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 عَد رَٖس املالٖكْ مَخاَٖلىكوككى 22وناور 1

  ىنَاحْ داًد النبٓ ًامللك  ىكوككى 23ىىوناور 2
 نَاحْ القدٍس انبا حينس كاما القس  كوككى  25 وناور4

ىى ٌٍلَانْ الصوَدّ ً استصواد القدٍسْ انسطاسَىكوكك 26وناورى5
 استصواد القدٍس انبا بسادي اسقف ابصأ ىكوككى27ىوناورى6
 عَد املَالد اجملَد   كوكك29ىى-ى28ىوناورى8ى-ى7
 نَاحْ القدٍس ٍؤانس قنص شوَت كَوك 30ٍناٍز 9
  استصواد القدٍس اسطفانٌس رَٖس الصنامسْطوبظى1 ىوناور10ىى

 اطفال بَت حله144000 استصواد  طٌبْ 3 ٍناٍز 12
 اللالهٌتُ اإلجنَلٓ احلبَب نَاحْ القدٍس ٌٍحنا  طٌبْ  4 ٍناٍز 13
 عَد اخلتان اجملَد  + تذكار صعٌد اٍلَا النبٓ اىل السنإ حَا   طٌبْ 6 ٍناٍز 15

 التذكار الصوزِ لزَٖس املالٖكْ اجللَل مَخاَٖلىطوبظى11ىىوناور20
ىطوبظالتذكارىالذكريىلرئوسىالمالئكظىموخائولى12وناور21
عَد عز قانا اجللَل                                                 +استصواد القدٍسْ دمَانْ ىطوبظى13وناور22
 نَاحْ القدٍس مكسَنٌس أخٓ دًمادٌٍس طوبظ 14وناور23
 نَاحْ القدٍس دًمادٌٍس أخٓ مكسَنٌس طٌبْ  17 ٍناٍز 26
  نَاحْ ًالدّ االلى القدٍسْ مزٍه العذرإطوبظ 21وناور30
  نَاحْ القدٍس العظَه انبا انطٌنبٌس اب الزهبانطوبظ 22وناور31
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ىانتىتدالىوالباباىوجوب
إُ كاُ املظيح قذ ُولذ وَ أً :والدة املظيح املعجضية يكوه البعض

 قذ ُولذ وَ غري أب وال أً، فّو يف رلك أعظي بػري أب، فإُ آدً

 فىا سأيكي؟ .

 : يكول قداسة البابا شنودة الثالث

 آدـ ولفا ال تيدد  آدـ مل ُىيلد، وإىا ُخؽق

 وطبًعٌ أن كل الكاّفات  مقارقُ بني والدتني،وإىا بني والدٍ وخؽق

 لفاك خمؽيقات  ومل تكك.  األوىل قد ُخؽقت، ألقنا لًست أزلًُ

   أخرِ قبؽنا تؽدلا

أب وال أـ، ومل تأِت مك  كؽنا مل ىكك هلا... وىفطبق لنا األمر عؽَ الطًير واألمساك واحلشرات 
 !العدـ أفضل؟ فنل لٌ أفضل، أو لل. تفاسل طبًعٌ، وإىا ُخؽقت مك العدـ

لنه . بطرىقُ معذزىُ فؽؿا بدأت اليالدات الطبًعًُ، كان السًد املسًح لي اليسًد النن ُولد
 .  املعذزىُ اقفرد بنا املسًح وسده اليالدٍ

  وال ُولد أسد بعده، مبجل لنه اليالدٍ املعذزىُ مل ىيلد أسد قبؽم،
 
 
 
 

 
 

 
  املعذزىُ، سل الروح القدس عؽَ مرىؾ العنراْ ألدل اليالدٍ

وقيٍ العؽٌ تظؽؽم،  الروح القدس حيل عؽًم،"إذ قام هلا املالك ولي ىبشرلا مبًالد املسًح 
 .(35: 1لي)" فؽنلم أىضًا القدوس امليليد مفم ُىدعَ ابك اهلل
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 (......ارسل جربائيل املالك الي عذراء خمطوبة ) 
بؼاسة لضكشيا الكاَِ وأثٍاء العبادة اجلىاعية حتذثت عٍّا  + 

 مجوع الكٍّة والؼعب 

البؼاسة لمعزساء كاٌت لفتاة صػرية يف قشية فكرية يف بيت + 

 جمّوه بطشيكة طشية مل حيظّا حيت صاحب البيت ٌفظْ 

 ...(يوطف الٍجاس )

