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تشامخ الٌِّدالنُى ُفتخرَن بإدداديل فأظٌر هلل كّف أن  للقد أراد أن ُبط

َداَد سقط يف الزوْ ,ادداديل قد أخطأَا فٌِّذا زوْ مع ثامار أمرآ ابهً 
اب حالكبري لداَد أجنبً سكمِن مى را مع إمرآ أَرُا احلجْ َبِعز اجلد

فكى تهفعٌل , َحيت لِ كان أدداديل فاضكني...خارلالفت الزاوّٕ فال داعْ إذن
ن أعمام اإلوسان ال أعمام آباًٗ يْ اليت تقرر مصريٍ يف أل,فضّكٕ أدداديل 
 .الِّن األخري 

أن السّد املسّح  مل ُأت لٌّرب مى تعّرياتها بل لّزُكٌا إوً الخيذل مى أن 
زاوّات فكنلم ربها َإهلها ألدداد أخنَا وسِٓ م ائوِع مى وقاٗصها َكما أن أَل
 .خطب لناتً طبّعتها اليت زوت

 ... الكهّسٕ كجامار ختكصت دفعٕ َاحدٓ مى أعماهلا الشرُرٓ ثل تبعتً
َراعِخ ُشبً حاهلا أحِالها فكنلم الكهّسٕ اليت قام هلا الهيب أوسْ شعبم 

 ... َشعب أبّم فّشتٌْ املكم حسهم
ْ أعمالً اخلاصٕ َحيت فضاٗكً ال فال ُفتخر َُهتفخ أحد بأددادٍ َلّهظر إل

 .دَن العشار مداوا ُْفتخر بٌا ألوً بأمجام ينٍ املفاخر صار الفرُس
  

 إنك إن مدحت ذاتك فلن ميدحك اهلل أٍضا 
 

 . عن إذاعْ فضلك اهللأما إن نطبت الٌٍل هلا ًملتوا فال ٍكف 
 

ملاذا ترك البشرييف سمسمة اآلٌساب أمساء الٍسوة 

القديسات وجن سارة ورفقة وغريِىا وأورد ذكر 

ٌسوة زاٌيات وجن ثاوار وراحاب وإوراة أوريا 

 غريبة اجلٍس ِي راعوث؟احلجي وإوراة 
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 1101,91لو " ولد لكي اليوً يف وديٍة داود خممص ِو املسيح السب"     مــــــــت لحـــــيــب
 

 ةفً القدٌم دفنت فٌك فً زوجه ابٌنا ٌعقوب المحبوب....ما اعظمك اٌتها القرٌة الصغٌرة بٌت لحم +
 (.53:91تك )راحٌل 

 ما اعظمك و انتً تقبلً راعوث و حماتها نعمً بعد ان مات +
 ...و كلٌون زوجها الٌمالك و ابنٌها محلون

 فرِيتا كمتاِىا حيت دخمتا بيت ذتي و كاُ عٍد دخوهلىا "

 (.18911ز"  )بيت ذتي اُ املديٍة كمّا حتسكت بسببّا     
 

 ما اعظمك عندما التقت فٌك راعوث بجبار البؤس بوعز لٌتزوجها +
 و ٌولد منها عوبٌد جد ابٌنا داود أعظم ملوك بنً اسرابٌل علً 

 ...حت بٌت لحم مسقطا لرأس داود االطالق و هكذا أصب

وأوا داود فكاُ يرِب ...آلفساتي وَ بيت ذتي يّوذا الري امسْ يسي ابَ ذالك السجن او داود ِو+"

 (.14, 911 16اصي " )و يسجع وَ عٍد شاوه لريعي غٍي ابيْ يف بيت ذتي

ومكا خمفا لصاوه الري ,يسي وا أعظىك يا بيت ذتي و قد أتي اليك صىوئين الٍيب ليىسح داود أصغس أوالد +

 (.3915اصي )زفضْ السب 
 .تسابٌح علً نغمات المزمار و القٌثارفسمعت من داود اعذب االلحان و أجمل ال

 ..ألن فٌك تم اعظم حدث فً تارٌخ البشرٌة جمعاء...نعم ٌا بٌت لحم لست عظٌمة بل انت العظمً
 أال و هو مٌالد رب المجد ٌسوع كقول المالك للرعاة

 فّا اٌا أبصسكي بفسح عظيي يكوُ دتىيع الصعب"

 (.11,  ,91  1لو " )اليوً يف وديٍة داود خممص ِو املسيح السبلكي  اٌْ ولد 
سبط ٌهوذا  التً لم تذكر بٌن مدن,بٌت الخبز ألنه علً الرغم انك المدٌنة الصغٌرة.. طوباك ٌا بٌت لحم 

عظمه بوالدة رب المجد خبز الحٌاة الذي ٌحً ك و صغر مساحتك صارت لك كل رفعه و ورغم قله شعب
 .الً االبد 

 

 ...و فكرا نقٌا تولد فٌه افكارك كل ٌوم اعطنً ٌا مولود بٌت لحم قلبا لحمٌا ٌتسع لمٌالدك القدوس
  :نحت تحت نٌر الخطٌة و صغر النفسالمفرحة لكل نفس أ اشكرك ٌا رب من اجل رسالتك

 .لست الصغري قد صرت مسكتا للقدوس الذي ولد من أجلك  
 

  ٌــا مدٌنـــة االنبٌـــاء السالم لك ٌا بٌت لحـم

 مٌـــالد عمـانـوبٌـــل تنبـــــاواعـــــن نالـــذٌ

 محـب البشر الصالح مرٌـم ولدت مخلصنــا

 4  كؤقــوال االنبـٌــــــاء فً بٌت لحـم الٌهودٌة



 

 ++ (طــوبة 1) استصّاد القديس اسطفاٌوس زئيس الصىاوسة ++ 
 

ذيفذعثلذػذاذاظقومذادتشفدذاظؼدؼسذادتػاغوسذرئقسذاظشؿاعدةذ

ذػذاذاظذيذذفدذسـهذظوضاذيفذدػرذأسؿالذاظردلذ.ذوأولذاظشفداءذ

ذوأعاذادتػاغوسذصإذذطانذممؾوءاذإمياغاذوضوةذطانذؼصـعذسجائب"ذ:ذبؼوظهذ

ذ".جمؿعفمصحددهذاظقفودذواختطػوهذوأتواذبهذإىلذ،ذوآؼاتذسظقؿةذيفذاظشعبذ

ذوأضاعواذذفوداذطذبةذؼؼوظونذبانذػذاذاظرجالذالذؼػرتسنذأنذذ

ذ.ذذؼتؽؾمذطالعاذجتدؼػاذضدذادلوضعذادلؼدسذواظـاعوس

ذادلوضعذوؼغريذ ذدقـؼضذػذا ذؼؼولذإنذؼدوعذاظـاصريذػذا ذمسعـاه ذإؼاػاذألغـا اظعوائدذاظيتذدؾؿـا

عذاجلاظدنيذيفذاجملؿعذورأواذوجفهذطأغهذوجهذعالكذصؼالذرئقسذاظؽفـةذصشخصذإظقهذمجق..ذ.عودىذ

