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 فضيلة الشهر

اعـــــــــــــــــــاالتض  

 

 ملاذا نقول إن اليهود هم الذين صلبوا السيد املسيح ؟: س 

 ؟ألسنا حنن الذين صلبناه خبطايانا
 

 .حق هذا من أجل غفران خطاٌا الناس ُصلب المسٌح، إذ مات عنا لكى نحٌا نحن

 (.35:6أش)" يقُ، والزب وضع عليُ إثه مجيعياكليا كغيه ضلليا، مليا كل واحد إىل طز"

 .صلبه نحن إذن السبب فى صلبه ولكن الٌهود كانوا هم المنفذٌن هم الذٌن تآمروا على
  بٌنما وهم الذٌن قدموه لبٌالطس الوالى الرومانى وصاحوا قائلٌن أصلبه أصلبه،

 فقالوا له "يطت أجد ع١ً ف٢ ٖرا ايباز"كان هذا الوالى ٌقول 

 ".أٚالدْا ٘ عًٝٓا ٚع٢ًدَ" 

 . ولكن الدافع األكبر هو محبة هللا. وهم المنفذون. نحن السبب
 أحب اهلل العامل ، ألىُ ٍكذا"

 حتى بذل إبيُ الوحيد لكى ال يَلك 
 كل مً يؤمً بُ، 

 (.66:  5يو " )بل تكوٌ هلاحلياة األبدية
 نة منهم وغدرا  خٌا ء، بلاٌقدموا المسٌح للموت، من أجل الفد لكن الٌهود لم

 أو حسدا  وجهال   
 وتآمرهم، فهم ٌحاسبون على غدرهم وحسدهم وحقدهم 
 وٌحاسبون على ضغطهم على بٌالطس الوالى لكى ٌصلبه، 

 .ٌطلقه بٌنما كان ٌرٌد أن 
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ػالبوظاػروغسػغطػوب         ” دعوة للدخول للعنق  ” الضوو الكبري
ػ

ضتعداد ايرٟ ٜرتفع فٝ٘ االْطإ عٔ غ٠ٛٗ االنٌ تبدأٙ ايهٓٝط١ باضبٛع اال
 ...ٚاضتعدادٙ يتكدِٜ َػ١٦ٝ اهلل عٔ َػ٦ٝت٘ ثِ يف

قؽمشػ أن اؾؽـز احلؼقؼل فق يف اؾسؿاوقات حقث احلقاة االبدقة ؿع  أحد الكنوز +

 (.12: 6مت" )حيث يكون كنزك ىناك يكون ق لبك ايضا" ادلسقح

- :ٕ أجٛش ايتحازب ففٞ ٚيهٔ يف ايعامل امل٤ًُٛ بايػسٚز البد ا

 ـمدرب عؾل أـف ؾقس غؾلة عؾل جتارب اؾعدو إال  أحد التجربة+ 

  ...بؽؾؿة اهلل احلقة واؾػعاؾة ويف

 اؽمشػ اـين ؿازؾت يف ؽقرة بعقدة مل أحد االبن الضال+ 

 ...أدمؿمع بعد مبؼابؾة حؼقؼقة ؿع خمؾصل ادلسقح ػاتؼابؾ ؿعف يف 

 تل وأخطائل ػقشهعين خمارلاؿعرتػا بضعػا أحد السامرية+  

 وؾؽين قارب الأؼقي عؾل احلراك ػاخلطقة ....باؾصقاب أجلت 

 أذ ؾقس ؾل أحد قؾؼقين يف اؾربؽة ؿع ؿػؾقج أصابمين باؾشؾؾ

 ...بقت حسدا يف 

ؿيت حترك ادلاء جيقلين صقتف احلـقن دؾؿ إمياـؽ وؿشقكمؽ واـا بؽؾؿة أؼقؿؽ  أحد املخلع+  

واؾروح ػؾـردد ؿع ادلقؾقد أعؿل ؽـت أعؿل واالن أبصر تالؿست ؿعؽ  ؿـ ذؾؾ اجلسد واؾـػس

 عـدؿا أعطقمين أـت فذه اؾلصرية ػاؾققم أعؾـؽ

 ...ؿؾؽا حؼقؼقا عؾل ؽؾ حقاتل يف 

 ابمفهل جدا قاأبـة صفققن أفمػل قابـت  أحد الشعانني + 

 فقذا ؿؾؽؽ قلتل إؾقؽ فق عادل وؿـصقر ودقع  اورذؾقؿ 

 اآلن( 9:9زك)عؾل جوش ابـ أتان وراؽب عؾل محار و

 .ؿعؽ قارب العرػؽ وؼقة ؼقاؿمؽ أؼقل  أدمطقع أن 

 ؽؾ ؿع ـفاقة فذه اؾرحؾة اتذوق ؼقة ؼقاؿمؽ وغؾلمؽ عؾل

 "ايً شوكتك ياموت أيً غلبتك ياٍاوية"..      ضعػ وخطقة 
 جري٠ قدَٗا اْبٝا٤ ٚزضٌ تكدَات ن+

 ( 2تو)ٚيهٔ يٝظ َجٌ تكد١َ ابساِٖٝ البٓ٘ أضحل 
 

نجريٕٚ قدَٛا َٔ أَٛاهلِ ٚيهِٓٗ يٝظ ناألز١ًَاييت قدَت نٌ َايدٜٗا +
 ( 4: 22يٛ)اعطت َٔ أعٛاشٖا 

 

ٞ تكدّ حبضا٠ يف حنجريا حازبٛا ٚأْتضسٚا ٚيهٔ يتهٔ نداٚد ايرٟ ٖٚٛ +
 .َكالع يٝحازب جًٝات اجلباز
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 فى مثل هذا اليوم حتتفل الكنيسة بتذكار استشهاد

