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ىالجواب

 انتىتدالىوالباباىوجوب
 

 

 

 

 

آلاب أغظم مً الابً،ألنهما واخذ فى الجىهش والطبُػت  هزه آلاًت ال جذٌ غلى أن                          

 خطىسة اظخخذام آلاًت الىاخذة  وأخب أن أبحن هىا .والالهىث

ىفى هىا أن وسجل ما كاله   )30: 10ٖٕ) "أٌا ٔاآلب ٔاحد" : ح العُذ اإلاس ي ٍو
 . وفى الجىهش واخذ فى الالهىث، وفى الطبُػت

  .(31: 10ٖٕ) "لريمجٕٓ اوطكٕا حجازة"وهزا ما فهمه اليهىد ، ألنهم إلاا ظمػىه 
: ئر كاٌ له غً الخالمُز  و هشس العُذ اإلاعُذ هفغ اإلاػنى فى مىاجاجه مؼ آلاب،

وَ زآٌى فكد زأى  "(.11: 17ٖٕ )"كىا أٌٍا ٔاحد أّٖا اآلب احفظّي فى امسك الرَٖ أعطٗتٍى، لٗكٌٕٕا ٔاحدًا"
  (.10: 17ٖٕ )"ٔكن وا ِٕ لك، فّٕ ىل .كن وا ِٕ ىل، فّٕ لك"وكىله لآلب (.9: 14ٖٕ )"اآلب

 كىله
ً
. (38، 37: 10ٖٕ( )11: 14ٖٕ )"إٌى أٌا فى اآلب، ٔاآلب فّى" وأًظا

 (9: 2كٕ) "فْٗ حيّن كن ونء الالِٕت جطدًٖا "ي أًماذا ٍعنٓ أن اآلب فَى؟ 

 رلً؟ ؟ وفى أًت مىاظبت كذ كُلذ؟ وما داللت"أبى أغظم منى"ئرن ما مػنى غباسة 

 هما وسد فى الىخاب  .فى خالت ئخالئه لزاجه" أبى أغظم منى"كاٌ  
  (.7، 6: 2فى )" لكٍْ أخمى ذاتْ، آخرًا صٕزة عبد، صائسًا فى شبْ الٍاس. خمطة أُ ٖكُٕ وعاداًل هلل مل حيطب"

و صاس فى . الػبذ أي وهى معاو لآلب،أخلى راجه باسادجه مً هزا اإلاجذ،فى ججعذه،خُىما أخز صىسة

 . طبُػخىا ألهه أخز ."أبى أغظم منى"  هزه هى الحالت التى كاٌ غنها ..شبه الىاط

 اهخهى بصػىدهواجدذغلى أن اخخجاب 
ً
 مإكخا

ً
ت، وان غمال  الالهىث بالطبُػت البشٍش

 كاٌ " أبى أغظم منى"ولزلً كبل أن ًلىٌ .. ئلى العماء وجلىظه غً ًمحن آلاب 

 لٕ كٍتي حتبٌٍٕى ، لكٍتي تفسحُٕ ألٌى قمت أوضى إىل اآلب، "  :لخالمُزه مباششة
 . أي أهىم خضاوى آلان ألوى ظأصلب وأمىث، (28: 14ٖٕ ) "أعظي وٍى ألُ أبى

ومً جهت أخشي، ظأجشن ئخالئى لزاحى، . مً جهت ظأفذي الػالم وأخلصه :األسلٌب ًللننٓ بورا

 ألن أبى.. فلى هىخم جدبىهنى لىىخم جفشخىن ئوى ماٍض لآلب. للمجذ الزي أخلُذ مىه هفس ى وأغىد

 الػظمت جخخص باإلالاسهت بحن خالت الخجعذ وخالت ما كبل الخجعذ ئرن هزه .أغظم منى

  .وكُل غً مجُئه الثاوى أهه ظُأحى بزلً اإلاجذ الزي وان له

 

 : (.27: 16وت )"ٔحٍٗئر جياشى كن ٔاحد حطب عىمْ. فى دلد ابْٗ، وع والئكتْ ضٕف ٖأتى"

 

 المدوح ودئىاألروودوونىفؼمىاآلوظىالتىىقالىفوؼاىدودناىودوع

 (.28:ى14وو)"ىأبىىأرظمىمنى"

 ؟فنا تفسريها الصحَح!!ىالطبوطظ كماىلوىأنىاآلبىأرظمىمنىاالبنىفىىالجوهرىأوىفى
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 .... إذا ضالك أبٍك غدا واِ٘ الصّادات ٔالفسائض ٔاالحكاً اليت أٔصاكي بّا السب اهلٍا "

 تكٕه البٍك كٍا عبٗدا لفسعُٕ وصس ، فاخسجٍا السب وَ وصس بٗد شدٖدة  
 )20،21 :6تث ( "ٔصٍع السب ّاٖات ٔعجائب عظٗىة 

 

 مىس ي الىبي اهه البذ أن هخزهش غمل هللا وخطخه الدالصُت ختي وشىشه دًإن

 .وهطُػه بال جزمش 

جلذٌغ الفىش واإلاشاغش والاخاظِغ . وهبىا جلذٌغ أجعادها و أهفعىا  واسواخىا 

ثمش فُىا بثماسه .. .وهبىا أن وشبؼ به مجاها  فشوح هللا ٌػمل بذاخلىا بغضاسة ٍو

 .اإلاخياثشة 

ت  (الشُطان) فليشهذ ارا اهىا هىا غبُذا لفشغىن  فخلصىا سب اإلاجذ بزساع كٍى

وهىلل هزه الشهادة ليل أفشاد الاظشة الطفل الشطُؼ والشاب والضوج والضوجت 

. وليل مً هلابله ًشي ان كلبىا الذاخلي متهلل بالحب والشىش والطاغت 

ة هىدشف خب هللا الفائم وغمله عيففػىذما وػبر البدش الاخمش وهلخاد بزساع س

الدالص ي هىدشف ان غبىس البدش الاخمش وان ظال للدشوج الزي خلله لىا اإلاخلص 

ت الحلُلُت لم ٌػذ لفشغىن الحُت اللذًمت  غلي الصلُب والزي غبر بىا الي الحٍش

ت ومهما لىح اغىانها بالتهذًذاث والىغُذ ،  ظلطاها غلُىا مهما بذث كٍى
  

 فعٌَننا شاخصْ الُ احلَْ النحاسَْ 

 (خشبْ الصلَب  ًعلَوا زب اجملد  )

 ن تؤذٍنا لدغات احلَات بل تصري لنا حلَاّ أقٌِ ًأفضل  أفال ميلن
 

 (36 :8ٖٕ ) "أُ حسزكي االبَ فباحلكٗكة تكٌُٕٕ أحسازا  "
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وألهه وان . في مثل هرا اليىم جنيح اللدٌض ألاهبا بىال الري من طمىه