ذػيذ ذػؽذا ذاألعور ذأترىذػذه .ذصأجابفمذبؽالمذعؼـعذودردذهلمذاظؼولذعنذإبراػقمذإىلذعودىذ"

وخروجذإبراػقمذعنذحارانذوعقالدذختانذادحقذوؼعؼوبذوبـقهذوبقعفمذظقودفذوطقفذزفرذالخوتهذ

ذ...اهلقؽلذذوادتدساػمذوداقذاظؼولذحتىذبـاء

ؼاذضداةذاظرضابذوشريذادلختزغنيذباظؼؾوبذاألذانذاغتمذدائؿاذتؼاوعونذاظروحذ:ذثمذختمذطالعهذبؼوظهذذ

ذاظؼدسذ ذطانذآباؤطمذطذظكذاغتمذ. ذطؿا ذاظذؼنذدبؼواذ. ذآباؤطمذوضدذضتؾوا أيذاألغبقاءذملذؼضطفده

ذوحذاظؼدسصأغبواذمبجيءذاظبارذاظذيذاغتمذأالنذصرمتذعدؾؿقهذوضاتؾقهذممتؾئذعنذاظر

ذ

 .فرأي مجد اهلل ويسوع قـائما عن يمين اهلل  
ذ

ذ.ذصؼالذػاذأغاذاغظرذاظدؿواتذعػتوحةذوابنذاإلغدانذضائؿاذسنذمينيذاهللذ

وأخرجوهذخارجذادلدؼـةذورمجوهذوػوذ.ذصصاحواذبصوتذسظقمذوددواذآذاغفمذسؾقهذبـػسذواحدةذ

وصرخذبصوتذسظقمذؼاذربذالذتؼمذؼدسوذوؼؼولذأؼفاذاظربذؼدوعذاضبلذروحيذثمذحثيذسؾيذرطبتقهذ

ذ...ذذهلمذػذهذوإذذضالذػذاذرضد

ذ."ومحلذجددهذبعضذادلؤعـنيذوأضاعواذسؾقهذعـاحةذسظقؿةذثمذدصـوه"ذ

ذذ

 +++ صالته تكون معنا آمني+++ 
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 الدـد الميـة في عيـى ودروس روحيـالت ومعانـتام
 

 

 .دوهــــــــــــد فمجـــح ولــــالمسي
 .وهـــــــــــــــاوات فـاستقبلـــــــأتى من السمح  ــــالمسي

 .فـارفعوه المسيح على األرض
 

 رتـّلي للرب أيتيا األرض كّليا ويا شعوب سّبحوه بابتياج
 المسيح في الجسد فـابتيجوا تمجد قد ألنو

 

 (.1: 46مزمور" )هلل بصوت اًرتمن اي مجَع الأمم صفلوا بأأنفمك وىََوا"

 اًرئاسة فوق منىبو وأُغعَنا ابنًا، وحىونلأهو ودل ًنا ودل، 

دغى امسو ًيا حباراً أأاب الأبد رئُس اًسالم ًو  (.9::6اشؼَاء ) "جعَبًا مشريًا ا 
 

إن المولود منذ . سٌدللبشر ال توصف ٌظهرها ال لها من محبة فٌا. به ٌبتدئ الكٌان وٌخلق غٌر المخلوق
 .ٌولد ثانٌة بال أباألزل 

لٌعٌدنا إلى الحالة األولى بواسطة  البشر من أجلنا، نحن الساقطٌن  بسبب الخطٌئة ابن هللا ٌصٌر ابن إن
فٌا . كماله بألوهٌته، والكامل ٌضعف فً المجد ألشاركه فً ٌفتقر إلى جسدي ألغنى أنا فالغنً. تجسده

 . ٌوصف له من سر ال
كما أهنئكم بعٌد مٌالد السٌد . ن هللامقبولة م تحٌون فٌه حٌاة أهنئكم ٌا اخوتً جمٌعاا ببدء عام جدٌد. أوالا 

 إٌحاءت ومن معانً ودروس روحٌة وما ٌحمله مٌالده من. المسٌح له المجد
 .كذا فلٌمنح هللا االستنارة للعالم اآلن.. علٌه بنوره وأشرق. وكما ولد السٌد المسٌح فً عالم مظلم

 .الً الشتاءولد المسٌح فً لٌلة باردة جداا من لٌ.. السبٌل وٌرشده الً سواء
وبال  .وبال أنبٌاء. هللا بال صلة بٌنه وبٌن. البرودة الروحٌة فترة طوٌلة من الزمن ووسط مجتمع شملته

 . وبال معونة من الروح. افتقاد إلهً
 ".فاسق وشرٌر ٌطلب آٌة وال ُتعطً له جٌل"  :المسٌح فٌما بعد قال عنه

 حارب المسٌح وحارب معجزاته ووصاٌاه جٌل 

 والظلمة لم تدركه إلً الظلمة ًالنور أضاء ف"عنه إن  لذلك قٌل
  "وخاصته لم تقبله .خاصته جاء 

 :امليالد مو الدروس اهلامة اليت نتعلنها مو قصة

 بالمظاهر عدم االهتمام -1

وفً مكان حقٌر . صغٌرة تدعً بٌت لحم بلدة ث ولد فىٌح مٌالد السٌد المسٌح ًوٌظهر هذا الدرس ف
. كما ٌولد بدون احتفاالت ارضٌة.. ٌختلفون فً موعده للناس مازالوا ٌوم لم ٌعلنهو مزود بقر وفً 

لم ٌكن "وقٌل عن ٌوم مٌالده . نجار وفً رعاٌة رجل. من أسرة فقٌرة لجمٌع الناس كما ولد كما ٌحدث
 ". البٌت له موضع فً

 . اناتحٌو صور المٌالد تبٌن المزود وما ٌحٌط بالفراش القش من وحتً اآلن ال تزال
المظاهر الخارجٌة ندخل  وهو أننا بالبعد عن. كل ذلك نأخذ منه درسا روحٌا. وولد فً ٌوم شدٌد البرد

  .بعٌداا عن العظمة والترف. فً مشاعر المٌالد
 6 . فالعظمة الحقٌقٌة لٌست فً المظاهر الخارجٌة من غنً ومالبس وزٌنة



  .مملوء من الفضائلالعظمة الحقٌقٌة هً فً القلب المنتصر ال إنما
.. لكً ٌتجنبها. إلٌها شخص عن مظاهر العظمة الخارجٌة التً ٌقع فً شهوتها وٌسعً فلٌبحث اذن كل

  .أراد أن تكون للمٌالد فاعلٌة فً حٌاته إن
 االتضاع-2

سواء .. تفقد جوهرها. وقصةالمٌالد بدون اتضاع .االتضاع إن مٌالد السٌد المسٌح هو أكبر درس فً
 أو حٌاته حوالً ثالثٌن عاماا وهً تكاد تكون. ذاته من كل مجد عالمً أخلً فٌها فً ظروف المٌالد التً