 فى  اط سيدهم بشاى بدمي

 (م781مارس سنة  2) ش  7151بزمهات سنة 71يوم 

 الحتماله التعذٌب على اسم السٌد المسٌح حتى الموت

 وكان استشهاده سببا فى رفع الصلٌب علنا فى جنازات 

فقد كان هذا الشهٌد موظفا كاتبا بالدٌوان بثغر دمٌاط فى أٌام محمد على باشا والى .حٌٌن المسٌ
ه لرعاع بالثغر ، وقبضوا على الكاتب سٌدهم بشاى واتهموه زورا أنمصر وقامت ثورة من ا

ثم جلده . فحكم علٌه بترك دٌنه أو القتل . ام القاضى الشرعً مسب الدٌن اإلسالمً وشهد علٌه أ
فتمسك . وبعد أن فحص قضٌته حكم علٌه بمثل ما حكم به القاضى . وأرسله الى محافظ الثغر

هان بالقتل ، فجلدوه وجروه على وجهه من فوق سلم قصر المحافظ سٌدهم بدٌنه المسٌحً ، واست
الى أسفله ، ثم طاف به العسكر بعت أن أركبوه جاموسة بالمقلوب فى شوارع المدٌنة ، فخاف 
النصارى وقفلوا منازلهم أما الرعاع فشرعوا ٌهزأ ون به وٌعذبونه باالت مختلفة الى أن كاد 

وبعد خمسة أٌام . كوه على بابه ومضوا فخرج أهله وأخذوه ره وتفؤتوا به الى منزل. م الروح ٌسل
وكان موته استشهادا عظٌما ، وصار النصارى ٌعتبرونه من الشهداء القدٌسٌن . انتقل الى السماء 

واجتمعوا على اختالف مذاهبهم ، واحتفلوا بجنازته احتفاال لم ٌسبق له مثٌل ، حٌث احتفل بتشٌٌع 
وعلى رأسهم القمص ٌوسف مٌخائٌل  -النصارى األسلحة ولبس الكهنة فتقلد . جثمانه جهرا 

وساروا به فى . مالبسهم واشترك معه كهنة الطوائف األخرى  -رئٌس شرٌعة األقباط بدمٌاط 
شوارع المدٌنة وأمامه الشمامسة ٌحملون أعالم الصلٌب ثم أتوا به الى الكنٌسة وأتموا فروض 

فظاعة هذا الحادث األلٌم ، وٌتحدثون بصبر الشهٌد سٌدهم ،  وصار الناس ٌستنكرون. الجنازة 
ثم تداول كبار الشعب المسٌحً بثغر دمٌاط لتالفى هذه . وتحمله ألوان العذاب بجلد وسكون 

لك لعرض اآلمر على والى البالد فقرروا أن ٌوسطوا قناصل الدول فى ذ. الحوادث مستقبال 
تم والى مصر باآلمر، وأرسل مندوبٌن رسمٌٌن لفحص فاه .ورفعوا إلٌهما التقارٌر المفصلة،

واتضح إدانة . فؤعادوا التحقٌق وتبٌن منه الظلم والجور الذي حل بالشهٌد العظٌم . القضٌة 
للترضٌة  -وطلبوا . فنزعوا عنهما عالمات الشرف ونفوهما بعد التجرٌد . القاضى والمحافظ 
أمام جنازات المسٌحٌٌن فؤذن لهم بذلك فى ثغر السماح برفع الصلٌب جهارا  -وتهدئة الخواطر 

 .دمٌاط ، الى أن تعمم فى سائر مدن القطر فى عهد البابا كٌرلس الرابع 

 آَني. ٚيسبٓا اجملد دا٥ُا . بسن١ إميإ ٖرا ايػٗٝد ايعظِٝ تهٕٛ َعٓا 
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 لضلواتكه  يستجيب اعلنوا أٌ الزب  +

   )61: 4 يَوديت) لزبا أماو   والضلوات  على الضوو  واظبته  إٌ

 والضدقة الضالة مع الضوو صاحلة + 

 (.2:61طوبيا ) الذٍب كيوس   مً ادخار خري 

 ++اقوال عن الصوم++

رنػاضحظقػواضحػدػ،ػوضداظهػغظطقػباألباطغلػ اضذيػغصومػرنػاضعذاءػ،ػوالػغصومػشضبه
 "نػاإلثظغناضػضبػاخغرػطػماضغمػ،ػوصو سصوطهػباطلػ،ػألنػصومػاضضدانػأخغرػطنػصوم

 :أنبا قسَان قَل عن +

تػأغؼاػاآلبػسيػعذهػتظغشأطاذاػ" : دظظػسيػاضبرغظػ،ػودأضهػبداضظػ41أظهػذعبػإضيػذغخػضهػ
 "اضخضوةػاضتيػالػتصادػتضتػيػسغؼاػبإظدان؟

 إظيػطظذػأنػترعبظتػ،ػضمػتبصرظيػاضذطسػآصاًل:ػ"ػشائاًل سأجابه

 "اضذطسػزاضبًاػشط؟ والػأبصرتظي

 : َخقال راهب لش +

 "ضيػثالثونػدظظػضمػآصلػسغؼاػضحطًا"

ثالثونػدظظػضمػتخرجػطنػسطكػضطظظػ،ػتضكػاضتيػظؼاكػاضضهػ وعلػضك:"سأجابهػاضذغخػ
 "باضحػغػظػعذهػعيػاضطبادةػاضطرضغظػضضه:"شال سضطاػدطعػاآلخػذضك"رظؼا؟

 :  قال القدٍس باسَلٌَس +

 ضبطػاضضدانػ، أنػاضصومػاضحػغػيػعوػدجنػاضزذائلػ،ػأرظي"

ػ”وأطداكػاضعضبػوشؼرػاضذؼواتػاضدظدظػ
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 أظطوظغوس شالػاالظبا
 .أحب االتضاع فهى يغطى جميغ الخطايا+
 .اهلل ، وان ذكروا خطاياوا ال يركرها اهلل لىا ان وسيىا خطاياوا يركرها لىا+
 

 شالػاضػدغسػازدطغظوس
 .الهك المتضغ لكيما ترتفغ فى الهك الممجد اتضغ فى+

 

 



