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انت تسال والبابا مثلث الرمحات جييب 
 : ؤالــــس

ػ ؟"ػصطدػإضىػاضدطاءػ،ػوجضسػرنػغطغنػاآلبػ"ػطاػاضططظىػاضالعوتىػضطبارةػػػػػػػػػػػػػػ
  وعلػاضضهػطثضظاػضهػغطغنػوغدارػ؟ػػػػػػػػػػػػػ

 

  : اجلواب

، ، أوً صعد باجلسد املقصِد بصعِد السّد املسّح إىل السما٘
 . مالئ الكل  فٌِ مِجِد فٔ السما٘ َاألرض َما بّهٌما ، .ألن الاليِت الُصعد َُهزم

  " 9:1أع " إىا الصعِد باجلسد َينا ما رآٍ التالمّن ُِن الصعِد 

  . اهلل لّس لً ميني َُسار َمى جٌٕ اجلكِس ،

 .حمدَد  أما اهلل فٌِ غري. عبارٓ ميني َُسار تقام عى أٖ كاٗى حمدَد بّمني َُسار 
. كل مكان   َمى واحّٕ أخرٖ الُِجد فراغ حِلً وكس فًّ أحد ، ألوً مالئ الكل َمِجِد فٔ

 َينا ضد قِم االبى. َكنلم لِ جكس االبى إىل جِارٍ ، لكاوا متجاَرُى 

  . (11:14 ْٓ)" أىا فى اآلب ، ّاآلب فى "

  . َالرب ترمز إىل القِٓ َالعظمٕ (ميني  )إىا ككمٕ 

: فٔ املزمِر  كما وقِم
 ميني السب صيعت قْة ، ميني السب زفعتيى ميني السب صيعت قْة ،"

( 117مز)"أحٔا أمْت بعد بل فلً
 

 " . 25مت"ُِن الدُهِوٕ   َمجل َقِف االبرار عى ميّهً ، َاالشرار عى ُسارٍ فٔ
 

: املسّح لرٙسا٘ الكٌهٕ  لنلم قام السّد. فكِن املسّح عى ميني اآلب أٖ فٔ عظمتً َبرٍ 
 

 .( 64:26 مت)"مً اآلٌ تبضسٌّ ابً اإلىشاٌ عً ميني القْة " 
 

 . استقر فٔ ينٍ القِٓ.. يها ، تعهٔ استقر  ( جكس )َككمٕ 

َما كان ُسمح بً مى إياوات البصق . اوتٌت بالصعِد  ، قد  "7:2فى" " أخلى ذاتُ "   :أٖ أن عبارٓ
 . َقد استقر اآلن فٔ عظمتً . اوتٌٔ  َالكطل َاجلكد َما أشبً ، َقد

 حتٔ إوً حّهما ُأتٔ فٔ جمّئً الجاؤ ،
  "31:25مت"جمدٓ َمجّع املالٗكٕ القدُسني معً  سّأتٔ فٔ

 ." 11:1أع " عكٔ سخاب السما٘ ، كما صعد
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 2011عظة البابا شيْدة يف عٔد القٔامة 
 _________________________________ 

 ػراجغاػضصمػسغهػوضبالدظاػ,ػأعظئصمػغاػإخوتيػوأبظائيػبطغدػاضػغاطظػاضطجغد
 ػػ,ػػوطصضغاػأنػغطمػاضدالمػواضحبػسيػأرجاءػاضطاضمػ,ػػاضطزغزةػصلػخغرػوبرصظ

 أودػأنػأشولػرنػاضػغاطظػإظهػػػ:ػػوبطدػ,ػوأنػغظجغهػاضضهػطنػاضحروبػواألوبئظ
 ػدغصونػضألبرارػػ..ػػدغحدثػسغؼاػأرجبػوأذطلػضػاءػررسهػاضطاضمػواضتارغخ

 ػخارجػطجطدػ,ػػصطاػدغصونػضألذرارػضػاءػآخرػسيػاضظضطظػاضخارجغظػ,ػضػاءصضهػسرحػسيػدارػاضظطغم
 ػ.ػوضصظظاػدظتصضمػاضغومػرنػضػاءاتػاألبرار ػ.ػاضػدغدغن

ػ

  . أًه لقاء هٌ لقاء األزًاح وع أجشادها
 ًلىم حعذا  . وال ئعاكت , وال ضعف وال مشض وال حشىٍه ,  ال عُب فُه , ظُلىم ول حعذ ظلُما معافي

 وال ًلاوم الشوح في ش يء مثلما وان ًفعل أحُاها في  , سوحاهُا ال جدعلط علُه الغشائض أو الشهىاث
 ال عالكت له باإلاادة وال بالجاربُت  .  ئهه آلان حعذ ظماوي ًخفم مع الحُاة في العماء ! رلً الضمان

  .  لعلط مً العماء الي ألاسض ,  ألهه لى وان مادًا وجحذ ظلطان الجاربُت ألاسضُت . ألاسضُت
   .  بعذ غشبت اهفصلذ فُه عىه مىز مىجه ,  وجخحذ به في شىق شذًذ , والشوح جخعشف علي الجعذ

  ...  وما أعجبه للاء ,  زم عادا الي الللاء أخيرا , ومشث علي جلً الغشبت أحُاٌ
 

  هٌ لقاء األقازب ًاألصدقاء ًاألحباء , المقاء الجانُ
  ..  بعذ حضن الفشاق الزي وان اإلاىث كذ ظببه لهم , ئهه للاء فشح

لخلي ألابىاء مع آلاباء , ففي اللُامت ظىف ًلخلي ألاصواج معا وول ألاكاسب  ,  وألاحفاد مع ألاحذاد ,  ٍو
 علي الشغم مً مشوس أحُاٌ  ,  وجخعشف علي بعضها البعض ,  وججخمع ألاظشة الىبيرة بيل فشوعها . معا

  .  هما ًلخلي أًضا ألاصذكاء الزًً جفشكىا ..!  سبما صاس فيها ألاطفاٌ شُىخا , بين صغاسها وهباسها
 

  : ّيف الكٔام٘ أٓضا تلتكٕ عصْز مع عصْز
مً  مع عصش أبِىا هىح وأوالده الزي هجىا في الفلً , ًلخلي عصش أبِىا آدم وابىه هابُل الباس

علىب , الطىفان  مع عصش مىس ي الىبي وأخُه هاسون سئِغ  , مع عصش آبائىا ابشاهُم واسحم َو
م الىبُه  مع عصىس أخشي  .  مع عصش داود الىبي واإلالً وابىه ظلُمان الحىُم , الىهىت واختهما مٍش
  . طىٍلت كذ جىالذ وجخابعذ

 وول منهم له هُبخه ووكاسه  ,  وسؤظاء آلاباء ًلخلىن معا . ول عصش له بُئخه وطابعه وشخصُاجه
خه اث . وجاٍس دبادلىن الزهٍش خعاسفىن ٍو   .. بعضهم لبعض احترام مع , ٍو

م اللُامت معا , ئنها شخصُاث مً آالف العىين    .  جلخلي عً طٍش
  . وواهذ كذ عاشذ مً كبل في ظشوف وعصىس مخباًىت

وفي اللُامت أًضا ًلخلي حمُع الشهذاء وألابشاس واليعان الصالحين 
   .  وشهذاء الفضُلت ,  وشهذاء الذًً , شهذاء الحم

  ,  ومً سحاٌ الذًً , ول الشهذاء مً ألامشاء والبعطاء والفشظان
  . ومً اليعاء وألاطفاٌ

 ول  .. ولهم مً عصش هيرون ودكلذًاهىط وغيرهما ...  وشهادجه وشجاعخه , وول منهم له كصخه وحهاده
مع أبطاٌ ؤلاًمان الزًً  ..  والبذع والهشطلاث ,  وؤلالحاد ,  والشُىعُت , الشهذاء الزًً كاومىا الىزيُت

ٌعضون بعضهم  , ما أعجب للاء ول أولئً معا .. دافعىا عىه واحخملىا مً أحله الظلم والخعزًب
  . بعضا بما وصلىا الُه مً مجذ في اللُامت