 وفٌنا فلنحتفل باالتضاع فٌه. فإن أردنا االحتفال بالمٌالد .لكثٌرٌن مجهولة

 ٌاها؟وكٌف تكون وكٌف نح. ولنبحث ما هً أعماق االتضاع
إلً اتضاع السٌد  فً أن ننظر األمور التً تضاد االتضاع فً حٌاتنا لكً نتجنبها؟ ألنه ما الفائدة وما هً

نسلك . حتً كما سلك هو. لنا مثاالا  ألٌس أنه ترك!المسٌح دون أن نتشبه باتضاعه علً قدر طاقتنا؟
 ..نحن أٌضا

 البساطة-3

غالبٌتهم . اختار له تالمٌذ بسطاء -لما بدأ رسالته  - المجد نالحظ فً قصة المٌالد أن السٌد المسٌح له

المٌالد أُعلنت  كما أن بشارة .كانوا أبراراا ولهم قلوب مستعدة لحمل الرسالة ولكنهم .من الصٌادٌن
ولم تعلن هذه البشارة لكثٌرٌن من  . بساطة اإلٌمان وعمقه ولكن كانت لهم. لجماعة من الرعاة البسطاء

 فلماذا؟.. الشعب والفرٌسٌٌن وكهنة الٌهود وشٌوخ بةالقادة كالكت

 ... بها إنما ُتعلن لقلوب بسٌطة تفرح. ذلك ألن أسرار الرب 

 ومعجزاتو ؟؟ اخى واختى ىل لك بساطة اإليمان،التي تستطيع بيا أن تقبل أسرار الرب
 

 ىل نفطكأل نفطك ًاضأاض
 

 ؟؟؟ ام بتعقٌد وشك (فٌها مع نفسكلحظه فكر ) حٌاتى بكل بساطة ًهل انا بقبل ٌسوع ف
 .المعجزات فكثٌرون ٌنكرون!  فٌه الكثٌر من التعقٌد باسم العلم-الشدٌد  لألسف – إن العالم المعاصر

. بعضهم ٌنكر القٌامة أٌضا بل !لذلك إذا ما حدثت أمامهم ال ٌصدقونها. وٌنكرون صحة الرؤي المقدسة
ولكننا ال نحب فً األمور . إننا نؤمن بالعلم .والعلماء فةالفالس وبعض. وهكذا وجدت فجوة بٌن الدٌن

ٌّعه من الخسارة أن. فالبساطة كنز عظٌم. أن نفقد بساطة القلب. معجزاتهب باللهو الخاصة  .نض
  .فمن الممكن أن تكون بسٌطاا وحكٌماا . والبساطة هً غٌر السذاجة

. نقبل ما ٌقوله هللا وبها. حٌاة اإلٌمان وهً تتمشً مع. ولٌست عدم التعقل. البساطة هً عدم التعقٌد
ٌتمٌز عن كل ما سبقه  .بدأ عصراا جدٌداا  إن العالم بمٌالد المسٌح قد،  دون أن نكون رقباء علً عجائبه

 .من عصور
 
 
  
 
 

 :فاصاًل بني شمنني متناٍصٍن ًأصبح املَالد اجملَد

 7 وما بعد امليالد.  ما قبل امليالد



 ةــزوج والزوجـال ان بنيـل الشيطـف يدخـكي
 الزواج مشروع إلهً أسسه هللا فً جنة عدن, لٌكون نموذج إن
 ..الرجل والمرأة فً كل عصر ومكان لكل لالرتباط المقدس بٌن 

 .ٌضعه هللا, وٌجتهد لٌل ونهار لٌفك هذا االرتباط وٌحطم البٌوت ٌكره كل ترتٌب الشيطان ولكون 

 .وزوجته الزوج منها لٌفرق بٌن ٌدخل عن ثغرة الشيطان زمنٌة على الزواج, ٌبحث بعد مرور فترة

 .أغراضه الشرٌرة كؤداة لتحقٌق الشيطان هناك عوامل كثٌرة قد ٌستخدمها

 مذكلةىردمىاإلنجاب -5

 . الشيطان فٌها مشكلة عدم اإلنجاب أو العقم عند المرأة أو الرجل مشكلة ٌتدخل تمثل
 

 اختالفىالثقافة -2

فقد ٌكون أحد الطرفٌن متعلماً وحاصل على شهادة جامعٌة, والطرف ...  العلمً اختالف التحصٌل
 فهذا ٌنشا فجوة, حٌث كل طرف له من ٌتعامل معه وٌظهر هذا الفرق فً. متعلم أبداً  اآلخر غٌر

 الزٌارات أو الجلسات مع العابالت أو األصدقاء, فلو افترضنا أن
 متعلمة, فسٌشعر باإلحراج عندما ٌتحدث وزوجته غٌر طبٌب الزوج 

 .به بٌنما زوجته ال تعرف ما ٌتحدث وسط زمالبه 
 

 اختالفاتىاجتماروة -9

 المدٌنة والمرأة من القرٌة أو بالعكس , مثال قد ٌكون الرجل من

الطعام,فمثال تنزعج المرأة عندما تجلس  مثال آداب الشيطان وهنا تنشؤ خالفات تافهة قد ٌستخدمها 

الملعقة او الشوكة أو عدم النظافة وعدم االهتمام فً  للطعام مع زوجها وهو ٌؤكل بٌدٌه وال ٌستخدم

 .معتنٌة فً نفسهامهلهال وزوجته غٌر  ندما ٌرى البٌتع الزوج ترتٌب البٌت, فٌنزعج
 

 االختالفاتىالمادوة -4
 دخل المرأة عن الرجل, فقد ٌكون دخل المرأة أعلى بكثٌر من رجلها, فٌشعر الرجل بصغر اختالف

  .النفس, وتشعر المراة أنها صاحبة الفضل على زوجها
 

 اختالفىاألرمار -1
إلى مرحلة الشٌخوخة بٌنما ٌصل الرجل و والمرأة عندما ٌكون فارق العمر كبٌر جداً بٌن الرجل

المقدس كم ٌكون الفارق, لكن نرى إن أبونا إبراهٌم كان ٌكبر  المرأة فً عز شبابها, ال ٌحدد الكتاب
زواجهما ناجحا, وكان بوعز رجل فً األربعٌنٌات عندما تزوج من  سارة بعشر سنوات, وكان

زٌادة الفرق فً السن تإدى إلى  إن. بداٌة العشرٌنات وكان زواجهما ناجحاً  راعوث التً كانت فً

 .االختالفات فً طرٌقة تفكٌر كل واحد زٌادة
 لها ومحاولة جفعلً كل زوج وزوجة دراسة المشكلة التً ٌتدخل بها الشٌطان والصالة من ا

 صن بالصالة الٌدخلة الشٌطانححلها والتكٌف معها وطلب  معونة هللا فالبٌت الم
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  االسكندرانىطريقة عمل الكبدة 

 :املقادير

 -ثمرات فلفل أخضر رومً متوسطة-4 (.جاموسً)كٌلو كبدة   1/2
  – ملح وفلفل وبهارات -م ك زٌت ذرة  -ثوم كبٌرة فصوص 6