 مثن  هلا دموع 
أبقه و فق صغري وؽردت أؿف حقاتفا  ؽان وحقد فق االبـ اؾقحقد ألؿف اؾسقدة اؾمؼقة ، ػؼد ؿات

                                           بؾغ دـ اؾشلاب تصادق ؿع ذؾة أبعدتف عـ اهلل تدرجيقا ودلا  ؾف وـشل يف اؾؽـقسة

                           وقمـاول يف  دون أن قدري ، ػلدأ قذفب ؾؾؽـقسة ؿرة يف اؾشفر إرضاء ألؿف 

و                        فذه اؾمغريات حبزن  فمخقس اؾعفد دون اعرتاف إرضاء ؾضؿريه الحظت أؿ

ػرتك                               ،  اؾصالة ألجؾف وؾؽـ األؿر ازداد دقءا وداوؿتحاوؾت أن تـصوف 

األؿقال                                 اؾؽـقسةـفائقا و عاؿؾ أؿف احلـقن بؽؾ ؼسقة ، ػؽان قطؾب ؿـفا 

وصؾت                                 قمطاول عؾقفا باؾشمائؿ حمك عمفا و عـدؿا ترػضاؾيت تػقق ادمطا

عؿري و                                  قا بين إـل ؿسمعدة أن أعطقؽ : ناْت تكٍٛ ي٘.ؾؾضرب أحقاـا

ذئ صاحل وال                                 تسمغؾ فذه األؿقال يف أي  ؿا أؿؾؽ ػؼط ، ؾق أـؽ ؾقس ؽؾ

ػاضػدغدظػطوظغصاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ...ػػأم وحقد  تلعد عـ ادلسقح ، تذؽرت
ثػيػغاػاطرأةػالػغطصنػأنػغؼضكػابنػ:ػاألدػفػضؼاػػشال اضتيػصاظتػتبصيػرضىػابظؼاػحتى

و .اؾشر وؾؽـ وحقد ؽان قمؿادى يف..  سصاظتػتتطدكػسيػصالتؼاػبؼذاػاألطلػػعذهػاضدطوعػ،

اخلؿر  وذرب ادلالفل  إحدى  خرج ؿع أصدؼائف و دفر حمك اؾصلاح يف يف أحد األيام

قؼقد دقارة صدقؼف رغؿ إـف ان                      حمك اؾنؿاؾة و دؽر فق واؾذقـ ؿعف ، ويف اؾػهر ؼرر 

ال ميؾؽ رخصة ، ػقاػؼف صدقؼف ، ػلخذ اؾسقارة ودار بفا بسرعة جـقـقة و إذا بف قصدم دقدة 

أػضؾ ذئ أن  ماذا يعمل ؟ ليس معو رخصة ؟..تسري يف اؾشارع ، ػقؼعت وداؾت ؿـفا اؾدؿاء

قفرب و بقـؿا فق قسمدقر الحت ؿـف ـظرة ؾؾسقدة اؾيت دقرتؽفا تؼابؾ ادلقت يف اؾشارع 

ؽفا اجلزع عؾك ابـفا اؾقحقد إـفا أؿف ، ـعؿ أؿف اؾيت عـدؿا متؾ...ٜا يًهازث١....ٜايًٍٗٛ...

مل . خرجت ؾملوث عـف يف اؾشقارع ، وفا فل دمدػع عؿرفا مثـا ؾطقشف و رعقـمفوحقد،

ذافد ذرقط حقاتف األدقد أؿام عقـقف ،  َاذا ٜفعٌ ؟ مطع وحقد أن قمورك و جتؿد تػؽريه ،قس

فقا ـفرب ؼلؾ : جذبف صدقؼف ؿـ ذراعف ؼائال . تدػع عؿرفا مثـا ؾلعده عـ ادلسقحأؿف فافل 

وغػولػضهػ .وؾؽـ ألول ؿرة يف حقاتف قعصل صدقؼف... أن قلتل اؾلقؾقس وإال ػؿصريـا اؾسهـ 
ال قا صدقؼل افرب أـت أؿا أـا ػؾـ أترك أؿل ثاـقةمحؾفا عؾك ؽمػف و دؿاءفا  :ػبحزمػذدغد

تؼطر و ؼؾلف قلؽل دؿا وفق قػؽر ؽؿ ؿـ ؿرة ؽسر ؼؾلفا و حتدى ـصائوفا ، ؽؿ ؿـ ؿرة مسعفا 

وعـدؿا ـؼؾفا ؾؾؿسمشػك واحماجت ؾـؼؾ .وذافدفا وفل تلؽل عؾقف و مل قسمهب ؼط ؾمقدالتفا

دم أدرع وتربع بدؿف ، وبعد أـا أػاؼت وتالؼت عقـقفا بعقـقف اؾداؿعمني ، ؼال هلا أرقدك أن 

"  :قايت ي٘ . تشػل قا أؿل وأـا ؿسمعد أن أػعؾ أي ذئ ألجؾؽ ، ؿسمعد أن أعطقؽ عؿري
ٜا بين ٜا حبٝيب أْا ضأَضٞ يسبٞ ٚحبٝيب ٜطٛع ٚال أمت٢ٓ ض٣ٛ غ٦ٝا ٚاحدا 

  ." ٚأعطاى حٝات٘ َٚات ألجًو ع٢ً ايضًٝب فكط إٔ تعطٞ عُسى ملٔ ضبل

 ؼلؾ قدقفا وؼال اعدك قلؿل

 

 
7 



 يٓٝاف١ احلرب اجلًٌٝ الْبا َٛضٞ                                   !!!؟ كيف تتخذ قرارا
ػ

ػ
 احلٌار  ، األب الرًحُ ،  القدس الرًح                               :ضوابطػاتخاذػاضػرار

 البد من ضوابط تساعددناأذن ف. االثر البعٌد، إما إٌجابٌا أو سلبٌا فً حٌاتنا له أي قرار نتخذه
 عقله، وقدراته،: على الوصول إلى القرار الصحٌح، خصوصا اذا تذكرنا محدودٌة اإلنسان