ًميل منر حداثخه إلى العزلت والاهفساد فلد كصد جبل أهصنا وشىن 

ومن . به وأكام معه هنان جلميره حزكياٌ، هرا الري شهد بفضائله

ذلً أهه من فسط محبخه للصيد املصيح له املجد، أضنى جصده بالزهد 

والخلشف وألاصىام والصلىاث الىثيرة التي جفىق طاكت البشس حتى 

طىبه على شلىهه في هره الحياة الدهيا  اشخحم أن ًظهس له املصيح ٍو

مصلً الياملين الرًن جاهدوا ضد الجصد والعالم والشيطان حتى 

ول هرا بعناًخً ًا خالم البشس "فلاٌ له ألاهبا بىال . حغلبىا عليهم

فعزاه السب ٌصىع " . وفادًه، بمىجً عنا هحن الخطاة غير املصخحلين

وملا مض ى أبىها اللدٌض بيشىي إلى جبل أهصنا، اجخمع به .وكىاه

إن جصدن شيىىن "ألهبا بىال ٌوكاٌ الصيد املصيح . اللدٌض ألاهبا بىال

وكد جم له ذلً إذ أهه ملا جنيح ألاهبا بىال وضع . مع جصد صففي بيشىي 

جصده مع جصد ألاهبا بيشىي وملا أزادوا هلل جصد اللدٌض ألاهبا 

ىس بشيهيت حملىا جصده إلى مسهب  ت اللدٌض ملاٍز بيشىي إلى بٍس

وجسهىا جصد ألاهبا بىال، فلم جبرح املسهب ميانها حتى أحضسوا جصد 

. وأجىا بهما إلى جبل شيهيت. ألاهبا بىال ووضعىه بجىازه

 .آمني. ًلسبنا اجملد دائنا أبدٍا. صلٌاتونا تلٌن معنا
  و األنبا حزقٌال تلمٌذهالقدٌس األنبا بوال الطموهً 
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 ( 5 : 2 زؤ ) " أذكس وَ أَٖ ضكطت ٔتب "

ػاهذ لصىث الشب ، الذاعى ئلى ظشغت الخىبت ، مؼ أنها جىلز + 
ُ
ئهىا هخعجب مً ؤلاوعان اإلا

ومؼ أنها ال . ؤلاوعان مً الدطاًا الدطحرة ، والتى جإدي ئلى طُاع خُاجه فى الذهُا وآلاخشة 
 ، بل غلى الػىغ ، جىفش اإلااٌ ، والصحت ، وجإدي ئلى الىجاح ، وسطا 

ً
 وال جهذا

ً
جيلف ماال

 :هللا والىاط ، غً الداطئ الخائب ، واللائل لليل 
 (14:6حص )،(19 :3أع )"السب(عٍد )وَ ٔجْ أٔقات الفسج تأتى تٕبٕأازجعٕا ،لُتىخى خطاٖاكي،ٔلكى"
 (فى اجلّادوع الٍعىة) إٌى مل أجد أعىالك كاومةفاذكس كٗف أخرت ٔمسعت ،ٔاحفظ ٔتب ،فإُ مل تطّس"

( .  3 : 3زؤ  ) "أقدً عمٗك كمص ،ٔال تعمي أٖة ضاعة أقدً عمٗك 
 (4: 2ٔز)"ٔإوّالْ ،ٔطٕه أٌاتْ ،غري عامل أُ ُلطف اهلل إمنا ٖكتادك إىل التٕبة  أً تطتّني بػٍى ُلطفْ"
  ( 13 : 9وت  ) " فال تٗأس ألُ املطٗح جاء لٗخمص اخلطاة ، ٖٔدعِٕي لمتٕبة"

: وجأمل كٌى الىخاب لليل 
 غً  (مً الػالم  )ًأمش جمُؼ الىاط ، فى ول ميان – آلان – هللا " 

ً
أن ًخىبىا ، مخغاطُا

 ( . 30 : 17أع  ) .... " (الشوحى  )أصمىت الجهل 
 اليل بػمل ثماس جلُم بالخىبت  ( 2 : 3مذ  )وكذ بذأ بالذغىة اليها ًىخىا اإلاػمذان + 

ً
) ، مطالبا

 . (ألاغماٌ الصالحت 
: مً هخائج غذم الخىبت الفىسٍت – اليل – وخزس الشب ٌعىع + 

( .  3 : 13لٕ  ) " إُ مل تتٕبٕا فجىٗعكي تّمكُٕ "
ت إلاغفشة الدطاًا العابلت +   ( .  22 : 8أع ) ،  ( 28 : 2أع  )وهى طشوٍس
طف هللا،وطٌى باله غلى الدطاة ،وفشح اإلاالئىت بخىبت الداطئ + 

ُ
خجلىا،ل ًُ  ( 7 : 15لى  )ومما 

ذ لؤلظف أن ًخىب  !! . وهى ال ًٍش
لضم أن ٌػترف الداطئ بششوسه ،وال ًخجل مً أبُه الشوحى+  والطبِب الزي هخػشي أمامه )ٍو

 للػالج 
ً
 . (بذون خجل ، طلبا

 ( . 22 : 21مذ  )وأن ًإمً الخائب بأن هللا كادس غلى غفشان ول رهىبه + 
مؼ الاظخػاهت بيل وظائط الدالص مً صىم وصالة وجىاٌو مً العش ألاكذط ، وطاغت + 

. اإلاششذ الشوحى ، وجىفُز وصاًاه بدب ، ولِغ بالغصب 
ذان اإلاتهاون فى طلب الشخمت مً الشب ، فى وكذ مىاظب +  ًُ فاإلاالًحن  ( 20 : 11مذ  )وظىف 

 )ًمىجىن ول ًىم ، ويهليىن لػذم جىبتهم ، هما ظُيىهىن ُمػشطحن لذًىىهت سهُبت وغاجلت 
  ( .16 ، 5 : 2سؤ 
خ الىيس ى ، بالػذًذ مً الىمارج +  مخلئ الىخاب اإلالذط ، وهخب الخاٍس  " الخائبت " ٍو

 6 مثل داود ، 



وأهل هِىىي ،وصوا وبطشط ،واللص الُمحن ،وأغعطُىىط ،ومىس ى ألاظىد ،وبالجُه ، 
. وغحرهم مً الضهاة ، الزًً كبلهم وسخمهم هللا 

ب : " والُىم ًلٌى لً الشب + 
ُ
وظذ ول الثلىب التى جذخل منها " أرهش مً أًً ظلطذ وج

اإلاُاه ئلى ظفُىت خُاجً ، وكبل أن حغشق فى طىفان هزا الػالم ، بػذم ؤلابخػاد غً مصادس 
. الشش ، والػثراث ، وجشن أشش الػاداث ، كبل أن جلىد الىفغ ئلى اللصاص 

ذ +  م ؤلاهدشاف ، ومٍش ل أو شاق ، مثل طٍش م ؤلاظخلامت جمُل ، وغحر طٍى وثم أن طٍش
ىفش الصحت واإلااٌ والجهذ ، والُعمػت ،  للىفغ والىاط ، فى ألاسض ، وفى غالم اإلاجذ ، ٍو

لىد ئلى الىجاح ، والفشح باإلاعُذ ، فى دهُاه وظماه  . ٍو
 ومً العجُب أن غالبُت الىاط ٌػشفىن بشواث خُاة+ 

  الاظخلامت ، ولىنهم ٌعحرون غلى الىلُع بالخمام ،
  فُفلذون الفشح والشاخت والعالم ،سغم الىغظ وهثرة

!! .  الىصائذ وؤلاسشاداث ، وخحر الىالم 
 أن هيخفؼ بيل (وأخىاحى / ًا أخىحى  )ومً الحىمت + 

 ً  وظائط الىػمت ، ووعخفُذ بيل آساء آلاباء الُحىماء ، مً ألاهل ، وسجاٌ الذًً اإلاخخبًر
ليل أمشاض الشوح ، وهُفُت غالجها ، وكبٌى هصائذ اليل بطاغت ، ووداغت ، وكىاغت جامت 

. أنها جُذة ومفُذة لدالص الىفغ ، هما كاٌ اللذٌغ أهطىهُىط 
 

 
  

 
 
 

 

 أنا النور وأنتم ال تروننى

 أنا الطسٍق ً أنته ال تتتبعٌننٓــــــــــــــــــــــــــــ   

 أنا الحق و أنتم ال تصدقوننى

 اّ ً أنته ال تعَشٌننٓـأنا احلُ   ــــــــــــــــــــــــــــ

 أنا المعلم و أنتم ال تسمعوننى

 د ً أنته ال تطَعٌننٓـأنا السُ   ــــــــــــــــــــــــــــ

 أنا الرب و أنتم ال تدعوننى

 دٍق ً أنته ال حتبٌننٓـأنا الصــــــــــــــــــــــــــــ   
 

 فان كنتم تعساء فال تلوموننى
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بقٌت إلى آخر اللٌل مع الّشلة .. ما زلت أذكر تلك اللٌلة ..أبنائً لم أكن جاوزت الثالثٌن حٌن أنجبت زوجتً أّول