 .الخلمن  قلٌل+ عصٌر لٌمونة + عصٌر بصل 
 : التحضري

 .صفٌرة شرابحٌقطع الثوم ,  ٌقطع الفلفل األخضر مكعبات صغٌرة , صغٌرة تقطع الكبدة مكعبات -1

 تصفى تتبل الكبدة فً عصٌر البصل واللٌمون والخل لساعة تقرٌبا ثم -2

 .ٌوضع الزٌت فً الحلة على النار حتى ٌسخن تماما -3

 .وتقلب جٌدا حتى تتحول للون الغامق ثم تقلل النار من تحتها ٌضاف الكبدة -4

ثم  والثوم والملح والفلفل األسود وتقلب قلٌالمنها وعندما تبدأ فً تشربه ٌوضع الفلفل  تخرج الكبدة ماء -5

 .ٌطفؤ علٌها بشرط عدم نشفان الماء كلٌا, وتقدم ساخنة

 

SAIT … SAIT … SAIT … SAIT … SAIT … SAIT … SAIT … SAIT … SAIT … SAIT … SAIT … SAIT  

 يعمَ إجتىاع العائمة املقدسة 

 احـــــعن إفتت
 الموقع الخاص بإالجتماع

www.maryholyfamily.com 

ىهىــــفوىيىـــوهتالق
 سؤال وجواب  ... أيات  ... تأمالت  ... الكتاب المقدس االلكتروني والقطمارس أقوال أباء  

 وكمان تقدر تنزل المسابقة.. مجلة االجتماع  ... صور تذكارية   
 انا وتقرا موضوعات كتير روحية أو إجتماعية  معوكمان لو عاوز تتواصل  

 عليك في الموقع  جاوبلو عاوز تسأل أبونا أي سؤال ىيو 
ىوكمانىمتنداشىتذتركىفيىجروبىالموقعىرلىىالفوسىبوك

 

 
 

SAIT … SAIT … SAIT … SAIT … SAIT … SAIT … SAIT … SAIT … SAIT … SAIT … SAIT  
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رــــة الشهــفضيل  
 

 ضبط النفــس"  الضابط  شفتيْ  عاقن" ) أوثاه ,1 9 18 (

نتحدث الٌوم عن ضرورة ضبط النفس , وهى إحدى ثمار الصوم السلٌم , وهى فضٌلة جمٌلة تقى + 
 :المرء من متاعب وخطاٌا كثٌرة , وأمتدحها سلٌمان الحكٌم وقال 

 (  921  15أً ")البطئ الغضب , خري وَ ادتباز , ووالك زوحْ خري ممَ ميمك وديٍة " 

 :نرى ذلك فٌما ٌلى ! فمن هو الذى ٌضبط نفسه ؟ وفى أى مجال ؟+ 

 ( . 918  ,1أً " ) كثسة الكالً ال ختمو وَ وعصية , أوا الضابط شفتيْ فعاقن "  :ان  ــــضبط اللس ( 1) 

 (97 2يع") ممموء ُسىًا ُوىيتًا( بسّولة)هلل ,ِو شس ال ُيضبط حد أُ ُيرستطيع أالمساُ ال ي" 

 ( 91 2يع")إُ كاُ أحد ال يعُثس فى الكالً ,فراك زجن كاون, قادزأُ ُيمجي كن ادتسد أيضًا"

 .وضع باب حصٌن لشفتٌه( صلى)وتدرب مرنم إسرابٌل الحلو,على ضبط لسانه,وطلب +
والذى ٌضبط لسانه , ٌنجو من خطاٌا كثٌرة جداً , وتكون له فرصة للتفكٌر قبل الكالم فى نتابج ما + 

 (. 926  11وت " ) بكالوك تتربز وبكالوك ُتداُ " : سٌقوله , ألنه 

 .وهو درس هام لكل إنسان , فى كل زمان ومكان 
 ".ًىك ًخلكم كَبم مع هللا  سىت ًساهم ،"  :( الشٌخ الروحانى)القدٌس ٌوحنا سابا  وقال+ 

 " نثري اًالكم ًدل ػىل أأهو فارغ من داذي ، أأى من معي اًصالة" :وأٌضاً نقرأ قوله الحكٌم

 . "ًُس لك ما ٌُسمع ًُلال ، وال لك ما ًُلال ٍُىذب :" وقال أحد الحكماء + 

 .فؤخطر الكالم هو المكتوب , ألنه ٌصٌر وثٌقة علٌك قد ُتدٌنك 

 :ضبط الفكر   ( 2) 
 .أُحرس أفكارك , وال تقبل كل فكر شرٌر ٌؤتى إلٌك , قد ٌُضرك + 
 أحذر من أفكار ُتثٌر الغضب أو اإلنتقام , أو الشهوة , أو المجد الباطل , + 

 . أو طاعة ألفكار األشرار , وتجلب العار 

 :ضبط الحواس   ( 3) 
ُصدفة , أو بغٌر إرادتك , ولكن النظرة الثانٌة الحواس هى أبواب للفكر , وقد تكون النظرة األولى + 

 .إرادٌة وسُتحاسب علٌها 
 .وضبط الحواس ٌساعد على نقاوة الفكر , ونقاوة األحالم والظنون+ 

 :ضبط المشاعر  (  4) 
 

ٌّر +  إن وجّدت شعوراً خاطباً , قد دخل إلى قلبك , فال تتجاوب معه , بل أطرده بسرعة , أو غ
 فى أمر سماوى طاهر الموضوع , أو فكر 

 
 

51 



  :الطقس من عيد الميالد إلى عيد الختان* 
 

 

ذرؼسذصراحيىذ عنذسقدذادلقالدذإىلذسقدذاخلتان + 

ذوظؽنذؼنبعاءذواجلؿعةذاظتىذتؼعذبنيذاظعقدوتصامذأؼامذاألر

 .إغؼطاع بدونذ

ذتصؾىذاظتدبحةذطادلعتادذيفذأؼامذاظػرحذععذإضاصة + 

 .اظدصـارذواظطرحذوختامذاظذطصوظوجقاتوؼؼرأذ إبصاظقةذاظقومذ

طؿاذتؼالذذطصوظوجقاتذ.ذاظـاضوسذاخلاصةذبادلقالد يفذرصعذاظبخورذتؼالذأرباعذ +

اظعذراءذعرؼمذوعردذادلزعورذوعردذاإلرقلذومجؾةذ ادلقالدذضبلذذطصوظوجقةذاظؼدؼدة

 .اخلتامذاخلاصذبادلقالد

 ريذصالةذاظداسةذاظثاظثةؼصؾىذاظؼداسذطؿاذيفذسقدذادلقالدذسؾىذأنذتؼالذعزاعذ +

 .واظداددة

  :عيد اخلتاُطقس  *
ذأؼامذاظػرحذصقؼالذاجملؿعذطؿاذيفذ تصؾىذاظتدبحةذطادلعتادذيف +

ذذطصوظوجقة األسقادذاظدقدؼهذطؿاذتؼالذذطصوظوجقاتذاخلتانذضبل

ذاظؼدؼدةذاظعذراءذعرؼمذوإضاصةذإبصاظقةذسقدذاخلتانذوارسذأوآدامذذ

ذاظدصـارذواظطرحذوختامذاظذطصوظوجقاتذوعردذادلزعورذوعردذ وؼؼرأ

 .باخلتان اإلرقلذومجؾةذاخلتامذاخلاص

 ؼصؾىذاظؼداسذطؿاذدبقذسؾىذأنذتؼالذعزاعريذصالةذاظداسةذاظثاظثة +

وتؼالذاظؾقؾوؼاذصايذبقهذبيذوحلنذرايذذورىذوعردذاألبرطدقسذاخلاصذ.ذواظداددة 

اآلدامذأوذاظوارسذوعدحيةذصىذاظتوزؼعذوتؼالذذطذظكذعردذاإلرقلذواألدبدؿس باظعقد

 .اظدقدؼه ضدؿةذاألسقاد
 .طوبة طقس سهوى 01طوبة إىل  7مو  +

 طوبة  01إىل ( الغطاس عيد)طوبة  00مو  +

 .طقس فزاحيي( عيد عزس قانا اجلليل)