 .ورإٌته، وعدم قدرته على معرفة ما ٌحمله المستقبل من مفاجآت، والمصادمات الٌومٌة 
 إلى مزٌج من الحرٌة والضبط، بحٌث ال نتطرف ٌمٌنا نحو انفالت مدمر انٌةتحتاج الطبٌعة اإلنس

 ولهذا السبب خلقنا هللا احرارا، نختار طرٌقنا. ٌحطمنا وٌؤس نحو إحباط ، او ٌساراوفوضً
 . ٌرٌدنا ان نختار الحٌاة معه وله، عن قناعة وفرح ورضى..وطرٌقتنا فً الحٌاة 

 قزاراتيا؟ دىا على التحقق مً صحة اختيارىا وسالمةتساع فنا ٍي يا تزى الضوابط الذي

  -:الــــــــــقــــــــــدس الــــــــــروح
               غٌرالضمٌر،  هوااللهً، الذي ٌؤتٌنا من عند هللا، ف العامل فً الضمٌر، ذلك الصوت

ات الفداء، وٌضىء لنا انه االقنوم الثالث الذي ٌفعل فٌنا، وٌنقل الٌنا برك. وغٌر الروح اإلنسانٌة

  ٌبكتنا كلما اخطؤنا، وٌشجعنا كلما اصبنا، وٌسكب النور فً قلوبنا فنمٌز االمور : الطرٌق

 .(41: 8رو) "اهللقـؼادون بروح اهلل، اوؾكؽ فؿ ابـاء  وفؽذا ػاؾذقـ“

مشٌئة هللا، وفً تسلٌم صادق  صلى فً إلحاح، وبروح كلها إخالص فً طلب معرفةنان فعلٌنا 
ان روح  ضمٌر، واستقرار وسالم نفسى، ٌحس ٌشعر براحة اذ... وهكذا... رادة هللا وتفكٌرهال

هذه قوة ضابطة هامة، .القداسة فٌه لهذا القرار متفقا مع معطٌات، االنجٌل وطرٌق هللا مسترٌح

 :الكنٌسة ان نطلبها باستمرار فً صالة الساعة الثالثة، ونكررها فً صلوات نصف اللٌل عودتنا
  .......السمائى المعزي روح الحق لكاٌها الم"

                                كلما تحٌرنا، طالبٌن من الرب ان علٌنا اذن ان نصلى باستمرار
                                الكتاب  ٌكشف لنا مشٌئته، وسوف نسترٌح إلى إتجاه معٌن، ٌشهد

                              رب ان ٌكمل الطرٌق أوتاركٌن لل المقدس على صحته وسالمته، 

                                      ولٌكن شعارنا قول .فرح بكل لنا مشٌئته التً سنتقبلها  ٌلغٌه، كاشفا

  (.5: 41ؿز" )متسؽت خطقاتك بكثارك، ػؿا ذؾت ؼدؿاى"   مالمرن

 (8 :23ؿز)" ا، اـصوؽ عقـك عؾقؽاعؾؿؽ وارذدك اؾطرقؼ اؾيت تسؾؽف"ولنسمع وعد الرب

 -:الــــــــــروحــــــــــى األب
هم كؤوراق الذٌن بال مرشد : ذلك عمال بقول القدٌسٌن وهذا ضابط آخر غاٌة فً االهمٌة،

  ةتراف فً القرارات المصٌرٌة من عداهمٌة اب االع وتنبع.الخرٌف، سرٌعا ٌسقطون
 :منطلقات
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 .ٌهمه امرى الذياالب الحانى المحب، (  أ 
 معى اثناء االعتراف طالبا من  وهو وكٌل السر، الذي ٌصلى(  ب

 ...حٌاتى فٌه خٌرما الرب ان ٌرشده وٌرشدنى ل 
 المواقف الكثٌرة التً عاشها شخصٌا،  هو االكثر خبرة، بسبب(  ج

 ...الخدمة أو من خالل    

 ...خطورتها وٌنبهنى إلى فاعات ، نداالنفعاالت واالٌرفعنى من  وهو االنضج سنا، بحٌث(  د 

الذي احٌاه حٌنما  "احلضس ايٓفط٢ " وهو الصوت الروحى ، الذي ٌمكن ان ٌخرجنى من (  هـ

، فً ٌتحكم روح هللاف، إذ افرغ شحنتى  ".خصاْت٢ ايٓفط١ٝ " بمفردى داخل  ادرس مشكلتى

 ..حٌاتى والعقل المستٌر بالروح واالنجٌل، فً مسار

- :ـــــــــوارالــــــــــحـ
 

 الحٌاة، فما اخطر ان ٌعتمد اإلنسان على وهذا هو الضابط الثالث فً
                            التفكٌر انفعإلى فٌكون . فكره الخاص، وٌرفض ان ٌتحاور مع غٌره 

                   فً الموضوع ناسٌا          كما انك بمفردك ستركز على زاوٌة. بالغرٌزة مقود بالعاطفة، واحٌانا
 أما خروجك من هذه القوقعة الذاتٌة إلى شركة المحبة، مع االسرة، . هامة أو متناسٌا زواٌا اخرى

بالضوء، وٌساعدك على اكتشاف  ٌغمر موضوعك... ابٌك فً االعترافأوالبنائٌن، او االصدقاء
إنسان أو  احاور أيولكن هذا ال ٌعنى ان .نفسك، ودوافعك، وزواٌا الخطؤ والصواب فً االمر

 : كل إنسان فً امورى، فقدٌما قال اآلباء

ػ".انػغداردكػضخالصػظغدكػ الػتصذفػظغدكػاالػاطامػطاػغطصظه"ػ
 )12: 65أو" (املسايز احلكناء يضري حكينا، ورفيق اجلَال يضز“    
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 طضطظاوبوادطتؼاػشرأظاػوصتبظاػوت تطضطظاػسيػطغوضتظاػاضحروفػاألبجدغظ،

واضغومػسيػزواجظاػظحتاجػضطراجطظػعذهػاضحروفػضظصونػطظؼاػصضطاتػوتطبغراتػ وطازضظا،
 .تداردظاػضظدتطتعػبزواجػدطغد حب