كنت أنا الذي أتولى ..الؽٌرالئقة بل بالؽٌبة والتعلٌقات.. كانت سهرة ملٌئة بالكالم الفارغ .. االستراحات إحدى فً

كنت أمتلك موهبة ..أذكر لٌلتها أّنً أضحكتهم كثٌراًا  ٌضحكون وهم.. وؼٌبة الناس .. فً الؽالب إضحاكهم 

أجل كنت أسخر .. حتى تصبح قرٌبة من الشخص الذي أسخر منه بإمكانً تؽٌٌر نبرة صوتً.. التقلٌد عجٌبة فً

أذكر أنً .. الناس ٌتجّنبنً كً ٌسلم من لسانً صار بعض، لم ٌسلم أحد مّنً أحد حتى أصحابً.. من هذا وذاك 

وضعت قدمً أمامه فتعّثر وسقط ٌتلفت  أّنً واألدهى.. ٌتسّول فً الّسوق تلك اللٌلة سخرت من أعمى رأٌته

وجدت زوجتً .. كالعادة عدت إلى بٌتً متتخراًا .. ضحكتً تدوي فً الّسوق وانطلقت..ال ٌدري ما ٌقول  برأسه

 أٌن كنَت ؟... ٌوسؾ : متهدج  قالت بصوت.. كانت فً حالة ٌرثى لها.. فً انتظاري 

 .. كان اإلعٌاء ظاهراًا علٌها.. عند أصحابً بالطبع..فً المرٌخ : قلت ساخراًا 

 الظاهر أن موعد والدتً صار وشٌكا.. جداًا  أنا متعبة… ٌوسؾ: رة تخنقهااقالت والعب

 كان المفروض أن أهتم بها وأقلّل من سهراتً... أحسست أّنً أهملت زوجتً.. سقطت دمعة صامته على خدها 
جعلت تقاسً اآلالم .. ؼرفة الوالدة  دخلت.. حملتها إلى المستشفى بسرعة التاسع خاصة أّنها فً شهرها ..

فذهبت إلى .. تعبت  حتى فانتظرت طوٌالًا  تعسرت والدتها .. كنت أنتظر والدتها بفارغ الصبر.. ساعات طوال

قدوم نادر االسم الذي اخترته  اتصلوا بً لٌزفوا لً نبت بعد ساعة.. وتركت رقم هاتفً عندهم لٌبشرونً البٌت

أشرفت على  طلبوا مّنً مراجعة الطبٌبة التً.. أستل عن ؼرفتها أول ما رأونً المستشفى فوراًا  ذهبت إلى البنً

 والدة زوجتً
 .. راجع الطبٌبة .. أوالًا .. قالوا   ..المهم أن أرى ابنً نادر! أيُّ طبٌبة ؟: صرخُت بهم 

 .. والرضى بارادة هللا.. كلمتنً عن المصائب .. دخلت على الطبٌبة 

 !! ولدك به تشوه شدٌد فً عٌنٌه وٌبدوا أنه فاقد البصر: ثم قالت 
 السوق وأضحكت علٌه الناس دفعته فً الذي تذّكرت ذاك المتسّول األعمى، رأسً وأنا أدافع دموعً  خفضت

ومضٌت .. فشكرت الطبٌبة على لطفها.. تذكرت زوجتً وولدي ثم.. ال أدري ماذا أقول ،بقٌت واجماًا قلٌالًا ..

 ألرى زوجتً
كانت .. االستهزاء بالناس أكؾ عن طالما نصحتنً أن.. راضٌة .. كانت مؤمنة بارادة هللا..تحزن زوجتً  لم 

.. وخرج نادر معنا .. خرجنا من المستشفى.. ب الناسضال تػ.. تردد دائماًا 

الصالة ألنام  حٌن ٌشتد بكاؤه أهرب إلى.. موجود فً المنزل اعتبرته ؼٌر..لم أكن أهتم به كثٌراًا .. فً الحقٌقة  

 ! أحّبه لكنً لم أستطع أن.. أما أنا فلم أكن أكرهه .. وتحّبه كثٌراًا .. تهتم به كثٌراًا  كانت زوجتً.. فٌها
أصبح .. فاكتشفنا أّنه أعرج.. ٌحاول المشً  قارب عمره السنة فبدأ... كانت حبوته ؼرٌبة.. بدأ ٌحبو .. كبر نادر 

ال  كنت.. وكبر أخواه.. وكبر نادر ..مّرت السنوات، ..زوجتً بعده فادي و كٌرلس أنجبت.. ثقٌالًا على نفسً أكثر

 لم تٌتس زوجتً من..،أٌدٌهم فً الحقٌقة كنت كاللعبة فً.. دائماًا مع أصحابً.. أحب الجلوس فً البٌت 

لكنها كانت تحزن كثٌراًا إذا رأت ... من تصّرفاتً الطائشة لم تؽضب.. كانت تدعو لً دائماًا بالتوبة .. إصالحً

فً أحدى  لم أمانع حٌن طلبت زوجتً تسجٌله.. وكُبر معه همً.. كبر نادر.. بباقً إخوته إهمالً لنادر واهتمامً

ٌّامً.. لم أكن أحس بمرور السنوات .. بالمعاقٌن الخاصة المدارس فً ٌوم .. عمل ونوم وطعام وسهر.. سواء  أ

 لبست.. كنت مدعواًا إلى ولٌمة.. ما ٌزال الوقت مبكراًا بالنسبة لً ..ظهراًا  استٌقظت الساعة الحادٌة عشر.. أحد
 .. وتعّطرت وهممت بالخروج

 ! بحرقة كان ٌبكً.. استوقفنً منظر نادر .. مررت بصالة المنزل 
حاولت أن ،لم ألتفت إلٌه .. عشر سنوات مضت  .. إّنها المّرة األولى التً أنتبه فٌها إلى نادر ٌبكً منذ كان طفالًا 

لماذا تبكً ! نادر  : قلت ثم اقتربت منه..التفت.. أسمع صوته ٌنادي أمه وأنا فً الؽرفة كنت .. فلم أحتمل أتجاهله

ما بِه ٌا .. ٌتحّسس ما حوله بٌدٌه الصؽٌرتٌن  بدأ.. فلما شعر بقربً.. حٌن سمع صوتً توّقؾ عن البكاء  !؟

  !أٌن أنت منذ عشر سنوات ؟.. اآلن أحسست بً : وكتنه ٌقول !! عنً اكتشفت أنه ٌحاول االبتعاد !ترى؟

 .. حاولت التلطؾ معه.. رفض أن ٌخبرنً فً البداٌة سبب بكائه.. قد دخل ؼرفته كان.. تبعته 

 8 ..وأنا أستمع إلٌه وأنتفض .. بدأ نادر ٌبٌن سبب بكائه 



خاؾ أالّ .. القداس  وألنها صالة.. الذي اعتاد أن ٌوصله إلى الكنٌسة.. تتّخر علٌه أخوه فادي !!  تدري ما السبب

 .. فبكى  ولكن ال مجٌب نادى فادي ونادى والدته.. ٌجد مكاناًا فً الصؾ األّول

وضعت ٌدي على فمه .. لم أستطع أن أتحمل بقٌة كالمه.. الدموع تتسرب من عٌنٌه المكفوفتٌن أخذت أنظر إلى

 .. نعم: قال ..!! بكٌت ٌا نادر لذلك: وقلت .. 