البؼاسة بوالدة املعىذاُ وَ اليصابات كاُ لْ أكجش وَ طابكة بالتاكيذ صكشيا يعمي + 

 بوالدة اطحل وَ وظتودع طاسة املائت وِي يف التظعني وَ عىشِا 

 ووالدة صىوئين وَ حٍة العاقشحيح اطتجاب الشب لطمبتّا وسصقت بصىوئين يف ػيدوختّا 

 أوا البؼاسة بوالدة سب اجملذ يظوع وَ العزساء الكذيظة وشيي فمي ولَ يكوُ هلا وجين +

 البؼاس لضكشيا كاٌت مليالد يوحٍا املعىذاُ ،الصوت الصاسخ الزي يعذ الطشيل أواً الشب+

البؼاسة لمعزساء وشيي كاٌت لوالدة سب اجملذ ٌفظْ وَ احلؼي البتولي لظيذتٍا العزساء +

حيت  (صوجة  )الٌّا مل تعشف سجال،و (بالعزساء )وشيي لتوصف العزساء وشيي يف أُ واحذ 

دائىة )الٌّا ولذت املظيح و (اآلً ). حتفظ مما قذ يؼوبّا وميع مسعتّا وَ الؼكوك

ِزا الباب يكوُ  وػمكا اليفتح واليذخن وٍْ إٌظاُ آلُ )ككوه حضقياه الٍيب  (البتولية 

  ( 1 : 44ِو  )(الشب الْ إطشائين دخن وٍْ فيكوُ وػمكا 

 بؼاسةاملالك لضكشيا تكابمت بالؼك فٍاه عكوبة الصىت حيت حتكل الوعذ مبيالد املعىذاُ +

: بؼاسة املالك لمعزساء يظجن عٍّا الكذيع لوقا+ 

 38 :1لو " فكالت مريم هوذا أنا أمة الرب ليكن لي ككولك "

 الظالً ايتّا العزساء الكذيظة وشيي اليت ػّذت لك الظىاء اٌك ممتمئة ٌعىة 

   "الرب معك" ىفذكدىلكىالمالكىالظالً لك ياوَ اختربت الوجود وع اهلل 

  ٌظن املشأة يظحل سأغ احلية" الظالً لك ياوَ مت فيك الوعذ االهلي 

 "  مباركة انت يف النساء " فذكدىلكىالوصابات  

 

.. اًسالم كل ايس َدثيا اًـذراء اًيت مل حىن لكمة هللا يف اذهم حفسة +

امنا اكن هللا اًلكمة مذجسدا يف حضاك اًحخويل 

.. اًلدٌسة لك حني ..لك واحد ًـؼمم ايس َديت وادلة الاهل.من اجي ُذا 

 "زَؤظوهَة الاحد"وحنن اًضا هعَة أ ن هفوز جرمحة ثضفاؾخم ؾيد حمة اًخرش 
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 ( كــيّك25 )ٌياحة الكذيع اٌبا حيٍع كاوا الكع 
 

 يف مثي ُذا اًَوم ثًِح اًلدٌس اًـؼمي ًوحٌا اكما ، واكن من أ ُي صربامٌخو 

 ، واكن أ تواٍ مس َحَني ذائفني من هللا ، حلةمن أ ؾٌلل ظا

ىل ذدٍر وكف   ومل ٍىن هلٌل اجن سواٍ ، فزوجاٍ تغري أ رادثَ ، وملا دذي ا 

ىل اًعحَة وكال ًِا   اي أ ديت أ هت ثـرفني" وظًل نثريا ، مث ثلدم ا 

ن ثوافلِين ؿًل حفغ جسدًيا  ن اًـامل ٍزول ولك صِواثَ فِي كل ا    ا 

ن ُذٍ يه رغحيت ، : فب جاتخَ كائةل " ظاٍُرن ؟ ؤ  اي أ يخ يح ُو اًرب ، ا 

ذا ركدا ًزنل مالك وًؼَي " والآن كد أ ؾعاين اًرب سؤل كَيب  ن ًَحثا حمخفؼني تخذوًَهتٌل ، واكان ا  ، فاثفلا ا 

 . ؿَهيٌل جبياحَِ 

ٌل ؿالمة ؿًل ظِرهيٌل وكداس هتٌل ، ل ن  وًىرثة فضائٌَِل اهخت اًرب هرمة مل ٍزرؾِا أ حد ، كامت وػََت جداُر