 

 .ماِتمنحىإياق ابػػػػدأداُمانبنفسؾكِتنتظرمفشريكؾ-أ

ِن)  .)ادفعأنتالثمفأك

 بذرغصكػبطجردػدخولػأحدصطا بــــادرػبإظؼارػاعتطاطك-ب

 .اضطظزلػطؼطاػصظَتػطضعوطًاػ

 .تعليقاتكؿيكـَمماتجدنفسؾمدفكعلقكلى 3/4تجنبقكؿ-ت

 .ضهػرنػثػتكػوحبكػصضطاػادتططتػباضػولػوباضغطل ثـــــقػسيػذرغصكػورـَبـؼر-ث

 .علٍفتراتَكترؾمساحٌحريٌلشريكؾ جػػػػدداألشكاؽباِبتعاد-ج

 .غوطغًاػطؼطاػصاظتػاألدباب اػططًاحـاسظػرضىػشضاءػوشتػخاصػبصط-ح

 .خططػالنمكالعّقٌبينكما-خ

 .اضطظادب اضوق واختغار ظغدكػرضىػاضؼدوءػوشتػاضثورة،ػوتأجغلػاضطظاشذظػضوشتػالحق، درب-د

 .لشريكؾفقطكلكفأيضابطريقٌقكلؾ َذكػِّرنفسؾداُماَأفالعِػبرةِبماتقكلى-ذ

 .خارجغظ،ػواضتطسػضهػاألرذار غضًاػضضعوطراعِػػتطرُّضػذرغصكػأ-ر

 .بتراكـالشكاُبالصػيرة زدمستكلالشفافيٌكالكضكحبينكماكِتسمح-ز

 .عذا داردػذرغصكػسيػطؼاطهػوأرطاضهػوبادرػسي-س

 .جدان شجعكامدحماتريدأفترلمنىالمزيدَحتٍلككافبسيطان-ش

 .صضغــاػططًاػباظتظامػصلػغوم-ص

 .يكميانكلكلدقيقٌكاحدة ػُػـشريكؾفًحضفدافئض-ض

ػإدطادػذرغصكػ طاضـعػوتطضمػبادتطرارػرنػسن-ط
 (.ظغدغًا،وحدغًا)

 .كهندامؾداُماقدراإلمكاف ظػػػؿموتمانبنفسؾكنظافتؾالشخصيٌ-ظ

 .َرــِددػطزاغاػذرغصكػوسصرػبطرغػظػإغجابغظػطؼطاػحدث-ع

 .كِتسخرمنىأبدان عنىأماـالناسغػػِطضعفاتشريكؾكدافع-غ

.ساجيءػذرغصكػبؼدغظػأوػوردةػأوػدروةػضطذاءػروطاظدغعغرػطتوشع-ؼ

 .كاحد قػػػػدـخمستصريحاتإيجابيٌعلٍاألقؿعفكؿتعليؽسلبً-ؽ

 .األحصام صـُــــنػطدرراػضإلدتطاعػواإلظصات،ػطبطئًاػسيػاضتصضمػطبطئًاػسي-ؾ
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 .ظدخظػطظك غنػذخصغتكػوذخصغظػذرغصكػوالػتحاولػجطضهَطــــــغزػب-ـ

 .الوامٌ نػػاقشمعشريكؾقراراتاألسرةَكأيضانقرارتؾالشخصيٌ-ف

ػعـبػذرغصكػاضؼداغاػسيػاضطظادبات-هػ
 .(اضوشتػاضطظاس سصرػسيػطرغػظػتظبغهػتذصركػسي)ػ

 .ػِّرلشريكؾعفحبؾتػَُعب كازفبيفالمعرفٌكالتطبيؽكِتدعيكـيمردكفأف-ك

..ذرغصك غطصظكػاإلضاسظػدائطًاػضؼذهػاضػائطظػطاػُغدطد-م
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راقب أفكارك

 فطسعإ َا ضتتحٍٛ إيٞ نًُات

 وراقب كلماتك

فطسعإ َا ضترتجِ إيٞ أفعاٍ 

... 

 راقب عاداتك

.فًكد أصبحت نٌ حٝاتو   
. 

 راقب حياتك

.ألْٗا خباز قًٝال ثِ ٜضُحٌ   
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  -ل  ا  ًٔ     ا بُ ًن اب-  ب ِ  ل ن ال   ًال    أ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+                   
                      

. 

سَ ل ٍسٌ   ا ا   راعَى باس  رار ألنى  +

 .    وا ا  ع وا ل ٓ  ٍرٍد ن سٓ ال ٓ

+                                  
                          . 

ساكنانعلؽعليى ليسالصليبمكانان +

يسكعفٍأحداألياـ.بؿهكقاعدةحركٌ

 .قلبالربنحكالبشريٌكلوا

ايضًٝب ف٢ َظٗسٙ اخلازج٢ تعبريا  عٔ  ًِ  +

أَا َٔ ايداخٌ فايضًٝب نً٘ ضسٚز  ايعامل  

 .ايعاملٚحب ٚتطًِٝ ي ب ألجٌ خال  
 الصلي  ىو مكان   ا     +

 . " الم ي   ل “م الن س م  ا   

ايضًٝب ٖٛ املٓاز٠ ايت٢ أٚقد عًٝٗا  +
 اير٣ َٔ قبً٘ صسْا  املطٝ  ْٛز ايعامل

 .يًعاملْٛزا  

+                
               

          

+              .. 

         و       
        . 