   ؟هل تعلم من سٌذهب بك الٌوم إلى الكنٌسة..نادر ال تحزن : وقلت ..ونسٌت الولٌمة نسٌت أصحابً
.. ٌصّدق ظّن أّنً أسخر منه  لم،دهش نادر.. بل أنا ستذهب بك.. ال : قلت .. لكنه ٌتتخر دائماًا .. فادي  أكٌد: قال  

ٌّارة .. وأمسكت ٌده.. مسحت دموعه بٌدي .. استعبر ثم بكى  ..أردت أن أوصله بالس

 ال أذكر متى كانت آخر مّرة دخلت فٌها الكنٌسة ..إلى الكنٌسة أخطو أرٌد أن.. الكنٌسة قرٌبة : رفض قائالًا  
كانت الكنٌسة .. السنوات الماضٌة طوال والّندم على ما فّرطته.. لكنها المّرة األولى التً أشعر فٌها بالخوؾ..

  .. استمعنا للوعظة معاًا وصلى بجانبً،الصؾ األّول وجدت لنادر مكاناًا فً إالّ أّنً.. ملٌئاًا بالمصلٌّن 

 كٌؾ سٌقرأ وهو أعمى؟!! استؽربت .. بعد انتهاء الصالة طلب مّنً نادر انجٌل.. بل فً الحقٌقة أنا صلٌت بجانبه
طلب مّنً أن أفتح االنجٌل على  االنجٌل ناولته..خوفاًا من جرح مشاعره  لكنً جاملته.. كدت أن أتجاهل طلبه 

 .. حتى وجدتها.. وأنظر فً الفهرس تارة ... أخذت أقلب الصفحات تارة .. متى انجٌل
 !!إّنه ٌحفظ االنجٌل.. مؽمضتان وعٌناه .. وبدأ فً قراءة االصحاح.. ثم وضعه أمامه .. أخذ منً االنجٌل 
 دعوت هللا أن ٌؽفر لً..وقرأت.. قرأت .. أحسست برعشة فً أوصالً..انجٌال أمسكت.. خجلت من نفسً

.. تزال جالسة لبعض الوقت  كانت بعض الناس ال.. فبدأت أبكً كاألطفال.. لم أستطع االحتمال .. وٌسامحنً

لم أشعر إالّ بٌد صؽٌرة تتلمس وجهً .. إلى نشٌج وشهٌق تحول البكاء.. بكائً  أكتم فحاولت أن.. خجلت منهم 

.. األعمى  لست أنت.. قلت فً نفسً نظرت إلٌه .. ضممته إلى صدري!! إنه نادر .. دموعً ثم تمسح عّنً... 

إلى دموع حٌن علمت  لكن قلقها تحّول.. كانت زوجتً قلقة كثٌراًا على نادر.. عدنا إلى المنزل .. بل أنا األعمى

 ..الٌوم لم ٌفتنً قداس من ذلكو..أّنً ذهبت للكنٌسة مع نادر
منهم  عرفت ذقت طعم اإلٌمان معهم الكنٌسة وأصبحت لً رفقة طٌبة كلهم من ابناء.. هجرت رفقاء السوء 

تطل من  اختفت نظرات الخوؾ والشفقة التً كانت.. أحسست أّنً أكثر قرباًا من أسرتً.. أشٌاء ألهتنً عنها الدنٌا

شكرت هللا .. ٌظّنه ملك الدنٌا وما فٌها من ٌراهو راالبتسامة ما عادت تفارق وجه ابنً ناد عٌون زوجتً

 كثٌراًاعلى نعمته
.. الذهاب ترّددت فً.. للدعوة أصحابً الصالحون أن ٌتوّجهوا إلى أحدى المناطق البعٌدة قرر.. ذات ٌوم 

 ! لكن حدث العكس.. توقعت أنها سترفض .. واستشرت زوجتً
 - ..للخطٌئة – استشارتها دون فلقد كانت ترانً فً السابق أسافر...بل شّجعتنً  .. فرحت كثٌراًا 

ٌّبت عن البٌت ثالثة أشهر ونصؾ بذراعٌه الصؽٌرٌن مودعاًا   أخبرته أنً مسافرضمنً..توجهت إلى نادر  تؽ
آآآه كم اشتقت .. كثٌراًا  اشتقت إلٌهم تلك الفترة أتصل كلّما سنحت لً الفرصة بزوجتً وأحّدث أبنائً كنت خالل

إّما أن ٌكون فً المدرسة أو الكنٌسة .. ٌحّدثنً منذ سافرت هو الوحٌد الذي لم..تمّنٌت سماع صوته!! إلى نادر

لم .. مّرة هاتفتها فٌها  إالّ آخر.. كانت تضحك فرحاًا ًا.. كلّما حّدثت زوجتً عن شوقً إلٌه .. ساعة اتصالً بهم

ٌّر.. أسمع ضحكتها المتوّقعة   .. وسكتت.. إن شاء هللا : فقالت .. أبلؽً سالمً لنادر : قلت لها.. صوتها تؽ
ٌتجاوز  لكن فوجئت بابنً كٌرلس الذي لم.. تمّنٌت أن ٌفتح لً نادر.. طرقت الباب .. أخٌراًا عدت إلى المنزل

 .. اباب.. بابا : حملته بٌن ذراعً وهو ٌصرخ .. الرابعة من عمره
ًّ زوجتً .. أدري لماذا انقبض صدري حٌن دخلت البٌت ال  كتنها تتصنع الفرح .. كان وجهها متؽٌراًا .. أقبلت إل

  ؟أٌن نادر.. فقلت .. فجتة تذّكرت نادر  .. شًء ال: قالت  ؟ما بكِ : ستلتها ثم .. تتّملتها جٌداًا 
 ؟...أٌن نادر .. نادر .. صرخت بها .. دمعات حارة على خدٌها سقطت.. لم تجب .. خفضت رأسها 
 ..عند ٌسوع.. السما  نادل الح.. بابا : ٌقول بلثؽته .. ابنً كٌرلسسوى صوت  لم أسمع حٌنها

 .. الؽرفة فخرجت من.. كادت أن تسقط على األرض.. أجهشت بالبكاء .. تتحمل زوجتً الموقؾ  لم
فاشتدت علٌه .. زوجتً إلى المستشفى فتخذته.. عرفت بعدها أن نادر أصابته حّمى قبل موعد مجٌئً بتسبوعٌن

 .جسده حٌن فارقت روحه.. ولم تفارقه .. الحمى 
 نادر بعد ما تحقٌق هذا الهدؾ  سافر والده نادر بهذا الشكل لم تكن صدفه بل كان بهدؾ عند هللا وقد

 (9:145وص )عم٘ كن اعىالْ  السب صاحل لمكن ٔوسامحْ   ..وفرحته باهلل فً حٌاته
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 بعدما يقول الكاًٍ صالة شر خبور عشية وباكر 
 للششق اإلازبذ غشب ٍقف اللاهن+

ً
 ًٍبدس علُ املربح مخجها

لٌى    بفمه  ثه ٍقبل املربح، أوشُت العالمتفي أٌو الذوسة ألاولي ٍو
عحر هاخُت كبلي ٌ  (كبلي اإلازبذ)َو  ..هزه اليائىت:وهى ًلى

مص ي جهت الششق ووجهت للغشب  ٌ  (للشػب) ثم ًىمل ٍو لى بخش ٍو  :  ٍو

ٌ ،اًشَْ االباء لى  اخفظه لىا: ثم ًمص ي بدشي اإلازبذ وهى راهب هاخُت الغشب ٍو
ً
ثم .. خفظا

 ٌ لى لف في هفغ اإلايان غشب اإلازبذ ووجه للششق وهى ًبخش ٍو  : ًىمل ٍو

، في أٌو الذوسة الثاهُت،ارهش ًا سب اجخماغاجىا باسهها أغطي أن جيىن لىا أًشَْ االجتناعات
ت ثم ًيخلل ششق اإلازبذ ووجه للغشب  بغحر ماوؼ وال غائم هصىػها هاسادجً اإلالذظت الطىباٍو