ىل اًضِوة ، ومن ُو اذلي  ن ًيام صاابن جباهة تـضٌِل وال ثثور فامي اًعحَـة ا  ُذا ًفوق اًعحَـة اًخرشًة ، ا 

ًَِة اكهت حتفؼٌِل ، وملا رأ ي أ توٌُل اهنٌل أ كاما زمٌا ظوًال ومل  ن اًـياًة اال  ًدهو من اًيار وال حيرتق ، ًوال ا 

ىل ظغر س هنٌل ، وذات ًوم كال ًوحٌا ًزوجذَ  ن ذكل ٍرجؽ ا  اي أ ديت اان اص هتيي " ٍرزكا وسال ، ػيا ا 

ال جرضاك  ة وال أ س خعَؽ ذكل ا  ة ٌَرُت ىل اًرًب ن ادذَِا أ حد أ دٍرة " اذلُاب ا  ىل ما أ راد تـد ا  ، فب جاتخَ ا 

.  اًـذارى ، وُياك ظارت أ ما فاضةل وظيـت جعائة نثرية أ َُهتا الن حىون رئُسة ؿًل ادلٍر 

ٍهيا  ة ص هيَت ، فذُة ا  ق جًر ىل ظًر أ ما اًلدٌس ًوحٌا فاهَ ملا درج من تدلٍ ، ػِر هل مالك اًرب وأ رصدٍ ا 

ىل  وس ، وأ كام ؾيد ُذا اًض َخ ًخـمل مٌَ اًفضَةل ا  ة ُياك يف كالًة الاب درودي تدٍر اًلدٌس ملاًر وحُر

ن مييض غرب دٍر اًلدٌس أ تو حيًس اًلعري تلََي ، وًخين هل مسىٌا ُياك ،  ن ثًِح ، فب مٍر املالك ا  ا 

مفيض وفـي نٌل أ مٍر املالك ، فاجمتؽ حوهل زالمثائة أ خ ، وتيوا هلم نيُسة ومزنال ذا حدًلة ، وؿَمِم اًعَوات 

حدى اٌََايل ػِر هل اًلدٌس أ زياس َوس اًرسويل ومه ٍرثَون جس ححة اًثالزة  تعَمودًة ، ويف ا  وحرثَي اال 

ىل " فذَة ، وؾرفَ تب رسار نثرية ، ويف مرة أ درى ػِرت هل اًس َدة اًـذراء وكاًت هل  ن ُذا ُو مسىين ا  ا 

، ل ن اًىٌُسة اكهت ؿًل امسِا ، " ال تد ، وساهون مـِم نٌل نيت مـم ، وًدؾي امسي ؿًل ُذا ادلٍر 

ًََ ظاًحني  رصاد اًلدٌس ًوحٌا اكما فب رسَوا ا  ن ٍىوهوا حتت ا  حان تـغ ال دٍرة يف اًعـَد ا  ورغة ُر

حضورٍ ، فدؿا أ ذا ٌسمي ص يودٍ ولكفَ رؿاًة الادوة حىت ًـود ، وملا ؿاد وجدٍ كد رؿامه ؿًل اًوجَ 

.  ال مكي ، وملا امكي سـََ املحارك ثًِح ثسالم

 .صالته تكون معنا ولزبنا اجملد دائما ابديا امني 

 
\ 
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  خداع وتضمين.. فرح وتومين.. املشيح سر جمين يف ميالد الشيد

 تادرس أسقف بورسعيد وكل تخومها لحضرة صاحب النيافة الحبر الجليل األنبا

 (ى16:3ىتىى1)"ىرظومىهوىدرىالتقوىىاللهىظكرىفيىالجددى+ "

 (ى10:2لوقا)ى"ى00بفرحىرظومى ىأناىأبذركمهاى"+

 .)8:2متىى“ (ىوجدتموهىفاخبرونيىلكيىأتىىأناىأوضًاىوأدجدىلهومتى"ى+ى

سًفؿا خالفا وصًُ اهلل فشكؾ عؽًنؿا  ظل العامل يف اقتظار لنا الًيـ مفن أالف السفني، مفن أن أخطأ آدـ وسياْ
فبعدما كؽؾ اهلل اآلباْ باألقبًاْ، وفَ ملْ الزمان أتَ . رأس احلًُ بامليت، ولكك حمبُ اهلل دبرت أن قسل املرأٍ ىسشق