طنػسػدػصضغبهػ +
 استػدػطرغػه

 ن  قد  + ضضه

 لَبى  ار  

حَا ى بار ّ 

  ا رّ     ا ل

 بَ ى ًب  ا 

 ال  يب  و ال ري  الوحيد +

 لى القي       ل روب       و 

 الدخو  ل  و  األ د 

إٕ ايتأٌَ املتٛاصٌ ف٢ صًٝب  +
ايٓفظ حس١ٜ ٚضالَا   زبٓا ٜهطب

 . ٚق٠ٛ ٚ فساْا 

حتى الضليب  إٌ الذى يسري مع يسو  +
  . لُيستحق أٌ ي خذ العذراء أما 

 

5  
 شالػاضػدغسػطػارغوسػاضصبغر

 صالة واتضاع ٌشبه نسرا  مكسور الجناحٌن الصوم بدون+

  



 طبــى تقـــرير

 اؾـاصرى قسقع ادلسقح  : االدم

  دـة 22 :  اضدن

 أجزاء اجلسؿ ؿع آثار عـػ جروح ػك ؽاػة : اضحاضظػاضطاطظ

 .باؾدم وؽان اجلسد ؽؾف ؿصلقغ. ذدقد وؾؽـ ال تقجد أى ؽسقر باؾعظام 

 .اجلؾد آثار جروح عؾك اؾصدر ـمقهة:اضتغصغل

 قهةجرح ؼطعك بني اؾضؾع اخلاؿس واؾسادس ـم

 وؼد وجد حقل اجلرح  اؾرئة رعـة احلربة اؾمك اخرتؼت

 ـمقهة  دائؾ ذػاف قشلف ادلاء قمؽقن ( آثار دؿاء وبالزؿا

  )اؾضغط اؾـػسك واإلرفاق اجلسدى احلاد

 .إال بعد اؾقػاة وال ميؽـ خروج فذا اؾسائؾ ؿع اؾدم

 )قط حلؿ احملؽقم عؾقفاؾس أدؾقب اجلؾد ؽان أن قـمزع)اعمالء اؾظفر بكثار جؾدات عـقػة -

 " ادلسؿار ػك ػراغ ثؼب ـاػذ ػك ادلعصؿني ـمقهة ادلسؿارقـ وؼد عرب -

 . ـزقػ ؿع آالم ثؼلني ػك اؾرجؾني ـمقهة ادلسؿار اؾذى ـػذ بني اؾعظام ؿسللا -

 اؾسقدؿات بسلب ؽنرة اؾـزقػ ادلمقاصؾ واآلالم احلادة  :دببػاضوساة

وؾؽـ  تموؿؾ ؽؾ تؾؽ اآلالمجيب أن   وأـت ؿـ أن تؽقن أـت صاحب اؾمؼرقرؽان جيب  ادلسقح 

 . حتؿؾ عـؽ وعـك دون أن ـطؾب ؿـف ذؾؽ اؾلار

   ا ا   لت ملن  ا  ع ك ؟

فًُاذا مل تدافع عٔ  ,نػا٠ تطام يًرب  مل تفت  فاى نٓعح١ صاَت١ خرٚى يًضًب

 ًب ملاذا مل تهتف٢ بايض  ملاذا أخرتت أبػع عكاب   ْفطو

 .َٚضاحب يألٖا١ْ  ايضًب َضاحب ألبػع األمل  بٌ جعًت  

 ك                 ب       أح  ٓ           ألن                                   

 ألن    طك ,  أ    أعز    ىل  ك ن الب  أن أص   ع ك  أن أه ن ع ك
 . ىل  ألب    ط  ق  أج  ك ت  ش  أ د  أن, ك ن ي   ج  ذ ك      خلط  
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... ع د ا  ان ع ر  

                                              .  

 !   ر وا بالب إ  ٌال اللَل أنت                  

                       -            

                         . 

 ! أنت   ر وا با رًب ع وا ع د ا   لبك                                  

               -                                             . 

 ! أنت   ر وا بق   ال ب  علٓ األر                                   

         -                                                     

 ! أنت   ر وا ب لٌٍن ا دران                               

                               –      

                                 . 

 ! أنت   ر وا ب ٌسَخ امل بس                            

                                   

                        . 

 ! أنت   ر وا بال را    أرٍد ال هاب                           

                                     

                                    . 

 ! أنت   ر وا بد ٌلك ا   ر  ك سرٍ ا                            

                                 -                     . 

 ! أنت   ر وا ب لبك لسَارّ  دٍدّ                             

                  -                                          

 ! أنت   ر وا با لٌس    أ دقاٖك                     

                                                           

 ! أنت ً ً  ك أنت   ر وا بالس ن أب د  ا  ن ع وا                             
5  

 



                                                                                                                                                                                     ض    ص  ح       طف                          

  !  ؤًن ا نت   ر وا بقٌلك    د ل  يفأ.                          

          ص                  ء                                     

 ! أنت   ر وا بقٌلك أنا  شغٌل ه ي األٍا                              

          ضه   ح  ج                                              

 ! األب إ أنت   ر وا بقٌلك عبٕ الٌالدٍن ٍ  قل ا                              

  وفي يوم من األيام سترحل عن ىذه الدنيا
 . ي  ارق ق لبيا وحبيا لك لم 

 اذا كانت والد ك ال  زال  قر ك ال تركيا .
  .وال ن ى حبيا 

 نو اليوجد لديكأل.وأعمل على ارضائيا .
 أميا نا  قبلوا  حيا ي الع رة وا  يخلي لنا واحدة في ىذه الحياة إالّ أم  

  ي    ن     د أ ق    يف     ن   أ   أق     ال  ج دك   ك ن     د   ن 
 

 ضًط١ بس ٌ
 مقادير

 ذققة ؽؿقن صغــف_ذققة زقت زقمقن  _عصري ؾقؿقـة _ؼشر ؾقؿقـة_تقم ؿػروم_برغؾ ؿسؾقق

   بؼدوـس_ـعـاع اخضر _ػؾػؾ اخضر_ػسدق _ادلعؾؼة اؾص عؾك ررفخ

 الطريقه

  .اؾػؾػؾ االخضر قمؼسؿ ـصػني و ذقؾك اؾلذر + قموط ػك اؾػرن

بدأت تسقد وتمؼشر ؿـ ارراف اؾػؾػؾة ذقؾقف ؿـ اؾػرن ؾغاقة ؿا تالؼك اؾؼشره   

 .ػك اؾؽقس اؾلالدمقؽ و حطقف ػك ؽقس بالدمقؽ و دقلقلف قربد

قربد ذقؾك اؾؼشره ؿـ عؾقف دلا + . 