 ٌ لى بخش ٍو بُىث صالة بُىث طهاسة بُىث بشهت أوػم بها لىا ًا سب ولػبُذن آلاجُحن بػذها ئلى : ٍو
لٌى كم أيها الشب  بخش في أٌو الذوسة الثالثت ٍو الابذ ثم ٌعحر غشب اإلازبذ ووجهت ئلى الششق ٍو

 . الاله ولخخفشق جمُؼ أغذائً وليهشب مً كذام وجهً ول مبغض ي اظمً اللذوط

 أما شػبً فلُىً بالبرهت :ثه ٍنتقل إىل شسق املربح ًًجوْ للغسب ًٍبدس ًٍقٌل
 . ألىف ألىف وسبىاث سبىاث ًصىػىن ئسادجً

لٌى بالىػمت والشأفاث ومدبت البشش  ثه ٍنتقل غسب املربح ًًجوْ للشسق بخش ٍو ٍو
 . الخ..  هزا الزي مً كبلهسبىا وئلهىا ومخلصىا ٌعىع اإلاعُذ اللىاحي ألبىً الىخُذ الجيغ

 دوسة ًلف ملابلت ًلبل اإلازبذ  ول في والشماط الذوسة الثالثت بػذجمام
جٌن مً الهُيل ووجهت ئلى الششق   . ٍو

 : تعبري ٍد خبٌز ٍتلٌن من معنَان
. البخىس  غلت بملالشىسٍتوطؼ همُت بخىس في -   1
 . صلُبئغطاء بخىس مً الشىسٍت غلي شيل -   2

 : احلسكات ًاللف
 دوسة بخىس الىىِعت، أًادي البخىس حشحر لىماٌ الػمل الالهي 3

ػطي  لٌى الاب 3بػذ دوسة بخىس اإلازبذ ًلذم الياهً البخىس أمام الهُيل َو  اًادي بخىس ٍو
 : الياهً

 ألهً أجِذ الشوح اللذط وأبًُ الصالح مؼ اإلاعُذ الهىاوعذ لً أيها  :فيىالودىاالولي-ى
 . وخلصدىا

مض )وأها بىثرة سخمخً أدخل بِخً وأسجذ كذام هُيلً اإلالذط بمخافخً :فيىالودىالثانوظ-ى
5 :7.) 
 ( 1: 137مض ) أسجل لً وأسجذ كذام هُيلً اإلالذط اإلاالئىتمؼ  :فيىالودىالثالثظ-ى

 مخمثله في أًلىهتها وػطًُ الػزساءوهى ًخاطب –  ثه ٍتجى اللاهن إىل الشنال ًٍقٌل
اٌ اإلاالنالعالم مؼ   ( 28: 1لى ) العالم لً ًا ممخلئت وػمت الشب مػً غبًر
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 العالم إلاصاف اإلاالئىت وظادحي ألاباء الشظل :ثه ٍتجى اللاهن ناحَْ الغسب ًٍقٌل
 . وصفىف الشهذاء وجمُؼ اللذٌعحن

هأن الياهً ًىظش لصفىف الشػب وهأنهم صفىف العمائُحن ألن الىىِعت مثاٌ : هنا نالحظ
 وظطىا مالئىت وكذٌعحن، صحُذ ال هشاهم لىىه ئخعاظىا بزلً ألن الىىِعت

ً
 العماء وفػال

ٌ .ميان ظىني اللذٌعحن لى ا:  ثم ًخجه الياهً هاخُت الجىىب ٍو العالم .. العالم لُىخىا بً صهٍش
.  للياهً بً الياهً

فىجعذ إلاخلصىا الصالح مدب البشش ألهه جشاءف غلُىا : ثه ٍتجى إىل الشسق ثانَْ قائاًل
 . وخلصىا

يوحيا املعنداٌ مل يقدو ذبائح حيواىية حصب العَد القديه وال ذبيحة اخلبس واخلنر يف العَد : ط
 اجلديد فلناذا مسي الكاًٍ بً الكاًٍ؟ 

 
ا الياهً: ج  ابً صهٍش

ً
 ابً الياهً ألهه فػال

ً
 . أوال

 اظخػالن اإلاعُذ همخلص في ًىم اما ًىخىا الياهً 
  الاب صىث ظمؼ ًىم الػماد وهى 

ً
 مً العماء كائال

   “هرا هٌ ابين احلبَب الرِ بى سسزت " 
 ...والشوح اللذط اظخلش غلُه 

 ًىخىا كذم اإلاعُذ هزبُذ مً أجل غفشان الدطُت وئال لم 
ً
 ئرا

 ًىً اإلااءالتي ٌػمذ بها اإلاػمذان حغعل الدطُت ألهه ًجب أن
  ًىهب للماء كىة فائلت لغعل الدطُت، اإلااء ٌغعل أي ش يء 

 هى ماء غادي أما الزي ٌغعل مً الدطُت ًدخاج ئلى كىة فائلت
.  ًىخىا هى الياهً بً الياهً.. 

 : تركس أن

 ربُدت البخىسألنها ربُدت فىق الضمً.. اثىاء جلذًم البخىس 
 هلل، 

ً
 ًشجل الشمامعت والشػب أسباع الىاكىط جمجُذا

خاطبىن  فيل مً الياهً والشػب ًمجذون هللا ٍو
اللذٌعحن ول بشجبتهم، وهىا سبط بحن الػبادة وبحن 

م لللذاظت ألهه لى صاسث الػبادة  اللذاظت فهزا حشٍى
 ال ًخشج كذٌعحن أما الػبادة التي لها  غادة

 سوح الخىبت 
 .فهي جمجُذ هلل وكذٌعُه ئظهاس مجذ اللذاظت
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 اجلدية والتدقيق   فضولظىالذؼر
 

م من الفاؼلّن ه دص الواجدّن فُ خّاثٌم وغًّص  ,إن الفارق الجًٍصي بّن ا 
ولئم الواجدّنغوؿص الجسِة ًٍ    هوالجسِةبدّح ؼملت ,  فُ خّاة ا 

ؾداب المػصوغات.  مواخُ الدّاة غوسًم و هبار , هصي ذلم فُ خّاة ا   ا 
غمال

 
 خّح ان, او خجَ للبة الجامػة والمسارس الداهٍِة،رجال ال

ًٍ الشي ِجفٍق فُ ,  المالل الجاا الشي ٌِجم بالسراعة والمصاجػة وثدبّت المػلٍمات اًجماماًا جاااًا 
. خّاثي وِؿّص ممجازاًا 

ًٍ إهظان ِدجصم , فاإلهظان الجاا فُ روخّاثي. لٍة الػزؿّة فُ الدّاة الّو غلُ الصجٍلة والجسِةان 
وِدجصم المصِق الصوخُ الشي ِظلني فلشلم , وِدجصم النلمة الجُ ثزصج من فمي, وِدجصم مباائي, هفظي

إهي هظفّوة فزمة ثػق لصِكٌا فُ بدص الدّاة بكٍة مججٌة هدٍ , ًٍ ِجمّض بالدبات وغسم الضغضغة
مٍاج فُ اي اثجاى, ًسفٌا

 
. ولّط ه كارب ثػؿف بي ال

خّاهاًا إلَ الٍراء, اإلًمال والجصارُ والجصاا ل ثكبو الدّاة الصوخّة فُ الجسِة ٍع ا  ول ثكبو , والصج
رجح بّن الفصلجّن مدبة الػالم

 
 .و مدبة هللا, الجا
ولًا لبو ان ,  الجاا ل ِجظاًو فُ خكٍق هللا مملكااإلهظان الصوخُ و رش خق هللا من هفظي ا 