   ,  الزًً واهىا أمثلت في الفضُلت وفي اليعً والضهذ , ًلخلي ول أولئً مع ألابشاس في ول حُل
  .  وفي عفت الُذ والجعذ , وفي الصجاعت والفذاء
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   : مً ول لغت ولىن  جلخلي أًضا في اللُامت شعىب وأحىاط وكبائل
  . ألاحىاط البُضاء والصفشاء والعمشاء والعىداء

يان مع الهىىد الحمش , ًلخلي الجيغ آلاسي مع الجيغ الضهجي لخلي الامٍش   .  ٍو
  !  وال أظً ان ألىان الىاط ظدخغير في ألابذًت . ول ألالىان ظخلخلي معا

تهم في ألابذًت ولىً أوضاع اليل  , ظُلخلي الزًً واهىا ظادة مع الزًً واهىا عبُذا  ولىنهم هالىا حٍش
  . ظخخخلف في العالم آلاخش

 .  ولىً ال ًىىن اليل في دسحت واحذة , اليل ظُلخلىن 
  . حُاتهم ألاسضُت لُصبحىا في دسحاث جخخلف عما واهىا علُه في , ظُعُذ العذٌ الالهي حعىُف الىاط

 وهما كُل عً الىاط في ألابذًت أن هجما ًمخاص  . ظُعاد جشجِب اليل حعب أعمالهم وهلاوة كلىبهم
  . عً هجم في الشفعت

  . ولىً ـ علي الشغم مً جفاوث الذسحاث ـ ظُىىن اليل ظعذاء
 الللاء مع اإلاالئىت  , ولعل أعجب ما في ول جلً الللاءاث

ملىىث هللا في العماء ظِشمل البشش واإلاالئىت وهىزا ظىف ًلخلي البشش مع سئِس ي اإلاالئىت 
 وول الجمع غير اإلاحص ي الزي  ,  ومع الياسوبُم والعاسافُم ,  وباقي سؤظاء اإلاالئىت , مُخائُل وحبرائُل
  . لللىاث العمائُت

  !  ّأٓ٘ إحياٛات زّحٔ٘؟ , أٖ ضعادٗ ّأٖ دلد تكٌْ يف ٍرا اللكاٛ
  ..!  ألن اإلاشهذ أظمي مً أن ًىصف , هىا وأصمذ عً الششح
  :  حفلت حعاسف هبري في العماء , حشمل للاءاث اللُامت

 بكل مً ضبكٍْه؟  , ٍل ضتكْو دلنْع٘ مً املالٜك٘ بتعسٓف الرًٓ قامْا
أو ضٔنيح اهلل للياع حاض٘ زّحٔ٘ ٓدزكٌْ بَا بعضَه بعضا؟ 

أو ضٔكٌْ لكل قدٓظ مثال يف غكلُ ّميظسِ ما مئصِ ّٓدل علُٔ؟ 
  . أم ظخىىن هىان وظُلت أخشي للخعاسفف لعذ أدسي 

  , اإلاهم أهه ظخلىم حفلت حعاسف هبري في العماء
   . بين أهل اإلااض ي ومً كامىا حذًثا

  . لعلها حعخغشق وكخا طىٍال لِغ مً العهل ئحصاؤه
   : اإلاهم في هزا الللاء

كٔف ضٔتفاٍه الكل يف الطناٛ؟ 
ٍل بالسّح؟ أو بلغ٘ ما؟ ّماذا تكٌْ تلك اللغ٘؟ 

ٍل بلغ٘ الطناٛ؟ أو بلغ٘ املالٜك٘ إٌ كاٌ للنالٜك٘ لغ٘؟ 
 دٌّ أٌ ٓتكله؟  , أو ضْف ٓدزكٌْ ما ٓسٓد كل ميَه أٌ ٓكْلُ لآلخس

ّماذا تساٍا املْضْعات اليت ٓتكله عيَا أٍل الطناٛ؟ 
ٍّل ٓسدد اجلنٔع أغئ٘ ّاحدٗ ّتطبٔحا ّاحدا؟ ّماذا ٓكٌْ ذلك؟ 

ّمً الرٖ ٓكْد ٍرا التطبٔح؟ ّمً ٓصْغ ألفاظُ؟ ّمً ٓلحيُ؟ 
 ّمً ٓضع مْضٔكاِ؟ ّمً ٓضبط إٓكاعُ؟

 

 
  , مً احلدٓث عً الشناء اعرزّىٕ ٓا اخْتٕ إٌ كيت مططسا أٌ أٍبط 

  ّىطلب لبالدىا سالما ّاستقسازا , للٕ ىتحدث عً حٔاتيا علٕ األزض

 .ّكل عاو ّاىته خبري
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 ... !!!وـا أمجــن شكــك ٍــا تٌوــــا

 ...وعل أقِم ما أمجل ينا الشم ُا تِما
 ...ظٌر لم راُتً لكى                                      

 ...مل تصدق أردت أن تكمس أثار اجلراح                                            
 َقد مّد لم ُدًُ َجهبً بكل حب                                                

... حمب َحبً ال حدَد لً كعٌدٍ مع اجلمّع َحهِ                                             
 ..شم تِما ضعف إوساوْ ككها ىر بً

 ..َيِ شم حمب لكى أضّف عكًّ أمر يان  
 ...بشخص حيمل عاطفٕ احلب لشخص أخر وعل قكب تِما كان حيمل احلب ملعكمً أشبً ينا األمر      

 
 

ػ...وجاءهػخبرػتواجدهػسيػطصانػطاػوضدببػطاػسػدػاالتصالػبهػأوػضمػغطدػغراه
  طاذاػتظظونػدغػولػ؟؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ...!!حتٔ املسً بّدّن  سّقِم لى اصدق

 ينا الضعف اإلوساوْ يف تِما ُقابكً حب ملعكمً           
 بعكس ضعف ٌُِذا النن كان ُقابكً حب املام                    

 ... قكب ٌُِذا كان قكب قكب مظكل متاما  َلّس حب ملعكمً                    
 مى اجل جمد لً ُِصكً كان ُتبع السّد املسّح                                  

 ... عهد رٙسا٘ الكٌهٕٗفزا إىل مرتبٕ أعكٔ مادُاَحيظٔ مبجد                                  
 كان مكاوا مهاسبا لّسكى فًّ الشّطان َُعمل ينا القكب املظكل ال وِر فًّ

 ..!!كّف أكمل الشّطان عمكً مع ٌُِذا َكّف كاوت وٌاُتً  فًّ َككها وعرف
 ..أما قكب تِما الشكاك              

 ..َقكب بطرس اخلِاف                   
 مل خيكِا مى ذاك احلب ملعكمٌل  َ قكب باقْ التالمّن                       

 .. .لنلم ال مكان إال لكرَح القدس َعمكً فٌّل                               

 لنلم ُا أخِتْ ال تطفئِا شعكٕ حب الرب يف قكِبكل 
 ..بكل عمل يْ مرتع لعمل الشّطان فّها َفقدان لعمل الرَح القدس فّها الن كل ظكمٕ

 ..وقِن بً يف حّاتها لهجعكً مغمساحبب لكسّد املسّح....أَ قِم 
  مها حيمل كل يكنا جند ان كل ما خيرج..َلّس بأن حب أخر
َحتمل اإلسا٘ٓ ..مى حب لآلخرُى .صفات السّد املسّح

 ..املقدرٓ عكٔ الغفران                    
 ..املقدرٓ عكٔ العطا٘ مى غري مقابل                        

 ...َالتِاضع.النات عكٔ وكران املقدرٓ                             
 َبشكل أخر أن وكِن صِرٓ                          

 ....أن وكِن شٌِدا لً ..تشٌد لكسّد املسّح  مجّكٕ                          
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 سـتـــووووب
 وان هىان سحال معافشا في سحلت مع  في ًىم مً ألاًام

م   صوحخه وأوالده م كابل شخصا واكفا في الطٍش ... !!! وفى الطٍش
 أها اإلااٌ : شال              ف"مً أهذ: سدأضه