اؾمقمو اؾربغؾ و اؾلؼدوـس و ورق اؾـعـاع و اؾػسدق ادلؽسر و اؾػؾػؾ ػك صوـ غققط حطك +  

مقن و اؾؽؿقن و ؼشر اؾؾقؿقـفقاؾؾقؿقـف و زقت اؾز ضقػك عصري +  

-  ذام ممؽـ بدل اؾربغؾ محص ؿؽؿقة اؾـعـاع حسب ؿا حتيب اؾطع   
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ػتطوبك اضدطواتػطرغم اضطذراء اضػدغدظ األم أغتؼا
 األجٝاٍ ٜا أعظِ أّ ٚمجٝع 

  ايكدٜط١ اهلل أّ ٜا حدثٝين 

 !ابٓو جٓب يف احلسب١ اْغسضت عٓدَا يو حدث َاذا

 ..أبدا تػته٢ ٚمل أبدا  تترَسٟ مل ألْو تضُتني ضٛف نعادتو

 .(حسب١)  ضٝف بكًبو جيٛش إْ٘ املكدع ايهتاب عٓو قاٍ ٚيهٔ

 احتًُت نٝف ..قًبو أعُام إىل ٚصًت ابٓو بٗا طعٔ اييت احلسب١ إٔ أَٞ ٜا َتأند أْا

 .قدٜط١ ٜا ٖرا

  .قدزى ٜطٛع آالّ يف غازى األزض ع٢ً إْطإ ٜٛجد مل أْ٘ عًُتين نٓٝطيت إٕ

 44 َص) املًو ميني عٔ املًه١ جًطت :(فهسَو ٖرا ابٓو يو ٜٓظ مل ٖرا أجٌ َٔ

  44حيتٌُ َص ال َا احتٌُ ايرٟ قًبو داخٌ أٟ ...داخٌ َٔ املًو اب١ٓ دلد نٌ

  .ايطازٚفِٝ َٔ أنجس ٚعًٝت ايػازٚبِٝ َٔ أع٢ً صست

 (األحد تران١ٝ) ٚايػازِٜٚ بايطازٚفِٝ ٚاحملٍُٛ هلل احلاٌَ ايعسش أْت ألْو

  :فٛصفو َهس١َ زآى ايسا٥ٞ ٜٛحٓا إٕ

 أثيى مً إكليل رأسَا وعلى رجليَا حتت والقنز بالشنس متسزبلة امزأة"

  12رؤ "حديد مً بقضيب األمه مجيع يزعى اًبيا تلد أٌ عتيدة ...كوكبا عشز 

 .اإلجنٌٝ عًُين نُا أنسَو اإلي٘ ٚايد٠ ٜا

 ( أل   تذ ك  )  حل     حل     أي و   ك    الم          
    ض   ك,   يت            يف ش  ك ك   يف       شف ي     

 ابونا بٌشوي كامل       أخ     ن  ي شف    ي      مل ك   يف           

 برمها 6-مارس 5 تذكار نٌاحته                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شالػاضذغخػاضروحاظى
 .لمسيح معطيهياأخى بالتىاضغ فى كل وقت الوه يلبس وفسك ا تسربل+
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 اذطغاء  شالػاالظبا

 أحب االتضاع فهى يحفظك مه الخطية+
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=ػزغرانػضضخطغهػ االرترافػ÷ػغدػصاعنػ×ػحضرهػاضضهػ
 

 خاط٧ + دَٛع تٛب٘ - خطٝ٘ = َعُٛدٜ٘ تاْٝ٘

ربودغهػ+ػاضطدغ ػ=ػحرغهػ
 

حسٜ٘ - املطٝ  = عبٛدٜ٘ 

صومػ+ػصاله=ػاظتصارػ÷ػاضذغطانػ 
 

االعتُاد÷اهلل × نٌ حني = جنا  عظِٝ × حٝاتٓا 

رطلػاالرطالػاضصاضحهػ÷ػاالرضػ=ػاجورػ×ػاضدطاءػ 
 

اميإ باملطٝ  + ايعٌُ بٛصاٜاٙ × جٗاد = خال  + حٝاٙ ابدٜ٘ 

االتصالػ÷ػاضضهػ+ػوضعػاضظغسػ×ػغدػاضػدغرػ=ػحغاهػاالظتصارػ÷ػاضطدوػ 
 

ػجٗاد بال تٛقف × متطو = اْتضاز ÷ االعدا٤ = ضالّ
 

Piwnq Nem Tanactacic PE Anok 

 أنا هو القٌامة و الحٌاة

 "     أ ا    ا   ا   وا  ا  "ي 

ل   ا القبط  

5  
 



 عٛاٌَ تطسع عالَات ايػٝخٛخ١
 .شيخوخةالي ال تسّرعهناك عوامل  ربما لم تفكرى فيوا من قبل، لكنوا  
 ..لتكونى أكثز حذرًا فى حياتك اليومية  وفيما يلى نعزض عليك أسوأها 

 جهزةبعض األو إنه هاتفك المحمول    ا ر ك.. ال ٔ ٍ سّبب بشَخٌ ْ

االعتماد المتزاٌد على أشٌاء، مثل دفاتر العناوٌن فى الهاتف المحمول ، تمنع األشخاص من و 

دّربى عضالتك  :أوشغىػذغخوخظػذاصرتك.تمرٌن جزء فى الدماغ ٌساعد على تذكر األشٌاء

أو أتصلى بؤصدقائك اعتمادا  على ذاكرتك كرٌها على ممارسة بعض تمارٌن التذالعقلٌة وعودّ 
 .حاولى تذكر ما تحتاجٌنه من أغراض التسّوق دون أن تؤخذى معك قائمة المشترٌات

ان أشٌاء،  51ٌمكنك استخدام األرقام لمساعدتك على ذلك، مثل أن تتذكرى أن علٌك شراء 
 .استخدام الدماغ ٌقوى التواصل بٌن خالٌا الدماغ وبالتالى ٌعزز قدرتك وذكاءك الذهنى