 
اهي ِا

رشى من غّصى
 
ل ِػاِوا , ، واذا هشر هشراًا بنو خضم وبنو الة وبنو غمقوًٍ ِظلم فُ وؾّة هللا . ِا

و المظاومة ول ِداول اعجبسالي بغّصى ول ِمالو ول ِصجع فُ , ول ِؤجو الٍفاء بوشرى. الجفنّص فّي ا 
مامي ثلم الػبارة ل ثوشر من ان : هلمجي اهي بنو جسِة وبنو عصغة والة ِوفش الوشر وافػا ا  رّص لم ا 

ِة ًٍ
آ
َ٘": ثوشر ول ثفُ، وهؽ ال َٔاَل َتِف ٍُِرَز  ُِ َت َِ َأ ٌِٗس ِو ٍُِرُز َخ ُِ اَل َت  (.5: 5ضفس اجلاوعة  )"َأ

ِقاًا جااا فُ ثٍبجياإلهظان الصوخُو  ,ل ِؤجو الجٍبةو,  ِنٍن ا 
رصر , ِجصهٌا بجسِة,  وان ثصك رمّئة  , فف ِػٍا إلٌّا مصة ا 

 ,وِنٍن جاااًا فُ مكاومة الزماِا بنو فبك للوفط
جمو  ثشهص ان : لٍل اخس الكسِظّن وما ا    الػّالّنل ا 

لغٍهُ فُ رمّة واخسة مصثّن . لس ا 
 , ل ِػشر هفظي فُ عكماثي, واإلهظان الجاا فُ ثٍبجي
مام الظصوف الزارجّة وفغماثٌا, ول ِكسم ثبصِصات لزماِاى

 
ن , ول ِقػف ا

 
هي فُ ذلم ؼا

 
ٍِعف ؼا

ولنوي لم , وثداول إرقاغي للزمّة,  الشي هاهت ثقغك غلّي الظصوف الزارجّةالؿسِق الػفّف
وبإمنان عّسثي ان , ول بدجة اهي هان غبسا وثدت علمان غّصى, ِجظاًو مملكا مع إغصاء الظكٍط

. ثؤذِي
فُ بنو جسِة ولٍة ِظجزسم اِة مًٍبة مودي هللا اِاًا لجظّص فُ لصِق الزّص ولػو , اإلهظان الجااو

,  ِػجبص ان الٍلت ًٍ جضء من خّاثي ان فكس ؼّائ مويفاإلهظان الجاا. الٍلت: مكسمة ًشى المٍاًل
, ِنٍن لس فكس جضءا من خّاثي لشلم فٌٍ ِظجزسم ولجي هلي من اجو رّص المججمع الشي ِػّغ فّي

 , ومن اجو رّصى ًٍ ؼزؿّا
. وًنشا ل ِقّع اي جضء من ولجي بغّص فائسة
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ِقاًا بدّاة الجسِةان  ثُالجسلّق ولنُ هفٌم الجسلّق ثصثبك ا 
آ
لوفصض ان مفها :  فُ غمكي هفجصض ال

ٍع فف ؼم ان ًشا اإلهظان عّظلم فُ رفل  عب رض عجوجٌُ بػس ا 
 
اغلن اإلهظان ان خّاثي غلُ ال

ٍع بنو ثسلّق  ...ذلم العب
بسِجي

 
. خّاة الجسلّقوغلُ ًشا الكّاس هٍا ان هجدسث غن ,  اعجػسااا ل

ومع هفظي وِنٍن مسلكا فُ , ومع الواس,  ِسلق فُ هو غفلاثي مع هللافاإلهظان الصوخُ الجااوًنشا 
 . وهّاثي, وفُ هو افنارى, وفُ هو هلمة ِلفظٌا, هو ثؿصف

. من جٌة مٍاغّسى وولجي والوظام الشي ِظّص غلّي, وِنٍن مسلكا من جٌة خٍاعي ومػاغصى واثجاًاثي
 واهما خجُ خّوما ِنٍن فُ خجصثي الزاؾة ،ل ِنٍن مسلكا فكك وًٍ مع الواس, اإلهظان المسلقو

لهوا بمبّػجوا ل ,  فُ الجؿصف لس ِنٍن عٌفًا هٍغاًا ما فُ خقصة الواسالجسلّقِظلم بجسلّق ان 
مامٌم غٍّبوا, هدل ان ِوجكسها الغّص ولشلم فالمكّاس , وهزػُ ان هونػف امام الواس وثظٌص ا 

.  بسافع اارلُ ثجمدو فّي مباائوا ولّمواالجسلّقوان ِنٍن , الدكّكُ للجسلّق ًٍ غوسما هنٍن بمفصاها
ِقاًا ِنٍن مسلكا من جٌة ولت غّصى, اإلهظان المسلق هما ًٍ خصِؽ غلُ ولجي فف ِػغو ولت , ًٍ ا 

رصِن , غّصى بغّص فابك
آ
وبزاؾة لٍ هان ًشا الغّص ِزجو من ان ِؿسى لشلم فٌٍ ل ِقّع ولت ال

رش ولجا ل ثظجدكي, فُ الجٍافي
 
خااِح ثا و فُ ا  . ا 

ِقاًا ان ِنٍن مسلكا فُ هفمي  ِضن هو هلمة لبو: اإلهظان الصوخُ ِوبغُ ا 
و مواعبجٌا للمجال و لؿسًا ا    ان ِكٍلٌا عٍاء من جٌة مػوُ النلمة ا 

و للظامػّن، و  ا   ومػصوف ان الظصغة فُ النفم ا 
رصِن 

آ
و الظصغة فُ الدنم غلُ ال ي ا   , للغقلاوفُ العجظفم , إبساء الصا 

و مٍفكا فُ هفمي  فف ِنٍن مسلكا ا 
 
 . هو ذلم ِػصض اإلهظان للزما
ٍع من , وهما ِسلق اإلهظان فُ هفمي الجٌنم ِوبغُ ان ِسلق فُ مضاخي وفدني فف ِجدٍل ذلم الُ ه

و العجٌضاء بي ِقاًا ان ِنٍن مسلكا فُ هكسى وفُ غجابي وفُ ثٍبّزي, غلُ الغّص ا  فف ِجصح , هما ِوبغُ ا 
. ول ٍِبذ فّدمم, ؼػٍر غّصى خّوما ِوؿح

 

ااء اِة مظئٍلّة ثػٌس إلّي و لبػا عجكٍاى  
 
واإلهظان المسلق ثظٌص الجي فُ ا

. والُ اخجصام الواس لي وخكجٌم بي, ًشى السلة الُ الوجاح والُ اثكان غملي
 النبّصة اما ما ِظمٌّا بالزماِا  الزماِاغلُ ان البػـ لس ِسلق فّما ِظمّي 

 . فٌٍ ِظجٌّن بٌا ول ٍِبزي فمّصى غلٌّا, الؿغّصة
فُ ارٍلي وفُ رصوجي ,  ان ِسلق فُ هو خصهاثيالػزؽ الصوخُهشلم غلُ 

ن هو رمٍة غوسى لي خظابٌا, فُ ؾٍثي وفُ مػّجي,  فف ثجصفي الجّارات , ا 
رماء الػائػة,  الظائسة

 
هما ِوبغُ ان ِنٍن خنّما فُ ثسلّكي  , ول ِجاري ال

  ل ِوجصف بالجسلّق إلَ الٍعٍعة
 
 
 , خّح ِنبص البػـ لّمة الزما

 
 خّح ل ٍِجس رما

 
و ِظن رما . ا 
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ى
ى

 (37: 22وت) "حتب السب وَ كن قمبك ٔوَ كن فكسك"
  !ًل اىت مشغّم باهلل؟ أه مشغّم دا٘نًا بسّاَ؟+ 
  .جيب اإلىشغام باهلل،ألىٌ ًّ الّحْد النن سريافقوايف الطرِق إىل األبدِٖ،ُترافق الشْاطني األشرار للذحْم+ 
   ال جيعلم حتبٌ باستنرار– غري اهلل –ُاإلىشغام بآخر . إن الشٓٙ املشغّم بٌ ًّ النن حتبٌ+ 
َّدٌ الشْطان ىظرًنا إىل شٓٙآخر+   فقد اىشغل آده ُحّاٙ عي اهلل بعض الّقت ف

