍختيفح عِ 
اىسنتح اىذٍاغٞح. تَذد األٗعٞح اىذٍ٘ٝح فٜ اىذٍاغ؛ 

 ٕٗ٘ ّت٘ء فٜ أدذ ششاِٝٞ اىذٍاغ. 

اىتك٘ٓ  اىكشٝاّٜ اى٘سٝذٛ؛ ٕٗ٘ تكنو غٞش طثٞعٜ 
 ىألٗعٞح اىذٍ٘ٝح فٜ اىذٍاغ. تكن و ٗسً فٜ اىَخ. 

استجاج اىَخ. اىجفاف. ٍكامو األسْاُ. عذٗٙ األرُ 
 اى٘سطٚ. ّك٘ء ٗسً دٍ٘ٛ داخو اىجَجَح. 

اإلّفيّ٘ضا ٗغٞشٕا ٍِ األٍشاض اىَصذ٘تح تاىذَٚ. اىَٞآ اىضسقاء. اإلفشاط 

 .ىنذ٘ه. استفاع ضغظ اىذًفٜ تْاٗه ا
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