اليت جتؽت  لكٌ ىبدأ رسؽُ الفداْ العظًؾ، رسؽُ املصاحلُ بني السؿاْ واألرض، رسؽُ احلب العذًب رب اجملد ىسيع
األرضٌ الرتابٌ مبا فًم مك مشاكل ومتاعب  يف أن ىرتك مؽم املؽيك ورب األرباب جمده السؿاون لكٌ ىأتٌ إىل عاملفا

 .الصؽًب وأعؽفت يف القًامُ املقدسُ وىبدأ رسؽُ اخلاله العذًبُ اليت اكتؿؽت عفد

 ادتؿعت عدٍ متفاقضات يف املًالد اجملًد ففًم قرِ سرًا دؽًل، كؿا قرِ فًم فرح ومك العذًب أن جند أقم قد

 :وتنؽًل، كؿا قؽؿس بيضيح اخلداع والتضؽًل

 : اجملًد قرِ سر دؽًل يف عًد املًالد 1

تظل  سيف (16 : 3تَ 1)" عظًؾ لي سر التقيِ اهلل ظنر يف اجلسد  "
البشرىُ مدِ األدًام يف ذليم وسريٍ ودلشُ، ومنؿا ساوم العؽؿاْ أن 

عظًؾ : " ملا سدخ، لك ودوا، ولك ىستطًعيا سيِ القيم  ودوا تفسريًا
فؽؾ حيدخ !! ولكك كًػ ىتؾ لنا  ." اجلسد لي سر التقيِ اهلل ظنر يف

 .حتبل وتؽد بدون زرع بشر ولك حيدخ إطالقًا يف اليديد كؽم أن عنراْ

القدوس امليليد  الروح القدس حيل عؽًم وقيٍ العؽَ تظؽؽم فؽنلم أىضًا "
فامليليد يف بطك العنراْ لي ابك اهلل ." 35لي )" مفم ىدعَ ابك اهلل 

إقسان ىيلد يف بطك أمم وبني السًد  وتالسظ أن لفاك فرؼ كبري بني أن
روح والليت  املسًح، فاإلقسان روح ودسد، أما السًد املسًح فني

الالليت بالفاسيت يف بطك العنراْ لي  وإحتاد (الطبًعُ البشرىُ)ودسد، فإحتاد الروح واجلسد ىعطَ الفاسيت 
والليتم . الكامل يف الليتم والكامل يف قاسيتم أىضًا: أعطاقا اإللم املتذسد احتاد كامل بغري اختالط ال امتزاز وال تغًري

 ..قؤمك بم لنا لي املسًح ابك اهلل النن .. (القداس اإلهلٌ)قاسيتم حلظُ واسدٍ وال طرفُ عني  مل ىفارؼ

  : ولفاك عدٍ أمجؽُ تيضح ذلم

خترتؼ كل مكان فؿؿكك أن تدخل أشعُ الشؿس غرفُ ما، ولكك لنا ال ىعفَ أن  فالشؿس عفدما تشرؼ وأشعتنا +
 ..وسرارتنا داخل الغرفُ فقط، فنٌ يف ذات اليقت متأل الكين كؽم بأشعتنا وقيرلا الشؿس أصبشت

 !! عؽَ اهلل قفسم ذلم فان كان يف إمكاقًُ اهلل أن وعل أسد خالّقم بننه اإلمكاقًُ، فنل ىصعب

ومل حترتؼ، ولنلم قرمن طيام شنر كًنم  أىضًا ظنر اهلل مليسَ وكؽؿم مك العؽًقُ، وكاقت العؽًقُ تشتعل بالفريان +
 "...الربىُ والفريان تشعل ديالا ومل متسسنا بأذىم العؽًقُ اليت رآلا ميسَ الفيب يف:"قاّؽني 

 .. لؽتذسد لًيضح إمكاقًُ أن ىيدد اهلل يف مكان وفَ قفس اليقت ميأل الكين بالليتم فؽقد كاقت العؽًقُ مجام

  .مستشًؽُ إحتاد الالليت بالفاسيت وجتسد اهلل الكؽؿُ يف بطك العنراْ سقًقُ خمتؽفُ ولًست إذن

 !! سعًًا إىل الفداْ .. .لقد أمكك لؽبشرىُ كؽنا أن تتؿتغ بالفداْ مك خالم سر التذسد

لا أقا " أعؽك املالك اخلرب املفرح لؽرعاٍ يف ىيـ عًد مًالد رب اجملد : أىضًا يف عًد املًالد قرِ فرح وتنؽًل .2
 10 : 2متَ  ).. " فؽؿا رأوا الفذؾ فرسيا فرسًا عظًؿًا ددًا " اجمليس  و ( 10 :2لي ).." أبشركؾ بفرح عظًؾ