ذاخلتانذأوذسقدذسرسذضاغاذاجلؾقلذ إذاذجاءذسقد +

 األسقادؼومذأحدذتؼرأذضراءاتذاظعقدذحقثذأغفؿاذعنذ

ذ.اظدقدؼهذاظصغرى 
ذ

 

 ولـــــــــــــــومن الميالد إلى برامون الغطاس نق
 .ا  ــــــــــــــــوخلصتن ألنك ولدت
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  األوبا مِسٔ أسقف الشباب      ةــريـداء البشـم فـد تـبالتجس
 

 .لّس ألوً جمرد إداوٕ غاضبٕ عكٔ الشر. ينا حكل إهلْ ال ردعٕ فًّ
 إوٌا يف املِت تسعٔ . بل ألن ينا يِ املآم الطبّعْ لكهفس الساقطٕ 

 مى ودد الهفس َالرَح؟ َمى ُقّل األدساد. َإىل املِت األبدن تسري
 .بعد دفهٌا َإحنالهلا؟ َمى ُعطٌّا أن تتخِم إىل أدساد وِراوّٕ؟ لّس سِٖ اهلل قطعًا  

 اخلطّٕبالتذسد مت اخلاله مى 
 

ذ(15:ذ1تيذ1"ذ)ظقخؾصذاخلطاةذاظذؼنذأو َّهلمذأغاذ(ذجتد َّد)ادلدقحذؼدوعذجاءذإىلذاظعاملذ"ذ

 َبالتذسد مت الفدا٘ مى اإلثل
 

ذ(14:ذ2تيذ"ذ)اظذيذبذلذغػدهذألجؾـاذظؽيذؼػدؼـاذعنذطلذإثمذ"

 َبالتذسد تصاحلها مع اهلل
 

ذ(11:ذ5ذرو"ذ)إنذطـاذوحننذأسداءذضدذُصوحلـاذععذاهللذمبوتذإبـهذ"ذ

 َبالتذسد إقرتبها هلل
 

 (.11:ذ3بطذ1")اهللذأجلذاخلطاةذاظبارذعنذأجلذاألمثةذظؽيذؼؼرَّبـاإىلذادلدقحذأؼضًاذتأملذعرةذواحدةعنذصإن"
 

لكْ وعكل إن وزَلً إلّها كان بسببها,َإن "البابا أثهاسِّس الرسِلْمى أدل إغاثتها كان التذسد, فّقِم 
 إغاثتها, فقد كاوت إغاثتها يْ الرر  مى سجسدٍ, فإوً لكْ ُسرع الرب إىل الككمٕعصّاوها إستدعٔ تعطف 

 (3,2: 4سجسد الككمٕ")ألدل خالصها أظٌر حمبتً العظمٔ إىل حد أن ُظٌر َُِلد يف دسد بشرن
َإذ قدن لكمِت ذلم اجلسد, النن أخنٍ لهفسً, "  القدُس أثهاسِّسبالتذسد ُرِفع حكل املِت عها, فّقِم 

كمخرقٕ َذبّخٕ خالّٕ مى كل شاٗبٕ فقد رفع حكل املِت فِرًا عى مجّع مى واب عهٌل, إذ قدن عِضًا 
  .(1: 9 سجسد الككمٕ" )عهٌل دسدًا مماثاًل ألدساديل 

ألوً بنبّخٕ دسدٍ َضع حدًا حلكل املِت النن كان قاٗمًا ضدوا, ََضع لها بدإُ ددُدٓ " َقام أُضًا 
ردا٘ القّامٕ مى األمِات النن أعطاٍ لها إن كان بإوسان قد ساد املِت عكٔ البشر, هلنا السبب أُضًا لكخّآ ب

 (.5: 11 سجسد الككمٕ" )بطل املِت, َمتت قّامٕ احلّآ بتأوس ككمٕ اهلل 
إذ رأٖ دهس اخلكّقٕ العاقكٕ "القدُس أثهاسِّسلقد أشفق اهلل عكّها فكٌنا سجسد مى أدل خالصها, َُقِم 

  ..يف طرُق اهلالك, َإن املِت ُسِديل بالفساد
َإذ رأٖ أخريًا إن كل البشر كاوِا حتت قصاه املِت هلنا أشفق عكٔ دهسها,َترفق بضعفها,َرثٔ .

 مل أن ُرٖلفسادوا,َإذ مل حيت
 ,ً٘  املِت تصري لً السّادٓ, لئال تفهٔ بً اخلكّقٕ,َتنيب صهعٕ أبًّ يف البشر يبا
 (.3, 1: 8 سجسد الككمٕ" )فقد أخن لهفسً دسدًا ال خيتكف عى دسدوا 

 (1: 64أش ")لّتم تشقُُّ السمِات َتهزم" بالتذسد حتقق أمل البشرُٕ عكٔ لسان األوبّا٘ 
 (. 11: 31أش " )ُا حارس ما مى الكّل . ُا حارس ما مى الكّل"

 ,أُِبلقد إوتٌٔ الكّل َأشرق عكّها وِر األلِيّٕ يف َدً ربها ُسِع املسّح,َحتقق أمل 
 .(22: 9أن " )لّس بّهها مصاحل ُضع ُدٍ عكٔ ككّها " بعد أن قام 
 .الصكّبَصاحل اهلل مع اإلوسان يف دسدٍ عكٔ  إبى اإلوساندا٘  
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  يف عيد الغطاس ملاذا نأكل القلقاس ؟
 

 القلقاس ه ٌقربنا من معمودٌة المسٌح, ففًألن- أ

 مادة سامة ومضرة للحنجرة, وهً المادة 

 طتهذه المادة السامة إذا اختل الهالمٌة, إال أن 

ونحن من خالل الماء نتطهر من  مغذٌة,بالماء تحولت إلً مادة نافعة, 

 .!بواسطةالماء من مادته السامة" القلقاس"سموم الخطٌة كما ٌتطهر 

 طعاماً,لٌصٌرقاس ٌدفن فً األرض ثم ٌصعد والقل -ب 

 .... موت وقٌامة مع المسٌح! هً دفن أو والمعمودٌة 

 :ولهذا ٌقول معلمنا بولس الرسول 

 (911 1كو " )املعىودية اليت فّيا أقىتي أيضًا وعْ ودفوٌني وعْ يف"