 هل هذعه ًشهب معىا ف : سدألػاضرجلػزوجتهػوأوالده
ذه وعم بالطبع فباإلااٌ ًمىىىا ئن هفعل اي ش يء : سػاضواػجطغطا  وان همخلً اي ش يء هٍش

 

 ...!!!ًسازت الشَازة حتى قابن شدصا آخس فسكب وعوي املاه
 

 مً أهذف:  سدأضهػاألب
 ئها العلطت واإلاىصب : سػال

 هل هذعه ًشهب معىا ف : سدألػاألبػزوجتهػوأوالده
وعم بالطبع فبالعلطت واإلاىصب وعخطُع ئن هفعل اي ش يء  : سأجابواػجطغطاػبصوتػواحد

ذه  . وان همخلً اي ش يء هٍش
 

 فسكب وعوي الشمطة ًاملنصب ًسازت الشَازة تكىن زحمتوا ، 

 ...!!!حتى قابمٌا شدصا... ًهكرا قابن أشداص كجريٍن بكن شوٌات ًومرات ًوتع الدنَا
 

 مً أهذ ف : سدأضهػاألب
 ئها الذًً: شالػ

ذ الذهُا ومخاعها : سػالػاألبػواضزوجظػواألوالدػسيػصوتػواحدػ لِغ هزا وكخه هحً هٍش
 والذًً ظُحشمىا منها وظُلُذها و ظيخعب في الالتزام بخعالُمه ،ولىً مً اإلامىً 

 ... ئن هشحع ئلًُ بعذ ئن وعخمخع بالذهُا وما فيها 
 

ًفجأة ًجدًا عمى الطسٍق نقطة تفتَش ًكمىة قف ًًجدًا ... فرتكٌي ًسازت الشَازة تكىن زحمتوا

... زجال ٍشري لألب إن ٍنزه ًٍرتك الشَازة
 

... اهتهذ الشحلت باليعبت لً وعلًُ ئن جنٌز وجزهب معى : سػالػاضرجلػضألب
 

 ...!!!ًقف االب يف ذهٌه ًمل ٍنطق
 

 هل معً الذًًف......أها افدش عً الذًً:  سػالػضهػاضرجل
 ال للذ جشهخه على بعذ معافت كلُلت فذعنى أسحع وآحى به:  سػالػاألب

 اهً لً حعخطُع فعل هزا فالشحلت اهتهذ والشحىع معخحُل: سػالػضهػاضرجلػ
 و..و..و..ولىىنى معى في العُاسة اإلااٌ والعلطت واإلاىصب والضوحت والاوالد و:  سػالػاالب

انهم لً ٌغىىا عىً مً هللا شِئا وظخترن ول هزا وما وان لُىفعً الا :  سػالػضهػاضرجل
م  .الذًً الزي جشهخه في الطٍش

 مً اهذ ف:  سدأضهػاالب
 اها اإلاىث الزي هىذ غافل عىه ولم حعمل حعابه:  شالػاضرجل

وبذأث العُاسة جخحشن لخىمل  وهظش الاب للعُاسة فىحذ صوحخه جلىد العُاسة بذال مىه
  .سحلتها وفيها الاوالد واإلااٌ والعلطت ولم ًنٌز معه أحذ

 ماذا ينتفع االنسان لو ربح العامل كله وخسر نفسه
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                                                   م      جيمعها الفهم واحلب األسرة السعيدة

 الجالح لقداسة البابا شنٌدة                                

مظقالػؿام.مبأبقف ػاماإلغلانميفمحقاتفمػلمسالضؿفمبأعف،مثؿمسالضؿفئإنمأولمسالضةمؼـش

ماألممأوماألبم إنمأضؾمشؾطةمتؼعمصقفا.معامطانمظفموجقد،موظقالػؿامعامبؼكمطؿامػقماآلن

موخطمدريهميفمماالبـ عـمجفةمتربقةماالبـموايػازمسؾقف،مطاصقةمظؿغقريمعصريمػذا

م.ماموراسؿفؿامواحرتاعفؿاتفؿحمبو اظقاظدؼـ ظذظؽمعـمأولماظقاجؾاتمسؾكماألبـاء،ماظعرصانمجبؿقؾ.مايقاة

عـمأجؾموظقدػا،محؿكمإذامذبموطرب،مؼؿـؽرمهلاموطأغفمالم وأنمعامأضلكمسؾكمضؾبماألممأنمتؿعبمدػرًامرقؼاًل

حؿكمإنمطانم..مأعفموؼـلكمحمؾؿفا،معـماظصعبمأنمخيؾصمألحدمعـماظـاس إنماإلغلانماظذيمخيقن..ؼعرصفا

م..مصالمؼصحمأنمغـلكمهلامتعؾفاماظؼدؼؿمطؾف ظألممأخطاءمحاظقة،

 غؼابؾفامبف،مؼؽػكمجدًامآلنمؼذؼبمعشاسرػا،مصؿؼابؾفمباظؿفاوب إنمذقؽًامعـمايبموعـماظعطػموعـماالحرتام

 .اظشذوذ،مضدمرؾقعؿـا شرؼزةمصقـا،مظذظؽمصاًروجمسـفامػقمغقعمعـ حمؾةماظقاظدؼـ إن..اظلرؼع

م".مّأمُ ملعٌْ مً ٓطتدف بأبُٔ:م"ضقلماظؽؿابوي.اغفامصضقؾةمالمغؾذلميفمدؾقؾماضؿـائفامذقؽًامعـماىفد

م:موجاءميفمأعـالمدؾقؿانمايؽقؿ

 .."اضظدر أطؼا،ػتػورعاػزربانػاضوادى،ػوتأصضؼاػسراخ طارظلاضطغنػاضطدتؼزئظػبأبغؼا،ػواضطحتػرةػ"ممممممممممممم

 .اظشقكقخةمواٌرضمواالحؿقاج وعـمعظاػرمإطرامماظقاظدؼـماالػؿؿاممبفؿاموأساظؿفؿاموخباصةميفمحاالت

ػطؤداعا،ػشرأتػشصظ
ّكاٌ يف .بلدًا مً البالد ّقتل اجليْد كل مً فَٔا  اىُ يف إحدٚ املسات غصا جٔؼ األعداٛ

اجلٔؼ الرٖ غصا املدٓي٘، ّكاٌ قد فعال معُ مجٔاًل مً  تلك البلدٗ غاباٌ علٙ معسف٘ بكاٜد

 . قبل،أزاد أٌ ٓسدِ هلنا

 ...أمثً ما عيدكنا، ّاٍسبا مً البلد بطسع٘، ّأىا أضنً ضالمتكنا امحال:هلنا فكال

فحنل أحد الػابني أباِ، ّمحل اآلخس . إىل بٔتَنا لٔحنال أمثً ما عيدٍنا فدخل الػاباٌ

 ّمً إكساو الْالدًٓ أٓضًا احملب٘ ّاالحرتاو،  املدٓي٘ أمُ، ّتسكا

 عنلًٔا أٓضًا، فٔعنل االبً علٙ إزاح٘ ّالدُٓ، علٙ أٌ ٓكٌْ ٍرا احلب

 .هلنا ذلبتُ باضتنساز  ّكطب زضاَٜنا، ّىْال بسكتَنا ٓظَس

م وؼظؾمػؽذامحؿكمبعدمعقتفؿا،محيػظموصقةمطؾمعـفؿا،موؼؼقؿماظصؾقاتمعـ

موالمؼصحمأنمؼعاعؾماالبـمأبقؼفمبـػسماٌلؿقى،مطؾؿةمبؽؾؿة،م.أجؾفؿا

مإنمعـمحؼفؿامأنمؼقخباه،موعـمواجؾفمأنمؼلؿع.موغؼدًامبـؼد وشضؾةمبغضؾة،

ماالدؿػادةمعـمتقبقكفؿا،م بؾمحياول.ممدونمأنمؼرد
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 ."اضطدو أطغظظػعيػجراحػاضطحب،ػوزاذغظػعيػشبالت:م"عؿذطرًامضقلماظؽؿاب