ىى.وهوىدرسىهامىلكلىنغس!! (شٍّٔ املعرفٖ+ لنٔ طعم الشذرٔ)                 
 .بْونا إىشغلت أختٍا مرثا بالطعاه ُالضّْف.مرِم أخت لعازر اىشغلت باملسْح ُدلست حتت قدمٌْ بفرح+
  .مسكني اخلاده املشغّم باإلدارٔ، ُلْس باجللّس مع اهلل يف بْتٌ+ 

 ى".متىىتتركىاإلنذعالىببوتىالرب،ىلكيىتنذعلىبربىالبوت": ُهلنا ِقّم قداسٖ البابا شوّدٔ الجالح
  !"متىىوكونىالربىلذةىنغودنا؟ىونذهبىلبوتهىوربادتهىبحبّ؟" :ُِقّم أِضا

 !!الشْطان حياُم أن ِشغلوا عي اهلل، باللٍّ أُ بالتسالٓ أُ بعلم أُ أىشطٖ خمتلفٖ، فال جنلس مع املسْح+ 
  !ما ًّ الشٓٙ النن ِشغلم أكجر؟ اهلل؟ أه أمّر العامل؟: لكي+ 
 . تعوٕ إعطاٙ اًتنامات ألمّر عاملْٖ أخرٗ غري اهلل" لوسىرنديىوقت"عبارٔ + 

كنا حيدخ يف اجملامالت ُتّفري ُقت لّسا٘ل         ، لكوت قد أُددت لٌ الّقت–لّ كان مٍنًا يف حْاتم     
  .    اإلعاله اليت معظنٍا تافٌ ُسطحٓ

   .إخل...... خن درسًا مي املوشغلني باهلل، أمجام األىبا أىطّىّْس ُاألىبا مكارِّس الكبري ُاألىبا بْشّن + 
  .ادلس مع اهلل ًوا، لكٓ تتنتع باجللّس معٌ يف األبدِٖ السعْدٔ ُإال لي جتلس معٌ ًواك+ 
 .فرغم كجرٔ مشاغلٌ ُمشاكلٌ، كان دا٘نًا مع اهلل، ُكان حيب اجللّس يف بْت الرب. خن درسًا مي داُد+ 
؟  (إخل...  فكر – هلّ – دراسٖ – عنل –صدِق )ما ًّ الشٓٙ النن ِشغلم اآلن عي اهلل؟ + 

ىى!وأوؼمىتحبهىأكثر؟                                              
 تنكر دا٘نًا أىٌ ال ِستطْع عبد أن خيده اهلل ُاملام، أُ اهلل ُاجلسد+ 

  . فأعط األُلِّٖ هلل ال للعامل
  (.10: 4ت2٘)"دمياس تسكين، إذ أحب العامل احلاضس": قام القدِس بّلس الرسّم حبزن+

 !!ولألدفىكثورىمنىالخدامىفطلواىهكذا
  .(بْوم ُبني املشكلٖ)بل ادعل اهلل يف الّسط . ال جتعل املشاكل حتّم بْوم ُبني اهلل+ 
أماىقدرتمىأنىتدؼرواىمطيىدارظى":فقام هلمتنكرأن الرسل كرسّا حْاتٍم للرب،ُلكوٍم اىشغلّا عوٌ بالوّه، + 

  !؟"واحدة
لطدمىوجودىمحبظىقووظىللهى..الكوا٘س متتلٓٙ بالواس يف األعْاد ُالوٍضات، ثم ِوشغلّن عي اهلل ِاقٓ أِاه السوٖ+

 .!!فيىالػلب
لَتم جتعل السب لرّ قلبم، ًلرّ نفسم، ًتفسح باحلَاّ معى يف دنَاي،  + 

 ًهرا هٌ كل مشتواي. للُ تتنتع بى يف مساي
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 شنس ة ًقْهاى  هستحقٍي إجعلٌب

Ariten Nempsa Enjwc qen Ouswephmot 

 أوو شبٍئهمىت خٍي إوجىس  أ وٍم  إبشب اري تٍه

 اسمل لٍتقدس  السمىات الذي فً اببًب

Peniwt je Etqen ni V/oui Maref 

toubo 

Nje bekran 

 اوجً بٍكزان مبرٌف تىفى فٍئىي أتخٍه وً جً بٍىٍىت

 ملكىت ك لٍأت

Mareci nje tekmetouro 

 ك مت أوورويت إوجى هبزٌسئً

 مشٍئتل لتني

Petehnak marefswpi 

 مبرٌف شىبً بتٌِبك

االزض على مرلل السوبء فً موب 

mvr/] qen tve nem hijen pikahi 

بٍنبًُ ٍُجٍي ًٍن إتفٍَ خٍي إهفسٌتً 

الٍْم أعطٌب للغد الري خبزًب 

Penwik nte Rac] m/if nan mVoou 

إهف أؤّ هٍف ًبى زاستً أًتى بٍي أٌّل 

ouoh ,a n/eteron   nan ebol 

هب علٌٍب ّ 

 (ذًْبٌب)

أغفس لٌب 

ًً إت  أٍّّ مب 

إٌسّى 

إٌفْه ًبى  

Mvrht hwn nten ,w ebol nn/ ete ouon ntan erwou  

كما نؽفر نحن اٌضا للمذنبٌن إلٌنا 

إم إفسٌتً ُْى أًتٍي مْ اًٌٍتً أّؤّى أًتبى إزؤّا 
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 لغتنـــا القبطيـــة



  اقساص كبْ اللحنْ

 المكّوناتى

 / غ من لحم البقر المفروم قلٌل الدهن500/  الناعم٬ غ من البرؼل350 كوب أو ¾1
 ملعقة صؽٌرة 1/ المفروم٬ ملعقة طعام من النعناع الطازج1/ مفرومة٬ غ من البصل100 حبة صؽٌرة الحجم أو 1

 / ملعقة صؽٌرة من الفلفل األسود المطحون¼  /من الملح
 ملعقة صؽٌرة من الكمون المطحون 1/  ملعقة صؽٌرة من القرفة المطحونة½

:ىللحذوة
  غ من البصل250أو   حبات متوسطة الحجم2/  مالعق طعام من الزٌت النبات2ً
  مكعبات من مرقة الخروؾ ماجً 2/  كػ من لحم الؽنم المفروم½ /  مفرومتان٬
  مالعق طعام 3/  ملعقة صؽٌرة من السبع بهارات½ /مفّتتان (الطعم األصٌل)

  ملعقة طعام من 1/ ملعقة صؽٌرة من النعناع المجفؾ1/ المحّمص٬من الصنوبر
 للقلً ٬ غ من الزٌت النبات440ً أكواب أو 2/دبس الرمان

 طروػظىالتحضورى

ٌَُصفَّى ثّم ٌؽطى وٌوضع جانباً لمّدة ساعة .  ٌُؽَسل البرؼل و
ُتفَرم المكّونات . ٌُمَزج البرؼل المجّهز مع لحم البقر المفروم٬ البصل٬ النعناع٬ الملح والتوابل فً وعاء للخلط

ٌضاؾ القلٌل من الماء البارد عند الحاجة للحصول على عجٌنة )ثالث مّرات بواسطة آلة فرم اللحم الكهربائٌة 
.  ٌُؽّطى المزٌج وٌوضع فً البّراد. (ناعمة