خلع القشرة  بعد                                 ال ٌإكل إال  والقلقاس

ٌصٌر عدٌم الفابدة,                              الخارجٌة, فبدون تعرٌته

الصلدة قبل أكله,                             من خلع القشرة فالبد أوالً 

ثٌاب الخطٌة لكً                             ونحن فً المعمودٌة نخلع

ب الجدٌدة الفاخرة, ثٌا                             بالمعمودٌة الثٌاب  نلبس

 . لنصٌر أبناء هللا                                    الطهارة والنقاوة, 
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 جون وهدية عيد امليالد
 اوتقكها إلْ مسكى ددُد َذيب أبين إلْ مدرسٕ ددُدٓ كما صروا أعضا٘ يف كهّسٕ

تقابل أبين مع دِن َيِ طفل مى الكهّسٕ يف مجل عمرٍ ذَ السهِات  َأخرن قرُبٕ مى البّت اجلدُد  
العشرٓ َصار األثهان ال ُفرتقان إال لساعات الهِن ألوٌما كاوا ُنيبان إلْ وفس املدرسٕ كهت أرايما َيما 
ُكعبان َُناكران معا َابين ُبتسل َُضخم حبركتً املعرَفٕ إذ كان ُكتفت برأسً إلْ واحّٕ الشمام حتٔ 

 .... لقد كان أصما يف أذوً الّسرن مهن َالدتً ... مع دّدا بأذوً الّمين ُس
لكى : أَد أن أقدن يدُٕ جلِن يف عّد املّالد فقكت لً :حتٔ قرب عّد املّالد َقام لْ أبين  ورت األياً

  ....أوت تعكل أن َالدٓ دِن رمبا ترفض اهلدُٕ ألوٌا لى تقدر عكْ رديا كهت أعكل ظرَفٌل املادُٕ 
لنا سأترك اهلدُٕ عكْ الباب َارن اجلرس ثل اوزم بسرعٕ َيكنا لى ُعكمِا مى احضريا َلى  :قال لي 

 .ُشعرَا باحلرج ألوٌل غري قادرُى عكْ رديا 
فرحت برَح ابين الكرميٕ ََافقتً عكْ خطتً اليت سّهفنيا قبل قداس عّد املّالد اجملّد لف ابين اهلدُٕ 

 حيتادٌا مهايا بشدٓ َيْ عبارٓ عى مقكمٕ أوّقٕ بٌا كل األدَات اهلهدسّٕ اليتاليت كان ُعكل أن صدُقً ُت
يف لّكٕ العّد َقبل مِعد القداس خرج ابين لّقِن مبٌمٕ احملبٕ اخلفّٕ َعهدما عاد َ....التالمّن يف سهٌل 

 !!!! بعد ربع ساعٕ َما أن فتخت لً الباب حتٔ اوٌار باكّا 
 . دِك تككل حتٔ أطمئىمالم ُا حبّيب ما النن حدخ أر

ال شئ ُا ماما ال شئ خطري لقد ذيبت إلْ العمارٓ اليت ُسكهٌا دِن ََددت وِرالسكل مطفئ فكل  :قال 
أشا٘ أن أَقدٍ حتٔ ال أوكشف َعهدما َصكت إلْ الشقٕ َضعت اهلدُٕ عكْ األر  َمددت ُدن ألقرع 

ض األسالك املرطآ َُبدَ إوٌا غري اجلرس َوسّت يف غمرٓ محاسْ أن اجلرس عهديل غري مِدِد بل بع
ألوً ما أن مددت ُدن حّح سرت يف دسمْ شخهٕ كٌربإّٗ طرحتين أرضا قمت دايدا  مرطآ دّدًا

 .َدسمْ ككً ُهتفض ثل دققت بّدن عكْ الباب َوزلت السكل درُا 
قول أأخنت ابين يف حضين َوظرت إلْ طرف أصبعً فِددتً حمرَقا َضعت عكًّ بعض املرايل َأوا ف

ملاذا ُارب حيدخ ينا يف عّد مّالدك ؟؟؟ لقد أراد أبين تهفّن َصّتم َينا ما حدخ لً ملاذا  :يف نفسي 
 !!!ُارب ؟؟

لعّد حضروا القداس يّا بها إلْ الكهّسٕ فال شئ وب أن ُفسد عكّها فرحٕ ا:ثم قلت بصوت عال 
َابين ال , ّكٕ اليت َدديا عكْ الباب َتقابل ابين مع دِن النن حكْ لً عى اهلدُٕ اجلم, َتعزُها كجريا

   مل ُعد ُكتفت برأسً لّسمع دّداالعّد الحظت أن ابينبعدَ بابتسامٕ َعّهاٍ تكمعان ُتككل بل ُهظرإلًّ
أوْ أشعر أوين أمسع دّدا باألثهني إذن ُهبرْ عكّها أن وعّد كشف السمع َعهد الطبّب :  أما هو فقال

بأذوً الّسرن فسألها الطبّب عما حدخ فقكت لً أن ابين تعر  لصدمٕ  تأكد لها أن ابين فعال ُسمع دّدا
 كٌربإّٗ فٌل ميكى أن ُكِن ينا يِ السبب ؟؟؟ 

 رمبا َلكهٌا معذزٓ بكل املقاُّس أدركت َقتٌا أن اهلل كافئ ابين: فقام الطبّب 
 . عكْ حمبتً َلكى بطرُقٕ مل وفٌمٌا يف َقتٌا 
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 طبيبك اخلاص

 

 ِن ٍِاك فرق بني تقمص املرئ وتقمص في املعدة؟ 

 
 ٌجٌب الدكتور رأفت حافظ أستشارى أمراض الباطنة والصحة

 العامة بؤن تقلص المرئ ٌختلف عن تقلص فم المعدة حٌث ٌعتبر

 المرئ هو بداٌة عملٌة البلع وٌنتهى عند فم المعدة فإذا كان  

 لص فم المعدةالتقلص فى نهاٌة المرئ ٌكون فى هذه الحالة تق

 أما إذا حدث التقلص فى منتصف المرئ فٌسمى فى هذه الحالة  

بارتجاع المرئ الذى ٌحدث نتٌجة اندفاع عصارة المعدة والتى تحتوى على حموضة عالٌة إلى 
أسفل المرئ وفى هذه الحالة ٌشعر المرٌض بآالم وحرقان فى أسفل الصدر وتكرار هذه العملٌة 

 .إلى التهاب بطانة المرئلفترة طوٌلة ٌإدى 

وٌوضح الدكتور رأفت أن تقلص فم المعدة ٌحدث نتٌجة ألسباب مرضٌة مثل اإلصابة بالتهاب فى 
فم المعدة والتى تحدث نتٌجة ارتجاع الحمض من المعدة إلى المرىء أو فى اإلثنى عشر أو حدوث 