نعم، .عدم تناول كّمٌات كافٌة من الفواكه والخضرواتمس ك.. شَخٌ ْ  ا ال ٔ ٍ سّبب ب -2

حٌن ٌصل  انه ال تستغربى، حتى أذناك ترٌدان الحصول على كفاٌتهما من الخضروات، والسبب

أحرصى على تناول  :أوشغىػذغخوخظػدططك.الضجٌج إلى أذنٌك، تفرز الخالٌا جزٌئات حرة

 .روتٌنات إلى طعامكالفواكه والخضروات و أٌضا  إضافة الب

فقد وجد    الكثٌر جدا  من اللحوم الحمراء تناولهو   ب ر ..  ا ال ٔ ٍ سّبب بشَخٌ ْ  -3

 ( البقر والعجل واللحوم المعالجة مثل السالمى)أن األشخاص الذٌن ٌتناولون اللحوم الحمراء 

  .للحوم الحمراء باألسماك أوالدجاجاستبدلى ا :أوشغىػذغخوخظػبصرك

كلما مارست الرٌاضة أكثر كلما زادت     رًنْ  س ك..  ا ال ٔ ٍ سّبب بشَخٌ ْ -4

 .وأٌضا  فإن طول أصابعك قد ٌدل على مدى استمتاعك بممارسة الرٌاضة -مرونتك

جلوس الطوٌل ٌسّبب فال! عدم التخلى عن مقعدك  قلبك..  ا ال ٔ ٍ سّبب بشَخٌ ْ -5

عن طرٌق القٌام بكل ما تستطعٌن  :ذغخوخظػشضبكػأوشغى.تإدى إلى أمراض قلبٌةتغٌٌرات 

غٌر ال وضعٌة القدمٌنفٌرجع ذلك لولكن إذا كان الوقوف مإلما   -القٌام به وأنت واقفة 
منا ٌوجهون أقدامهم للخارج حٌن ٌقفون، وهذا ٌسبب ألما  فى الرجلٌن بعض  كما أن .الصحٌحة

الساق ودورى بؤصابع  نمددى عضلة بط .لقى ثم مددى رجلٌكاست :جر ى اآلتى." وأسفل الظهر
 .لفى ساقك قلٌال  إلى الٌسار ثم إلى الٌمٌن. قدمٌك لألعلى

 .عدم حصولك على كمٌات كافٌة من الكالسٌومع ا ك ..  ا ال ٔ ٍ سّبب بشَخٌ ْ  -6

 .ركزى على منتجات األلبان لكى تساعدى على عملٌة بناء العظام :أوقفى شيخوخ  عظ  ك
 .أربع حصص من الحلٌب أواللبن الزبادى ٌومٌا  وٌكفى تناول 
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  رجك  ع ال سيح اليوم

 
12/4الي  12/3بزج الماليكة   

ا بل  ا وال تفكر فى األمر كثٌر  ا جد  ا جد  دع األمر لمن بٌده األمر كن مطمئن    

 (  (  الس دس ال     كيرلس

12/5الي  12/4بزج الودعاء   
األتض ع  و ت ج ال توحدين ، وزي   الع    يينا  

(القديس أ   ور  ) 

12/6الي  12/5بزج القديسين   
 . إذا جعلت توكلك على هللا فإنه ٌخلصك من جمٌع شدائدك

 (القديس األ      خو يوس)

12/7الى  12/6ترج المعترفيه  

سمائٌة تحٌط بك ، وقدٌسون ٌشفعون فٌك أنت ُمحاط بمعونة إلهٌة وقوات. ثق أنك لست وحدك    

 (ال     ش ودة  الث لث  )

12/8الي  12/7بزج حاملي الصليب   
إن النعمة اإللهٌة عندما ترفرف بؤجنحتها على اإلنسان تطرد عنه كل كدر وحزن وقلق وتبلسم قلبه ببلسمه 

(البابا كٌرلس السادس)الذى ال ٌوصف  

12/9الي  12/8بزج الكارسين بالكلمة   
ا ذراعٌه باستمرار ألنه ٌرٌد نفسى التى مات عنها لكى ٌحتضنها   سٌظل ٌسوع فاتح 

 .)ك    و الق ص  يش) 

 12/22الي  12/9بزج العذارى الحكيمات 

. اذا اكمل االوسان جميع الحسىات وفي قلثه حقد علي اخيه فهى غرية عه هللا
(االوثا تاخىميىس اب الشركه)  

12/22الي  12/22بزج المجاهدين  "  
اعتمد علٌه إذا  ولٌكن رجاإك فٌه مهما وقفت ضدك خطٌة أو شهوة ، تجربة أو  ما دامت الحرب للرب ،

.ومهما وقف ضدك الناس األشرار مشكلة،  

(ال     ش ودة الث لث )  

12/21الي  12/22بزج االطهار   
 ال تنظر إلى المشكلة ، إنما إلى هللا الذى ٌحلها



(ال     ش ودة الث لث .)وقوةمشكلتك ٌمنحك رجاء  شعورك بؤن هللا واقف معك فى .  

12/2الي  12/21بزج البسطاء   
.فضلك أن أبدأ فى عمل الخٌرالخٌر ، لكن هبنى من فإنى ما صنعت قدامك شٌئا  من ال تخذلنى ،.. ٌارب   

(القدٌس أرسانٌوس )  

12/1الي  12/2بزج خدام المسيح   

 
  وقهر الشهوات الدنسة الغضبوإمساك  الصوم الحقٌقً هو سجن الرذائل ، أعنً ضبط اللسان

  البابا أثناسٌوس الرسولً 

12/3الي  12/1بزج الحكماء   
 

 هللا ال ٌمنع الشدة عن أوالده وال ٌمنع التجربة والضٌقة ، ولكنه ٌعطى

ا على الشدائد وٌعطى احتماال  وحال    . انتصار 

 (ال     ش ودة الث لث)
 

 
 