ٌُطهى حتى ٌصبح طرٌاً  ٌُضاؾ البصل و ك حتى ٌنضج . ٌُحمى الزٌت فً قدرٍر و ٌَُحرَّ ٌُضاؾ لحم الؽنم المفروم و
ٌُضاؾ المكّعبان المفتتان من مرقة الخروؾ ماجً  ٬ السبع بهارات (الطعم األصٌل)وٌكتسب اللون البن٬ً ثّم 

ٌّة٬ حبوب الصنوبر٬ النعناع المجّفؾ ودبس الرّمان وٌحّرك المزٌج حتى ٌمتزج جٌداً  .  العرب
تؤَخذ قطع متوسطة الحجم من مزٌج عجٌنة الكّبة بواسطة ٌدٌن رطبتٌن وُتصَنع كل حصة على شكل بٌضاوي 

.  وٌترك فراغ فً الوسط بإدخال اإلصبع من طرؾ واحد
.  ُتحشى القطع بالقلٌل من مزٌج لحم الؽنم المطبوخ وتؽلق بالضؽط على طرفها بإحكام

.  ُتقلى الكبة فً الزٌت المحّمى حتى تكتسب اللون البنً الذهبً
 ٌُقدم هذا الطبق ساخناً مع السلطة الخضراء واللبن الطازج

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ..............................................................................................................
 سؤال شهر أكتوبر

 من هو الملك الذي مد له أجله خمسة عشر عاما ؟

 .................................................................................................. أ جابة السؤال
 
 

 

 

 

 ابوناىرووسىحجرةضعىاجابتكىفيىصندوقى

 فوهىجواوزىاالجتماعىالػادم

 

 

بسنامج املسابقات  
 فتشٌا اللتب..اجلدٍد

 حاول اقرا فتش

واحلل 
يف العدد 

 القادم
 

  سبتمرباجابة سؤال شهر 
 من هو الذي حارب أباه بكل عنؾ٬ ومات فً الحرب دون أن ٌدرك شٌئاً؟

 (18:15صم2) أبشالوم الذي حارب أباه داود
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 طبَبم اخلاص

 ؟ما أشباب التَاب اللوزتني
 

 الدكتورىأذرفىبلبع،ىأدتاذىبكلوظىطبىالػصرىالطونى"وجوبىرنىهذاىالدؤالى

 االلتهاب ٌتتى نتٌجة عدوى بكتٌرٌة باللوز، وتنقسم التهاب إلى حاد :ىقائال

ومزمن، وٌؤدى إلى احتقان مؤلم بالحلق، مع ارتفاع فى درجة الحرارة، وتضخم 
فى الؽدد اللٌمفاوٌة، وقد ٌصاحبها األلم باألذن، وقد ٌرى صدٌد على سطح 

. اللوزتٌن
وعادة تحدث اإلصابة فى فصل الشتاء نتٌجة التؽٌرات الجوٌة، تعتبر اإلصابة فى 

. الؽالب حالة مرضٌة لٌست خطٌرة وتنتهى تلقائٌا بعد عدة أٌام

أن التضخم الزائد فى اللوزتٌن، ٌؤدى إلى درجة تعوق البلع  "بلبع"وأضافى

والتنفس، وفى بعض الحاالت االلتهاب المزمن، ٌقوم النشاط البكتٌرى بفرز سموم 
فى الدم، مما ٌؤدى إلى تتثٌرات سلبٌة على القلب، الكلٌتٌن، والمفاصل، وهنا البد 

المناسبة " مضاد حٌوى"من محاصرة النشاط، المسبب للسموم بتناول العقاقٌر 
للحالة وتكون الجرعة كاملة، وبعد استقرار الحالة نقوم بعالج العضو الذى تتثر 

. بالبكتٌرٌا
وٌنصح بلبع بضرورة الراحة التامة فى الفراش، تناول الكثٌر من السوائل مع 

مراعاة أن تكون دافئة، حٌث هناك اعتقادات شائعة، بتن السوائل الساخنة تكون 
. مفٌدة فى مثل هذه الحاالت، لكنها على العكس تماما تزٌد الحالة سوءا

أما عن جراحة إزالة اللوزتٌن، فتتم فى حالة إذا كان االلتهاب زائدا وؼٌر قابل 
للعالج مع استمرار كثرة اإلصابة على فترات ؼٌر بعٌدة، وهنا ٌلجت الطبٌب إلى 

.  الجراحة حتى ال تؤثر بالسلب على باقى أعضاء الجسم
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 حظك اليوم مع المسيح 

 20/4 الٔ 21/3بشج الوالينت 

+ الصالة هقذهت لجلب الغشّس .. الصالة ُي هصذس ّأعبط لبشمبث ال تذصٔ ُي قْيت للغبيت

القذيظ يْدٌب رُبٔ الفن + + 

 

 20/5 الٔ 21/4بشج الْدػبء 

+ يبسبي يغْع الوغيخ ابي هللا اسدوٌي أًب الخبطئ "ػلٔ اإلًغبى أى يشدد ػلٔ الذّام صالة 

القذيظ يْدٌب رُبٔ الفن + + 

 

 20/6 الٔ 21/5بشج القذيغيي 

القذيظ يْدٌب رُبي الفن + + + ليني أصذببل ببآلالف ّمبتن أعشاسك هي األلـف ّادذ 

 

 20/7 الٔ 21/6بشج الوؼتشفيي

يْدٌب رُبٔ الفن + + + النٌيغَ هغتشفٔ فيِب الوشضٔ يخذهْى الوشضٔ 

 

 20/8 الٔ 21/7بشج دبهلٔ الصليب 

ليتٌب ًٌتفغ بضشّسة الصالة ًّذسك أى في تشمِب فقذاى ديبة الٌفظ إر ُوب شيء ّادذ ال يٌفصل 

القذيظ يْدٌب رُبٔ الفن + + + 

 

 20/9 الٔ 21/8بشج النبسصيي ببلنلوت 

القذيظ يْدٌب رُبٔ الفن + + + الغنْى قشيي الٌغل ، الغنْى يؼطٔ القلب ػضلت دائوت 

 

 20/10 الٔ 21/9بشج الؼزاسٓ الذنيوبث 

القذيظ يْدٌب رُبٔ الفن + + + هي ال يصلٔ ال يْجذ فٔ ديبتَ شئ صبلخ ببلوشة 

 

( 20/11 الٔ 21/10بشج الوجبُذيي 

أًتن تشتبقْى أى تشّا ثيببَ أهب ُْ فيِبنن راتَ ال أى تشٍّ فذغب بل ّتلوغٍْ ّتأملٍْ ّتقبلٍْ 

القذيظ يْدٌب رُبٔ الفن + + + فٔ داخلنن 

 

 20/12 الٔ 21/11بشج االطِبس 

هغ الصالة اسشن ًفغل ببلصليب ػلٔ جبِتل ّديٌئٍز ال تقشبل الشيبطيي ألًل تنْى هتغلذب 

القذيظ يْدٌب رُبٔ الفن + + + ضذُن

 

 20/1 الٔ 21/12بشج البغطبء 

االتضبع ُْ الوزبخ الزُبٔ ّهْضغ الزبيذت الشّدٔ ألى الشّح الوٌغذق ربيذت هللا االتضبع ُْ 

القذيظ يْدٌب رُبٔ + + + ّالذ الذنوت اى مبى الًغبى ُزٍ الفضيلت تنْى لَ بقيت الفضبئل 

الفن 

 

 20/2 الٔ 21/1بشج خذام الوغيخ 

القذيظ يْدٌب رُبٔ الفن + + + الصالة عالح ػظين ّمٌض ال يفٌٔ 

 



 20/3 الٔ 21/2بشج الذنوبء 

 القذيظ يْدٌب رُبٔ الفن+ + + إى اسدث أال يأتٔ لل دضى فال تذضى إًغبًب هب 

 