صابة باألمراض السرطانٌة قرحة فى المعدة أو اإلصابة بدوالى فى المرئ وعسر الهضم, كذلك اإل
 .ٌكورلكوأٌضا قد ٌحدث وفقا للحالة النفسٌة وزٌادة حمض الهٌدرو

ومن أعراض تقلص فم المعدة اإلصابة بالقا واإلسهال والغثٌان وعسر الهضم وهو عبارة عن 
شعور بآالم وعدم اإلحساس بالراحة فى الجزء العلوى من المعدة, والشعور بالغثٌان وآالم فى 

 .وقد ٌشعر المرٌض بكل هذه األعراض مجتمعة أو قد ٌشعر ببعضها البطن 
 

 
 

 
ى

ىاللكمىارطنيىفيىهذاىالعامىالجدود
ىوحبىالكلىبالىذروط،ىوغفرىبالىحدود،ىوعطيىبالىمقابل:ىقلبًاىجدودًاى-1

ىاللهىولوسىالناس،ىاللهىولوسىالمال،ىاللهىولوسىالذات:ىفكرًاىجدودًاىذعارهى-3
ى.ىونبغيىأنىوطاعىاللهىأكثرىمنىالناس:ىذعارهارالقاتىجدودةىى-2

ى.العطاءىهوىقاردةىالمعامالت
ى.،ىفاحمنيىمنىالعثرةواربيىودوعىىوحدكىالكمالىلكىى-4

ى.أنىأتدربىرلىىنوالىكلىماىدبقىمكماىكانىضعفيىوبطءىتعلوميىفي:رجاًءىجدودًاى-ى5
ىنجاةىمنىالذاتىوالكبرواءىوقداوةىالقلبى-6

  نـــــــــــــــــيــآم
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 إجعلنا مستحقٌن نقول بـــ الشكر

Ousep`hmot qen `njoc `Nem`psa Ariten 

 اري تيه أ ويم  إبشب إوجىس خيه أوو شبيئهمىت

 اسمك ليتقدس  السموات الذي في ابانا

Pe niwt je Etqen ni V/oui Maref toubo Nje bekran 

 اوجي بيكران مبريف تىفى فيئىي أتخيه وي بيىيىت جي

 ملكوت ك ليأت

Mareci nje tekmetouro 

 ك مت أوورويت إنجى ماريسئي

 مشيئتك لتكن

Petehnak marefswpi 

 ماريف شوبي بتهناك

 االرض على كذلك السماء في كما

mvr/] q/n tve nem hijen pikahi 

 بيكاهي هيجين نيم إتفيه خين إمفريتي
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 لغتنـــا القبطيـــة

 رحةل أأدٍرة اًصؼَد والاكرص

ىل  4/2من   8/2/2:11ا 

 لألستفشار واحلجز 

 :2263:86/   1:5575569:نامل غراين حنا  . أأ  

حامتع الارسة  الاسؼار ذاصة اب 
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 و إتيكيت السجاه أواًل...إتكيت السيدات أواًل9  تـابــع
 

 ىالرجال أوال:ىبالنسبة للقـاعدة الثانية  

 يتقدم الرجل المرأة عند ركوب الذيارة لفتح الباب لوا كنوعامن

 لذوق والنزول من الذيارة أوِ لكٍ يفتح الباب واِنتظار أمامى ا

 .حتٍ نزول المرأةَ ويمكن للمرأة ان تنزل بدون ذلك ان لم ترد ذلك او انتظاره 

 جانب المقابلداُمًا يجلس مالك الذيارة فً المقعد الخلفً علٍ ال

 لليد اليمنٍ إذا كان هناك ذاُق للذيارة نفس الرئ ينطبق علٍ  

 المرأة إذا كانت هً المالكٌ وتتنازل عن هذا المكان لذيدة أخرى

 .إذا كانت تعلوها فً المنزلٌ اِجتماعيٌ  

 وعن الرجل والمرأة ذويًا فً الذيارةَ إذا كان الرجل هو المالك 

المكان الذابق ونفس الرئ للتاكذً وِ ينبػً أن تجلس المرأة علٍ الجانب عليى أن يعطيوا نفس 

 .األيذر من الرجل مطلقًا 

يتقدم الرجل ...يتقدم الرجل المرأة عند الذهاب لتناول طعام فً مكان ما لجذب الكرذً لوا لتجلس عليى 

 .يتحرك أي يفتح تلقاُيا المرأة عند الدخول لمكان ما لفتح الباب لوا والعكس زحيح إذا كان الباب 

يتقدم أيضا المرأة عند النزول علً الذّلم لحمايتوا إذا تعرضت للذقوط لكن المرأة تتقدم الرجل عند 

 .الزعود والنزول من الذلم الكورباًُ ما لم تطلب هً غير ذلك 

ًِ من المزعد إذا كان مزدحمًا وكان هو األقرب إلً الباب ونفس الموقف للمرأة اذا  يخرج الرجل او

 ًِ  كانت هٍ اِقرب لباب والمكان مزدحما فاِقرب من الباب عليٌ الخروج او

 أما إذا كان المزعد غير مزدحما ِبد وأن تخرج الذيدة أوِ كما هو الحال 

 الد .. عند الخروج من غرفٌ أو منزل أو من باب 

 مكان ما  عند الجلوس علً مقاعد فً القطار أو األتوبيس أو المترو أو فً

 يقوم الرجل من مكانٌ للذيدة فٍ أحوال معينٌ وهٍ إذا كانت مذنٌ او حامل

 أو مريضٌ أو إذا كانت تحمل معاها رٍء ثقيل او طفّ ولكن إذا أراد الرجل 

 أن يترك مقعده ألي ذيدة يراها فً غير األحوال الذابقٌ فّ مانع من ذلك  

ار المرأة فٍ الرارع فيجب ان يؤخذ الجانب اليذار للمرأة ولوا أن ترفض أو تقبل عند ذير الرجل بجو

او يذير إلً جانبوا ناحيٌ الخارج بجانب الذيارات والمراه وذلك من أجل حمايتوا من اى مخاطر قد 

 .تطرأ وإذا كان الرارع مزدحمًا يتم الذير فً زف واحد حتٍ يقل ازدحامى 

ًِ فً ِ يمكن تبادل العناق أو القبّت عند الوداع و ما غير ذلك فأى رٍء يظور العواطف فليس مقبو

 الرارع ولكن من الجاُز أن يمذك الرجل يد المرأة عند الذير فً الرارع 

من اللياقٌ أن يقوم الرجل بالمبادرة فً العرض بدفع النقود عندما ترترى المرأة التً تكون بزحبتى أي 

 داعً لذلك بالنذبٌ لألرياء الزػيرةَ رئ والتً ذتقوم بالرد عليى فً المقابل أركرك ِ 

 فّ مانع أن يقوم بالدفع  تى أو رراء مجلٌ كأجرة تاكذً أو ريكوِ
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 أكـــل الفاكهـــــة   

 
  رشاهئا ، ثلعَؼيا ، : هؼخلد مجَؼا أأن ثناول اًفاوية ًؼين :ى ـاول الفواكـتن

ىن يف احللِلة الأمر ًُس . مث وضؼيا يف أأفواىنا هَف ومىت هدناول  هبذه اًسيوةل مفن امليم مؼرفو ًو
 .اًفوانو