  .ؼطؾؾامذظؽ وعـمسالعاتماحرتامماظقاظدؼـمخدعؿفؿاميفمطؾمعامحيؿاجانمإظقف،مدونمأن

قاو عً عسغُ، ّضجد هلا إىل األزض، ّأحضس كسضًٔا  امللك لتصّزِ، أو ضلٔناٌ عيدما دخلت

 .ظْازِ ّأجلطَا

  .سدمماًفؾمعـمعرطزػؿامإنمطانمصؼريؼـ وسالعاتماحرتامماظقاظدؼـ

مل ٓطتح مً ّالدِ ٓعكْب  الصدٓل عيدما كاٌ ىاٜب فسعٌْ يف مصس ّّشٓسِ األّل إٌ ْٓضف

 مً اخلطأ أٓضًا أٌ ٓظً ابً أٌ.. زاعًٔا للغيه، فكدمُ للنلك ّأكسمُ فسعٌْ مً أجلُ ّكاٌ

 ..متأخسٗ ّالدِ مً جٔل قدٓه عفا علُٔ الصمً، أّ مً عصس بال ّتكالٔد

محؼقؼقةم سؾكمأنمتؽقنمراسة .اظطاسةمواًضقع وعـمسالعاتمإطرامماظقاظدؼـ

  ..صادرةمعـماظؼؾب،موراسةمدرؼعةمبدونمتأخرمبغريمتذعرمبرضكموثؼة

مؼصدر طؾمأعرو.مجيبمسؾكماظقاظدؼـمأنمؼؽقغامدضقؼنيمورضقؼنيميفمأواعرػؿاو

مإعؽاغقات ،موعقاصؼًامظؽالمماهلل،موصكمحدودممجيبمأنمؼؽقنمممؾقءًابايؽؿة

م:أنموصقةماهللماظيتمتؼقلمظـا .ماالبـميفماظؿـػقذ

 "غغذضوا أغؼاػاآلباء،ػالػتعغظواػأوالدصمػضئال:ػ"،ػتػولػأغضًا"سيػاضرب أغؼاػاألبظاء،ػأطغطواػآباءصم"مممم

وأنم.مػلمأممضادقةمسؾكمابـفا!زوجؿف؟ أؼفؿامأوديمباالرضاء،مأعفمأو:مإنماألمماظيتمتقضعمابـفاميفمحريةمواذؽال

 ..ترصؼقامبؾـقؽؿ،مظؽالمؼػشؾقا..مزوجؿف طاغتمهؾف،مصالمداسكمإديماحراجفمخبصاعفامعع

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظقصقةمميؽـمأنم غعقدمإديمإطرامماظقاظدؼـ،مصـؼقلمإنمػذه

 .تؿلعمصققمغطاقماظؼرابةماىلدؼة

م.مإطراعفا صفـاكمأغقاعمطـريةمعـماألبقةمواألعقعةمجيب

مػـاكمغقعمعـماظؼراباتميفمعلؿقىماألبقةمواألعقعةمطاظعؿم

موػـاكمأبقةماظلـمأسـكمإطرامم.مواًاظة واًالمعـالمواظعؿة

ماظروحقة وػـاكماألبقة.ماظؽؾارماظذؼـمػؿميفمدـماظقاظدؼـ

ممطاٌعؾؿمواظؽاػـمواٌرذدماظروحكموأبماالسرتافموطاآلباءم

م.متارخيـا اظؼدؼلنيميف

م..موػـاكمأبقةماٌرطزموؼدخؾميفمغطاضفامراسةماظرؤداء

 .اهللمظـا وصققماظؽؾمػـاكمأبقة

م.مومػـاكمأؼضًامأبقةماظقرـمصؽؾـامأبـاءمٌصر،مطؾـامأبـاءمظؾـقؾ

 .حني أبـاءمظقرــاماظعزؼزماظذيمجيبمأنمغؽرعفميفمسقدماألدرةموصكمطؾ طؾـا
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  تعنٔد احلنل
 

مسح بعذ+  اخخُاس الحمل ًذخل الياهً للذاخل و ًبل أطشاف أصابعه الُمنى ٍو
   و مً أظفل ومً حمُع هىاحيها  اللشباهت مً فىق 

  .اإلاعمذان  مثاٌ عماد العُذ اإلاعُح في نهش ألاسدن على ًذ ًىحىا←                       
 العالم وله  زم ًيعىب الياهً على الحمل اإلاخخاس الحامل لهمىم و خطاًا+

 و ًضع على الحمل ول مخاعب و ضُلاث" الخزواساث"و ًصلي صالة عمُلت حعمى 
 و عً و

ً
 باالظم، زم ًصلي عً اإلاعُحُين عمىما

ً
أكاسبه  أمشاض شعبه، و جىىن هزه الخزواساث طبعا

عً
ً
 (االجتناعات،الطالم٘،األباٛ) الصغيرةمخخصشة أواش ي الثالر وبعذهاًصلي هفعه بالجعذوأخيرا

  دّزة احلنل
 الحمل في هفغ اللفافت التي واهذ معه عىذ  ًلف الياهً بعذ رلً +

  اخخُاس الحمل و ًضع الصلُب على وحه
ً
 كلُال

ً
: اللشباهت مائال

 (إىل اجللجث٘ علٙ مثال املطٔح ٍّْ حامل الصلٔب علٙ كتفُ ٍّْ يف طسٓكُ)
لف على باب الهُيل وهى ًلٌى  : زم ًشفع الحمل على سأظه بيل وكاس ٍو

 "……ّ إكسامًا، إكسامًا ّدلدًا  دلدًا"
ً
 و جىكيرا

ً
 و في رلً الىكذ ٌسجذ الشعب وله ئهشاما

صلْا مً أجل ٍرِ "زم ًذوس الياهً حىٌ اإلازبح دوسة واحذة و في أزىاءها ًلىٌ الشماط+  .للحمل

 "الكسابني
 

  اتــــــمالحظ
 في اللفائف عىذما حاء به  لف الحمل في لفائف ٌشير +

ً
ئلى العُذ اإلاعُح الزي وان ملمطا

سفع الياهً للحمل على سأظه والطىاف به حىٌ اإلازبح ٌشير إلاا فعله ظمعان الشُخ ،أبىاه للهُيل
اللٔلْٓا فاٖ بٔيب ) :ًشد الشعب اإلاشد اإلاىاظب .سفع اإلاعُح بيل وكاس وطاف به في الهُيل الزي

الذوسة ًلف الياهً على شماٌ  وبعذ الاهتهاء مً  ( أّ إٚ إٖ إخٌْ…… أّ جٕ فنٔفٕٝ ……
ضعها على ساحت لشب ئليها كاسوسة الخمش  اإلازبح و ًفً اللفافت مً على اللشباهت ٍو ًذه الِعشي ٍو

 وباللحً على الخبز والخمش فلط التي بُذ الشماط،زم ًصلي الثالزت سشىماث
ً
وبعذها ًلىٌ . حهشا

  ".كطابرتّٖذ"و ًشد الشعب كائلين " ..ّاحد ٍْ  ّاحد ٍْ اآلب الكدّع،"الشماط
 . اللشباهت في الصِىُت جحذ الىجم على أن جىىن الثالزت زلىب هاحُت الُمين زم ًضع الياهً +

وبعذ ،بعذ رلً ًأخز ألاب الياهً اللاسوسة مً الشماط + .الىأط حتى جظهش فىهخه ولها و ًىشف
ششم الشعب باللاسوسة اإلاملىءة،" اغلٔل"اهتهاء الشعب مً اإلاشد ًصلي الياهً  ٌ  ٍو  وهى ًلى

ً
 :خمشا

  .زم ًبذأ في صالة الشىش وهى ًصب الخمش في الىأط." الطالو جلنٔعكه"
 مً اإلااء في اللاسوسة  +

ً
م كلُال : زم ًصب الشماط مً ؤلابٍش

( ّال تصٓد عً الثلث ّال تصٓد كنٔ٘ املاٛ عً ذلك لٝال ٓفكد اخلنس ميظسِ ال تكل عً العػس)
شج الياهً عطي اللاسوسة للشماط مللىبت بعذ رلً ٍو  في اللاسوسة زم ًصبه في الىأط َو

ً
 اإلااء حُذا

 للمإمىين إلاا حشي على←لخصىم حتى الُىم الخالي 
ً
الصلُب عىذما  خلط الخمش باإلااء ٌعخبر جزهيرا

بالهىجه ولىىه ماث بىاظىجه  طعىىا العُذ اإلاعُح فجشي مً حىبه دم وماء ورلً ٌشير ئلى أهه حي
طعً في كلبه ججشي مىه مادةصفشاء  حُث أن الذم ًخجمذ في عشوق ؤلاوعان عىذما ًمىث ولىً ئرا

 الخمش واإلااء في الىأط ًصبها على هُئت صلُب  عىذما ًصب ألاب الياهً  ."البالصما"حعمى 
  .ئفخخاسها بالصلُب الزي أصبح مىضعورلً لخزهيرها 
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.ماظذىمميؿازمباظـغؿماٌػرحماظذىمؼؾقؼمباألسقادمواألصراحماظروحقةمالطقس الفراحيىم ػق

صقفمتؼالماظؾقؾقؼامصايمبقفمبكمويـمرايمذقريموعردماألبرطلقسماًاصمباظعقدمطذظؽمعردم+م

.مماٌزعقرموعردماإلنقؾمواألدؾازعقسماآلداممواظقارسموعدحيةماظؿقزؼع

.مالمؼؽقنميفماًؿادنيمصقمماظؾؿةموالمعقطاغقات+م

 .تصؾكمعزاعريمصالةماظلاسةماظـاظـةمواظلاددةمصؼطمضؾؾمتؼدؼؿمايؿؾ+م
م

 : القداس
م

 م"اللٔلْٓا فاٖ بُٔ بٕ"تصؾكمعزاعريماظلاسةماظـاظـةمواظلاددة،موؼؼدممايؿؾموؼؼالميـم+م

مثؿماهلقؿـقاتماًاصةمباظؼقاعةموباضكماهلقؿـقاتموعردماألبرطلقسم"طاٖ غْزٖ"طؿامؼؼالميـم

.ماًاصمباظؼقاعةموالمؼؼرأمدـؽلاررقالمصرتةماًؿادنيماٌؼددة

وعـمسقدماظصعقدمؼؼالميـم)بعدماألبرطلقسمتعؿؾمدورةماظؼقاعةمبأياغفامطؿاميفمسقدماظؼقاعةم+م

.مبعدماإلبرطلقسمطؿؼدعةمظؾدورةم"أفسٓك إتفٕ"اظصعقدم

بعدممخقسماظصعقدمتعؿؾماظدورةمؼقعًقأمبعدماإلبرطلقسمداخؾماهلقؽؾمصؼطمثالثمعراتم+م

م."خسضتْع آىالٔه ابطٔظا" ثؿميـمم"خسضتْع آىٔطتٙا"وؼؼقظقنميـم
                 أعاميفمأحدماظعـصرةمصؿعؿؾماظدورةميفمرصعمخبقرمباطرمبعدمإصـقتلمغايمغان،م+م

 .وؼطقصقنماظؽـقلةمطؾفامطدورةماظؼقاعة
م

 : عمل دورة القيامة
م

                             وحيؿؾفاماظؽاػـ وفزمأؼؼقغفماظؼقاعةم،موحقهلاماظصؾؾانمواجملاعرمواظشؿقع

                              مأوماظشؿاس،موؼطقفماظؽفـةمواظشؿاعلةماهلقؽؾمثالثمعرات،موطذاماظؾقعةم 

م                       ثالثمعرات،مثؿمؼصعدونماهلقؽؾموؼدورونمحقظفمدورةمواحدةموػؿ    

 آبٕ خسضتْع "ثؿماًؿاممم"تٌْ ضٔيا"ثؿ"خسضتْع آىٔطتٙ"ؼرتؾقن
.مثؿمتقضعمأؼؼقغةماظؼقاعةمأعاعاهلقؽؾموتضاءمأعاعفاماظشؿقع"مآفتْىف

:مؼرصعماظؽفـةماظؾكقرمأعاممأؼؼقغةماظؼقاعةموػؿمؼؼقظقنم*م

.ممغلفدمظؽمأؼفاماٌلقحمإهلـاموظؼقاعؿؽماحملققةمألغؽمضؿتموخؾصؿـا:في اليد األولى+ 

مؼاربلمؼلقعماٌلقحمؼامعـمضؿتمعـماألعقاتمإدقؼماظشقطانمهتم:وفي اليد الثانية+ 

.مأضداعـامدرؼعًا

.ماظلالممظؼقاعةماٌلقحماظذىمضاممعـماألعقاتموخؾصـامعـمخطاؼاغا:مويفماظقدماظـاظـة+م

ثؿماظـالثمتؼدؼلاتمبؾقـماظػرحمويفمطؾمعرةمم"آبني غْٓظ"بعدماظدورةمتؼالمأرباعماحملريم+م

:موعـمسقدماظصعقدمؼؼقظقنمم"أّآىاضتاع إكتٌْ ىٔكسٌّ إٓلٔطٌْ إمياع "ؼؼقظقنم

". أّ آىاضتاع إكتٌْ ىٔكسٌّ كُٔ آىٔلثٌْ إع تْع أّزاىْع إٓلٔطٌْ إمياع" 
تصؾكمأوذقةماإلنقؾموؼطرحماٌزعقرمباظؾقـماظلـفاريموعردماٌزعقرمثؿمؼؼرأماإلنقؾم+م

 .ضؾطقًاوسربًقاموؼؼالمعردماإلنقؾ

 
 

مةـن املقدسـس اخلماسيـ طق*
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 املعوقات والعقبات
 

م م++(م18م:م2متسم1م)"مضدمأساضـاماظشقطانم++م"م

 طبيعة الحياة الدنيا ،أنوا مملوءة بمعوقات وعقبات وأزمات كثيرة ، فى كل + 

. زمان ومكان ، ولكل مراحل عمر اإلنذان 

   وال تظل الحياة تذير على وتيرة واحدة ، ذواء من التعب أو الراحة ، فما بين زحة ومرض ، + 

. الد ........ وجو حار وبارد ، وفضيلة ورزيلة ، ورباب وريخوخة ، وحرب وذالم ، ويُذر وُعذر 

وقد ذمح هللا إلبليس بأن يضع العوائق والعقبات فى وجى المؤمن ، ليتردد ويتقوى ويذتفيد من + 

: المزاعب والمتاعب والمزائب 
 

مم(++27م:م3عراثكمم)"مجقدمظؾرجؾمأنمحيؿؾماظـريمعـذمصؾاهم++"م

م

. حتى يتزلّب ويرتد عوده من طفولتى إلى باقى مراحل العمر 
 

 "م++إنماظؿفاربمأبقابمظؾؿقاػبم++"م وقال مار إذحق الذريانى
 

 وإن كان عدو الخير يضع العقبات ، فى طريق الذائر للملكوت ، + 

( .  Way to escape)لكن الرب يضع مع التجربة المنفذ منوا    

: وتحدث القديس بولس الرذول عن عقبات وضعوا الريطان فى طريق خدمتى + 
 

م(م++م22م:م15رومم)"مظذظؽمطـتمأساقماٌرارماظؽـريةم++"م

م

 : وقال قداذة البابا رنودة+ 
 

 

إنماألذقاءماظؿكمتأتكمباظلاػؾم،مظقسمهلامعؽاصأةم،مطاظؿكمتأتكمبصعقبةم،مم"م++

والمتـلاػاماظـػسمبلفقظةم،مخاصةمبعدمحقاةمحاصؾةمباىفادمواألغؿصاراتمعـمأجؾماهللموععقغؿفم،م

 ++"مصققسماجملاػدمبـعؿؿفموؼزدادمحؾفمظربفم
 

المذتميت  وتعلمنا من أجدادنا وآبائنا ، أن التربية القبطية للنشء ، تقوم على الجّدية ،والجواد+ 