 !إذًا وا ِي الطريقة الصحيحة لتٍاوه الفاكّة ؟
يا بؼد اًعؼام  يا ػىل مؼدة فارغة... أألك اًفاوية ال ًؼين ثناًو    .بي ًنبغي ثناًو

لة  ذا ننت ثأألك اًفاوية بخكل اًعًر س َؤدي بدور رئُيس   فذكل" واغين أألك اًفاوية ػىل مؼدة فارغة"ا 
وفؼال ال زاةل مسَة هجازك اًيضمي، ويف هفس اًوكت سوف ميد اجلسم بلدر هبري من اًعاكة اًالزمة  
هلاص اًوزن وغريىا من أأوشعة احلَاة املخؼددة     .. ال 

ت رشحيخني من اخلزب وبؼد ذكل أألكت رشحية :   اًفاوية يه أأمه غذاء رشحية  . فاوية ًنفرتض اهم ثناًو
ىهنا منؼت من اًلِام بذكل ، ويف ىذه  ىل الأمؼاء، ًو اًفاوية ػىل اس خؼداد ٌذلىاب مبارشة من املؼدة ا 

ىل حامض سدذؼفن ( رشحييت اخلزب) الأثناء اًوحبة باكمَيا ا يف اٌَحظة اًيت ثالمس هب. وثخرمر وثخحول ا 
 ....اًيضمَة فان نخهل اًعؼام ثبدأأ ابًفساد   اٍمثرة اًعؼام يف املؼدة واًؼصارة 

  !لذا رجاًء  تهاول الفاكهة على معدة فارغة أو قبل وجبات الطعام

 اًبعَخ  يف لك مرة ننت أأثناول هبا " البد اهم مسؼت اًناس ًخذمرون كائَني 
 مبجرد ثناويل " ، " ديت ثنذفخفان مؼ  فاويو حمدده غندما أألك"،أأو " أأجتشأأ   

ىل املرحاض   اخل ... ، " املوز أأشؼر حباخو مَحو ٌذلىاب ا 
ذا أألكت اًفاوية ػىل مؼدة فارغة مثرة اًفاوية س خرخَط مع غريىا . يف اًواكع لك ىذه املشالك ًن حتدث ا 

   !من املواد اًغذائَة املخؼفنة وثنذج اًغاز،وابًخايل سوف جشؼرابالهخفاخ 
ذا ننت ثدناول  لك  (حتت اًؼني  ُب ، اًصَع ، اًغضب ، وادلوائر اًسوداء اًش )   ذكل ًن حيدث ا 

 .اًفاوية ومؼدثم فارغة 
ال ًوخد : " اذلي احري مجموػو من اًبحوث حول ىذه املسأأةل {ىربرت ش ََخون}ووفلا ملا ذهره ادلنخور 

ة داذي أأحسامنا  ما ٌسمى بفواويو محضَو مثي اًربثلال واٌَميون ، وذكل لأن مجَع اًفوانو ثصبح كًَو
لة اًصحَحة ًخناول اًفوانو ، فأأهم س متكل لك من .  ن ننت ثخحمك ابًعًر رس ادلال ، ظول اًؼمر  ا 

   .،اًصحة واًعاكة واًسؼادة واحلصول ػىل اًوزن اًعبَؼي
ُس غندما حرغب برشب غصري اًفاوية  فأأرشب غصري اًفاوية اًعازخة فلط ًو

 . اًؼصري اذلي مت جسرَنو املؼَب،وال جرشب 
 لأهم ًن حتصي ػىل املواد املغذًة املفِدة ال ثأألك اًفوانو املعبوذة  
 . فاًعبخ ًدمر اًفِخامِنات. اًعؼم  لك ما س خحصي ػََو ىو . ػىل اال ظالق 

ىن . والأفضي ثناول اًفاوية باكمَيا بدال من رشب اًؼصري ن اكن ال بد أأن جرشب اًؼصري ًو  ا 
ق اًفم و ببطء، وىىذا سدسمح ابدذالط    51   . اًؼصري مع اٌَؼاب كبي بَؼو فارشبو غن ظًر



 
 حظك اليوم مع المسيح 

 12/4الي  12/3بزج الماليكة  

اىرب ٝحفظ اىغرتاء ٝؼضذ اىٞرٌٞ ٗ  9: 646ٍز 

 االرٍيح اٍا طرٝق االشرار فٞؼ٘جٔ

 12/5الي  12/4بزج الودعاء 

ٗ ٝضغ االشرار اىٚ  اىرب ٝرفغ اى٘دػاء 6: 641ٍز

 االرض

 12/6الي  12/5بزج القديسين 

اىَجرٛ حنَا ىيَظيٍِ٘ٞ اىَؼطٜ خثزا  1: 646ٍز

 ىيجٞاع اىرب ٝطيق االسرٙ

 12/7الي  12/6بزج المعتزفين

  ٝشفٜ اىَْنسرٛ اىقي٘ب ٗ ٝجثر مسرٌٕ 3: 641ٍز

 12/8الي  12/7بزج حاملي الصليب 

ٝقً٘ اىرب ٝفرح اػِٞ اىؼَٜ اىرب  8: 646ٍز

 اىَْحِْٞ اىرب ٝحة اىصذٝقِٞ

 12/9الي  12/8بزج الكارسين بالكلمة 

ال ذرني٘ا ػيٚ اىرؤساء ٗ ال ػيٚ اتِ  3: 646ٍز

 ادً حٞث ال خالص ػْذٓ

  

 12/22الي  12/9بزج العذارى الحكيمات 



ط٘تٚ ىَِ اىٔ ٝؼق٘ب ٍؼْٞٔ ٗ رجاؤٓ  5: 646ٍز

  ػيٚ اىرب اىٖٔ

 12/22الي  12/22بزج المجاهدين 

فٜ ًٝ٘ دػ٘ذل اجثرْٜ شجؼرْٜ ق٘ج فٜ  3: 638ٍز 

 ّفسٜ

 12/21الي  12/22بزج االطهار 

الُ اىرب ػاه ٗ ٝرٙ اىَر٘اضغ اٍا  6: 638ٍز 

 اىَرنثر فٞؼرفٔ ٍِ تؼٞذ

 12/2الي  12/21بزج البسطاء 

اُ سيند فٜ ٗسط اىضٞق ذحْٜٞ ػيٚ  1: 638ٍز 

  غضة اػذائٜ ذَذ ٝذك ٗ ذخيصْٜ َْٝٞل

 12/1الي  12/2لمسيح بزج خدام ا

اىرب ٝحاٍٜ ػْٜ ٝا رب رحَرل اىٚ  8: 638ٍز

 االتذ ػِ اػَاه ٝذٝل ال ذرخو

 12/3الي  12/1بزج الحكماء 

ٝا رب اسَغ ص٘ذٜ ىرنِ ارّاك ٍصغٞرِٞ  2: 631ٍز

 اىٚ ص٘خ ذضرػاذٜ

  

 

 