. فى طريق الملكوت الضيق ،الملئ بالمحاربات والمعاناة من أجل هللا 

وتكون األكاليل على قدر التعب ، وأن احتمال المرض والتعب الجذدى ، يدل على درجة + 

. روحانية أكبر ، مثل ابراهيم ويوذف وداود وبولس وباقى الرذل 

ولم تحول عقبة الوضع اإلجتماعى لزكا من الوزول للمذيح ، بطريقة طفولية ، ولم تحول + 

من نيل الكنعانية ُمرادها ، كما لم يمنع المرض والتعب الجذدى  (لليوود  )العقبات الطقذية 

. لكثيرين ، من اإلحتمال والتقرب بردة إلى هللا ، ونالوا الرفاء بعد ذنوات طويلة 
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وتأمل تخطى عزرا ونحميا عقبات كبيرة ومكائد كثيرة ، حتى تحققت اآلمال ، كما لم يَحُول + 

. البحر األحمر وفرعون خلف بنى إذرائيل من عبورهم ونجاتوم 

ونقرأ فى كتب التاريد ، عن عظماء هزموا اليأس وكثرة العقبات ، فوم كانوا من ذوى + 

االحتياجات البدنية الخازة ، لكنوم انتزروا على كل عوامل الفرل ، بل تفوقوا ووزلوا للقمة 

، حتى حققوا آمالوم ، ومن أمثال هؤالء ، طى حذين وهلين كلير والقديس ديديموس الضرير 

. وغيرهم كثيرين 

 من الظروف الزعبة أو العقبات والعراقيل  (يا أختى/ يا أخى )فال تتعقد + 

. ، واعتبرها بركات ، ودروس هامة والزمة لحياتك لتتعلم منوا المفيد 

 وثق أنى إذا وضع عدو الخير أمامك عراقيل كثيرة ، وعثرات متعددة ،+ 

  فثق بروح اإليمان والرجاء ، أن معونة هللا ذوف تذندك 

: كما قال الرذول بولس 
 

م"++إنمطانماهللمععـام،مصؿـمسؾقـا"م++

م

وأقرأ ذير القديذين الذين عانوا من العراقيل اآلدمية والريطانية ، وكيف تػلبوا عليوا  + 

ونالوا فى النواية ما أعده هللا لوم فى ملكوتى ، مما لم تره عين ، ولم تذمع بى – بمعونة هللا – 

 .أذن ، ولم يخطر على قلب برر ، من متع روحية ، وذعادة مؤكدة وخالدة 

- وكيف تػلبوا على كل العراقيل- وقد دعانا القديس موذى األذود للتأمل فى ذير التائبين + 

لكى ما تأخذنا الػيرة المقدذة ، ونتوب مثلوم ، ونكون معوم ، فى عالم المجد والذعد ، وال 

!!  نُطيع ريطان التأجيل ، فيحل بنا الندم والحزن والويل 
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( 17: 51مز)القلب امليلشس ّامليشحق ٓا اهلل ال حتتقسِ . ذبائح اهلل ٍٕ زّح ميلشسة+ 

  :إن رَح انكثزٌاء َانتعانً ٌثغضٍا اهلل، نذنك مكتُب

 (6: 4ٓع)« ٓقاّو اهلل املشتلربًٓ، ّأما املتْاضعٌْ فٔعطَٔه ىعنة » +                  

(.  5: 101مز)« مشتلرب العني ّميتفخ القلب ال أحتنلُ » +  ٌَقُل أٌضًا 

 ٌذي انضتح ٌثغضٍا انزب َصثعح ًٌ مكزٌح وفضً، مه ضمىٍا 

 .(17: 6أو)« عٌْٔ متعالٔة، لشاٌ كاذب  » 

 (13: 8أو)« اللربٓاء ّالتعظه ّطسٓق الصس ّفه األكاذٓب أبغطت » +  ٌَقُل 

 ،(12: 2إش)« فإٌ لسب اجليْد ْٓمًا على كل متعظه ّعاِل، ّعلى كل مستفع فْٔضع » +  نذنك 

  (18: 16أو)« قبل اللشس اللربٓاء، ّقبل الشقْط تصامخ السّح » + :  َأٌضًا ٌقُل انكتاب

، (5: 3مم2)، َوعمان انضزٌاوً (2: 5خز)فزعُن : َنقد ُأصٍة تٍذا انداء كثٍزَن مثم

، (9: 33أي)أٌُب : ٌَُجد َمْه ُأصٍثُا تكثزٌاء رَحٍح مثم. (30: 4دا)َوثُخذ وصز 

 (. 18: 4ك1ُ)َتعض انمؤمىٍه فً كىٍضح كُروثُس 

:  نكه انزب ٌَِعد انمتضعٍه فقط، َنٍش انمضتكثزٌه، تثزكاخ كثٍزج،ألن

(.  29: 11مد)ـ انتُاضع طزٌق انزاحح 

(.  4: 22، 33: 15أم)ـ انتُاضع طزٌق انغىى َانكزامح َانحٍاج 

(.  2: 11أم)ـ انتُاضع طزٌق انحكمح 

(.  23: 29أم)ـ انتُاضع طزٌق انمجد 

 : ـ انتُاضع طزٌق انشزكح مع انزب، كما وقزأ

ألىُ ٍلرا قال العلٕ املستفع ساكً األبد القدّس امسُ، يف املْضع املستفع املقدس أسلً، »  +
« ّمع امليشحق ّاملتْاضع السّح، ألحٕٔ زّح املتْاضعني، ّألحٕٔ قلب امليشحقني    (.15: 57إش)

 
(.  14: 18، 52: 1نُ)ـ انتُاضع طزٌق انِزفعح 

(.  6: 4ٌع)ـ انتُاضع طزٌق انىعمح 

(.  6: 7ك2ُ)ـ ٌَُ أٌضًا طزٌق انتعزٌح 

 (. 14-9: 18نُ)ـ َطزٌق انتثزٌز 

 ألجل هذا جيب أن يتضع اإلنسان عند التوبة والرجوع إىل اهلل،
 . ويظل متضعًا طول حياته
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 ارـاع واالنكسـروح االتض



 طقص عَد الصعٌد

  إىل الشناء السب ّشسفَا كنا ٓقْل االباء ألٌ فُٔ صعد بقٔة االعٔاددلد لُ ٍرا الْٔو 

  مً بعد أزبعني ْٓما التدبري اخلالصبعد أٌ أمت عنل الفداء أّ اكنل كل 

 : لضعْد السب اللئشة تركازا  بُّحتتفل (11 – 1: 1أع ، 51: 24لْ  )قٔامتُمً 

 ماظيتمصرحتمبفموادؿعدتمالدؿؼؾاظفمادؿعدادامباٌالئؽةمتـالم :اًال*

  .(ماخل7:م24عزمراجعم)الئؼاممبؼاعفماظعظقؿموجالظفماٌرػقبموأخذتمطؾمعـفامتؾشرماالخرىمبؼدوعفم

مهترٍمالمسفمواالحؿػالمبذطرىمصعقدتتـػقذامظـؾقةمداودماظـؾكمواظيتمدسامبفامذيقعماالعؿمل :ثانَا*

(مم8:م47عزم)بػرحموابؿفاجم

مى أَم الِّن مى اجلمعً االَىل احصِا أربعني ُِما إىل خامس ): طبقا ملا جا٘ يف أَامر الرسل َيِ :ثالجا*
ثل أضعِا عّد لصعِد الرب النن اكمل فًّ كل التدبريات َكل الرتتب َصعد إىل  (أٖ ُِن اخلمسني)السبِت 

 اكمل فًّ املسّحَال تشتغكِا يف ُِن الصعِد ألن تدبري  (31دسق ) االب النن أرسكً َجكس عى ميني القِٓ اهلل
(.  199، 198اجملمِع الصفِٖ )
ال مى لسان بشر )فالقدُس كربُاوِس ُقِم ..  أما أقِام االبا٘ فتدم عكٔ مسِ مهزلتً يف الكهّسٕ مهن القدُل 

 بصعِدٍ يف لاللً املتجسدَال مالٗكٔ ُستطّع أن ُصف حبسب الِاجب عظّل االحتفام َاالكران النن صار 
أن ينا الِّن يِ جمد بقّٕ االعّاد َشرفٌا : )َالقدُس أبّفاوِّس ُقِم. (ينا الِّن َالوً ال ُِصف َال ُدرك

  ُقِم َذييب الفل( 7 – 4: 15لِ )ألوً ُتضح أن الرب اكمل يف ينا العّد عمل الراعٔ العظّل النن أخربوا عهً 

  ساطعٕ َجمد عظّل ال ُِصف َحّهئن يتف الرَح القدس آمرا القِات العكُِٕ تهبأأن داَد الهبٔ )

.  (أرفعِا أٌُا الرٙسا٘ أبِابكل)
:  ًغسض الكنَشة ون االحتفاه بورا العَد ظاهس فأنى ٍقصد

 حثمبـقفامسؾكمذؽرمومتفقدماظربماظذيمأغفضمرؾقعؿـا -1

(.مم6:م2أفم)ماظلاضطةموأصعدغاموأجؾلـامععفمصكماظلؿاوؼاتم

 تعؾقؿفؿمبأنماظذيماحندرمألجؾمخالصـامػقاظذىمصعدماؼضامصققم -2

 (10،م9:م4أفم)ذيقعماظلؿقاتمظؽلمميألماظؽؾم

 .ممصقفبمأنمؼػرحقامألنماظربمعؾؽمسؾكماالعؿ -3

م.(8:م47عزم)اهللمجؾسمسؾكمطردكمجمدهم

 (م11:م1أعم)تػفقؿفؿمأنمؼلقعمػذاماظذيمارتػعمسـؽؿمإديماظلؿاءدقأتكمػؽذام-م4

(.مم27:م16عتم)ظؾدؼـقغةم      

 خاصٕ مِجِدٓ بكتاب الكغات َالسجدٓ، َأرباع الهاقِس َذكصِلِجّٕ َاطستِجد ابصالّٕ : طقص العَد
لفرتٓ العشرٓ اُان  (َأدانَاطس )فتِجد ابصالّتان ..  خاصٕابصالَّٕكما أن لكعّد .. (باالبصكمِدُٕ السهُِٕ)خاصٕ 

باقٔ السبخٕ . ( َباالبصكمِدُٕ السهَُِٕالسجدٓمِجِدتني بكتاب الكغات ) َالعهصرٓالِاقعٕ بني عّدٖ الصعِد 
ُقام ماَيهاك ..  ابركسّس خاه ُقام حتٔ العهصرٓدَمر.. َلكى يهاك مزامري الساعتني الجالجٕ َالسادسٕ.. عادُٕ

 َُقام أُضا يف التِزُع اذا كان املتهاَلِن االبركسّسُِن مخّس الصعِد وفسً َاالحد السادس مى اخلماسني بعد 
َُقام .. َيهاك دَرٓ  القّامٕ بصِرتٔ القّامٕ َالصعِد .  . َمردُسبركساَلً  (طاطا السما٘.. أفرُم اتفٔ)كجريُى 

َُعاد  (..أبٔ أخرستِس أوّكّل ابسّس)ثل  (القّامٕ)اخرستِس آوّستٔ  (َكنلم يف االحد السادس)يف ينٍ الدَرٓ 
َينٍ الدَرٓ وفسٌا يف العهصرٓ مع اضافٕ  (..بٔ اخرستِس افتِٗف)َيف وٌاُتٌا ُقام . االثهني حتٔ آخر الدَرٓ

 .لكفرتٓ ما بني الصعِد َالعهصرٓ (َاطس َآدان) َأسبسمات السابق كنلم ُِجد مرد مزمِر َاجنّل الكخىربع 
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 تحيتك تدل علي شخصيتكطريقة 

الطرُقٕ اليت ُؤدن بٌا شخص التخّٕ تكشف قدرا كبريًا مى معامل شخصّتً ، َيْ َسّكٕ 
ممتازٓ لتقّّل الهاس َمعرفٕ وِع َقدر عالقتٌل بم، َيف ما ُكْ ىاذج ألسالّب حتّٕ خمتكفٕ، 

 َما ُقابكٌا مى خصاٗص الشخصّٕ
 

 االبتشامة الثابتة •

 تذل ػهى انتٕتش، ٔانتشدد ػٍ يكٌُٕ َفضّ أٔ َفضٓب ثصشاحخ ، ٔانخٕف
 . يٍ االقتشاة يٍ انطشف اَخش، ٔانخٕف يٍ انتآنف ٔششح ػبطفتّ انجٍبشخ

 جتيب اليظس يف العٔيني •

 انشخص انزي ٌُظش ثؼٍذا حًٍُب ٌهقً ػهٍك انتحٍخ، 

 .ال تتٕقغ يُّ ػالقخ دافئخ حًًٍخ، إَّ حزس جذا إنى دسجخ انشك

 العياق •

 إَضبٌ دافئ انشؼٕس، يُجضظ، ٔدٔد، جذٌش ثبنثقخ، 
 .يؼتذ ثُفضّ، ٌصذقك ٌٔثق ثك ٌٔشبسكك ًْٕيك ٔأفشاحك

 قبلة على الْجية •

ْزا انًُٕرج يٍ انُبس اجتًبػً ثطجؼّ، أنٍف جذا، ٌحت االجتًبػبد، ٔانتجًؼبد، 
ٔانحفالد، ٔانُزْبد انجًبػٍخ، ٔتجبدل انذػٕاد حٕل انحفالد ٔانٕالئى، ًٌٍٔم إنى تجبدل 

 .األحبدٌث انٕدٌخ ٔانًُبقشبد انُبفؼخ ٌٔٓتى ثبألصذقبء ٔانًؼبسف فً انضشاء ٔانضشاء

 الشؤال عً الضحة •

انشخص انزي ٌحًٍ ٌٔضؤل ػٍ انصحخ، شخص يتشٔ ِّ، ٌحت دساصخ انتفبصٍم قجم إصذاس 
ًِّ ثؼٕٓدِ، ْٕٔ  أي قشاس، ٔإرا ػًم ػًال أتقُّ إنى أقصى حذ يًكٍ، دقٍق فً يٕاػٍذِ، ٔف

 .يٓزة جذا، شذٌذ انتذقٍق

 قْة املضافحة •

 دنٍم ػهى أٌ انشخص ظشٌف، خفٍف انذو،
  ٌحت انًشح، يجذع، يُجضظ، جشيء،

 . ال ٌخشى انتجبسة انجذٌذح

 املضافحة السخْة•

 دنٍم ػهى أٌ انشخص ال ٌؼطً نهًصبفحخ أي يؼُى، ٔال ٌؼتشف 

 فً قشاسح َفضّ ثقًٍخ انتحٍخ، ٌٔخبف إنى حذ يب يٍ انتاليش 
 انجضًبًَ، ًٌٍم إنى انضهجٍخ، خجٕل، اَؼزانً،

 . ال ًٌٍم إنى انتؼجٍش ػٍ َفضّ

 املضافحة الثابتة •

 انًصبفحخ انثبثتخ ثذٌٔ ْز انٍذ، دنٍم ػهى قٕح انضٍطشح ػهى انُفش، ٔشذح انثقخ 
 فً انزاد، ٔانحصبفخ، ٔاتزاٌ انؼقم، ٔاالػتًبد ػهى انُفش
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  الومبدٗز

  2ٕوْة رس ثظوزٖ أّ هظز   

  1/2و٘لْ وجذ دجبج  

  (ٗوىي إضبفخ لْاًض ّللْة الذجبج أٗضبً ثعذ طلمِن لل٘الً فٖ الوبء)            

  همذار هي اللْس ّالظٌْثز ّالشث٘ت  

  سثذح  

  هىعج٘ي هزلخ دجبج  

  ثظلخ هجشْرح  

  الطزٗمخ 

  .ًمْم أّالً ثزذو٘ز اللْس ّالظٌْثز ّالشث٘ت فٖ الشثذ ثن ًٌشلِن علٔ ّرق ًشبف.  1

 ًمْم ثزذو٘ز الىجذ ثعذ رمط٘عِب لطعبً طغ٘زح ًْعبً هب فٖ الشثذ الوزجمٖ هي رذو٘ز الوىظزاد .  2

  .دزٔ ٗزغ٘ز لًِْب إلٔ الجٌٖ ثن ًمْم ثبًزشبلِب أٗضبً       

  .ثن ًمْم ثزذو٘ز الجظلخ فٖ ًفض الوىبى دزٔ رذثل.  3

     ثن ًض٘ف الزس ثعذ ًمعَ لل٘الً فٖ الوبء ًّمْم ثبلزمل٘ت ج٘ذاً ثن ًض٘ف الوبء دزٔ ٗزغطٔ الزس .  4

  .لل٘الً ثبلوبء ثن ًض٘ف هزلخ الذجبج ّالولخ ّالفلفل األطوز ّرززوَ علٔ الٌبر     

          الوىظزاد 1/4عٌذ الغل٘بى ًمْم ثزِذئخ الٌبر ّعٌذهب ٗجف الوبء لل٘الً ًمْم ثإضبفخ الىجذ ّ.  5

  .ًّمْم ثبلزمل٘ت ج٘ذاً ثن ًززوَ دزٔ ٗزن طْاٍ    

 حعٌذ الزمذٗن ًمْم ثإضبفخ ثبلٖ الوىظزاد علٔ الْجَ ّثبلٌِبء ّالعبفٖ.  6

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

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

سؤال شهز مارس     من الذي تنبانبؤات صادقة عن املسيح ثم مات هالكا ؟ 
...................................................................................................................  أ جابة السؤال

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

 السش بالكبد ّاملكطسات

 

 

 

ػ
 ابوظاػروغسػحجرةضدػاجابتكػسيػصظدوقػ

 سغهػجواغزػاالجتطاعػاضػادم

 

 

املطابكات   بسىامج
 ...اجلدٓد

 فتػْا الكتب
 حاول اقرا فتش

 واحلل 

 يف

 العدد        
 القادم

 

الظٌِذرٗن ُْ الوجلض الذٌٗٔ األعلٔ  ابزيلاجابة سؤال شهز 

 ُّْ. ّٗزىْى هي رؤطبء الىٌِخ ّالشْ٘ر ّالىزجخ ّالفزٗظ٘٘ي. للِْ٘د
 .(26هذ)الذٕ دْون الظ٘ذ الوظ٘خ أهبهَ 
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 ػاإلدطاساتػاألوضغظػرظدػاحتباسػاألطططظػسىػاضحضق
 

 اظدطؿقرموائؾمصػقتمعلؿشارماظطبماظعامموأخصائكمأعراضم

 أوماحؿؾاسماألرعؿةم اظغصة اظؾارـقةمواىفازماهلضؿكمواظؽؾدم

 صكمايؾؼمعـماألعقرمتؤدىماظقصاة،مظذامالبدمعـماظؿعاعؾمععفام

 .بلرسةموحبذر
[ 

 وؼقضحمظـاماظدطؿقرموائؾمصػقتمعلؿشارماظطبماظعامموأخصائكمأعراض

مبلرسة،مخاصةمسـدماةمعـماألعقرماظؼاتؾةمإذامملمؼؿؿمتدارجفشصماظؾارـقةمواىفازماهلضؿكمواظؽؾدمأنمال

 ..اظرضع،مظذامسؾكماآلباءمععرصةمطقػقةماظؿعاعؾمععفاميؿاؼةمأبـائفؿمعـمخطرماٌقتماظلرؼع
 

وتشؿؾماًطقاتمسـدماألرػالمواظؾاظغنيمأوالماظلؤالمإذامعامطانمؼلؿطقعماظؿـػسمصػكمحاظةمسدمم

اظؼدرةمسؾكماظؿـػسمجيبماإلعلاكمباظطػؾمأوماظؾاظغمعـمبطـفماظقدطكمبقدكماظقؿـكمثؿمحماوظةمرصعةم

بقدكمعـمتؾؽماٌـطؼةماظؿكمتضغطمسؾكماظطعام،محؿكمخيرجمعـماظؼصؾةماهلقاؼة،موباظؿاديمؼلؿطقعم

 .اظشكصماظؿـػس
 

وصكمحاظةماألرػالماظرضعمصقفبمضؾبماظطػؾمثؿمحماوظةماظضغطمسؾكماظظفرمبؾعضماظضرباتمصكم

عـؿصػماظظفر،مثؿمبعدمذظؽمسدلماظطػؾمواظضغطمسؾكماىفازماظؿـػلكمواظرئةمواظؿأطدمعـمأغفمؼؿػسم

  .سـمررؼؼممساعمدضاتمضؾؾف
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 ++ املطٔحبسجك مع++
ػ

  20/4ػاضىػ21/3برجػاضطالغصظػ

ػاظؾابامذـقدة+ + + ػول فض٘لخ خبل٘خ هي الذت ال رذظت فض٘لخ
ػ20/5ػاضىػ21/4رجػاضودراءػب
 اظؾابامذـقدة + + +  إى الىلوخ الزٔ رمْلِب رُذظت عل٘ه هِوب اعزذرد عٌِب 

 20/6ػاضىػ21/5برجػاضػدغدغنػ

 اظؾابامذـقدة+ + + إى الض٘مخ طو٘ذ ض٘مخ ألى الملت ضبق عي أى ٗذزولِب  

  20/7ػاضىػ21/6برجػاضططترسغنػ
 اظؾابامذـقدة + + + ل٘ض المْٓ هي ِٗشم عذٍّ ّإًوب المْٓ هي ٗزثذَ

مم20/8ػاضىػ21/7برجػحاطضىػاضصضغبػ
..... دهعخ الع٘ي طالح .... خفك الملت طالح ... ثال ولوبد .. رْجذ طالح ثال ألفبظ  

 اظؾابامذـقدة + + + اإلدظبص ثْجْد هللا طالح

م 20/9ػاضىػ21/8برجػاضصارزغنػباضصضطظػ

أّالد هللا ولوب ٗذخلْى الزجبرة ٗخزجزّى هللا ّٗذّلْى دالّرَ ّٗزّى هللا فٔ األدذاس ّفٔ 

 اظؾابامذـقدة+ + +الشذح 

  20/10ػاضىػ21/9برجػاضطذارىػاضحصغطاتػ

مماظؾابامذـقدة+ + +الظالح ُٔ فزخ الملت هلل لىٔ ٗذخلَ ّٗطِزٍ 

ػ20/11ػاضىػ21/10برجػاضطجاعدغنػ
وي ّالع٘ب فىز فٔ دل هشبوله ّال رزوش علٔ االوزئبة ّإى لن رجذ دال لوشىلزه اًزظز الزة 

 اظؾابامذـقدة + + + أّ ادزول ّعش فٔ ّالعه

  20/12ػاضىػ21/11برجػاالطؼارػ

 اظؾابامذـقدة +++إى الظالح ُٔ رعت للش٘بط٘ي ّألْٓ طالح ضذُن 

ػ20/1ػاضىػ21/12برجػاضبدطاءػ
 اظؾابامذـقدة + + + اعظ هي للجه لجل أى رعطٔ هي ج٘جه 

م 20/2ػاضىػ21/1برجػخدامػاضطدغحػ

الضو٘ز ُْ طْد ّضعَ هللا فٔ اإلًظبى ٗذعٍْ إلٔ الخ٘ز ّٗجىزَ علٔ الشز ّلىٌَ ل٘ض  

 اظؾابامذـقدة +++ طْد هللا

مم20/3اضىػ 21/2برجػاضحصطاءػ
ادزص علٔ ًمبّح أفىبرن ّال رمجل فىز ٗأرٔ إل٘ه ّإى ّطل إل٘ه فىز خبطئ ادذر هي 

   ماظؾابامذـقدة+ + +  الزوبدٓ فَ٘

 