 (14 :2لي )" األرض السالـ وبالفاس املسرٍ  اجملد هلل يف األعالٌ وعؽَ: " واملالّكُ أخنت تفشد يف السؿاْ قاّؽُ (
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 ألن اخلطًُ جتؽب احلزن والكآبُ، فنًنات أن تروِ اخلطًُ اإلقسان، ألقنا مجل املاْ لقد عاد الفرح لؽخؽًقُ كؽنا،

 .. املاحل تزىد اإلقسان عطشًا

سًاٍ العطش والظؿأ، ولك ىرتين أبدًا إال يف شخص  و كل مك حيًا سًاٍ اخلطًُ لك ىرتين أبدًا بل سًظل حيًا
  املسًح

 البشرىُ مك الكابيس الجقًل النن كان وجؾ عؽًنا، مفن خمالفُ آدـ وسياْ لؽرب، لنا فقد ختؽصت.. لقد داْ الفرح

اجملد هلل يف األعالٌ وعؽَ األرض  " :فرح املالّكُ ألقم قد قرب أن تتؾ املصاحلُ، بني السؿاْ واألرض، لنلم أقشدوا
 .(14 : 2لي )" السالـ وبالفاس املسرٍ 

وكل مك ىقدـ تيبُ  مك حيًا مغ السًد املسًح ىفرح، وكل مك حيًا سًاٍ الشركُ احلقًقًُ مغ املسًح ىفرح، وكل
ال ىفزع أسد فرسكؾ مفكؾ : " ألقم لي القاّل  سقًقًُ ىفرح، وىتؿتغ بدـ املسًح املسفيك عؽَ الصؽًب وبعطاىاه،

 .(22:16ىي)"

 ال بد أن جنده" اعرتاف وتفاوم وصيـ وصالٍ"املسًح سًاٍ سب، وميارس وساّط الفعؿُ  وعفدما قرِ إقسان حيًا مغ

، لًس مجل فرح ألل ( 14 :2لي) (وبالفاس املسرٍ  )فرسًا، والبد أن جتد السالـ ميأل قؽبم، بفرح روسٌ عذًب 
 العامل، اقم فرح مك قيعآخر، فرح القؽب النن حيًا مغ املسًح يف

 ..طؿأقًفُ وطنارٍ وققاوٍ وتيبُ

 : وأىضًا يف عًد املًالد قرِ خداع وتضؽًل .3

فرست املالّكُ والرعاٍ واجمليس، بقدر ما كان لفاك أقاس  بقدر ما
أخنوا ىفتقدوا وىضؽؽيا، فنؾ قد أظنروا  آخرىك مل ىشعروا بالفرح، بل

 .والكرالًُ ليلًد املزود مشاعر الفرح و لكك أخفيا مشاعر احلقد

ال ىستفًدوا مك الربكات  و تؽم املشاعر تيدد يف قفيس كجريىك، عفدما
ليذا لريودس، مجل واضح .الروسًُ اليت ىقدمنا هلؾ الرب ىسيع 

متَ وددمتيه : " واحلقد والتضؽًل، فني ىقيم لؽؿذيس  لؽخداع
ولي ىفيِ قتل  (8 :2متَ  )" وأسذد لم  فاخربوقٌ لكٌ آتَ أقا أىضًا

ىأتيقكؾ بجًاب   : الطفل ىسيع فًفطبق عؽًم قيم الكتاب املقدس
 15:7مت)" احلؿالن ولكفنؾ مك الداخل ذّاب خاطفُ 

 !! قفسم أـ خيدع اهلل لل لي خيدع اجمليس أـ خيدع !ترِ مك لي النن خيدعم لريودس ؟.. ولكففا قتساْم 

والتضؽًل، فنؾ ىؽذأوا إىل اهلل فقط سًفؿا تقابؽنؾ الضًقات  إن لفاك كجريىك مك الفاس ىعًشيا مبفنيـ اخلداع
سبق أن  الراسُ واهلدوْ والسالـ ىبعدوا سرىعًا عفم وىفكروقم بل وىفقضيا كل تعنداتنؾ اليت ولكك يف وقت.. واملشاكل

 !!قطعيلا ألقفسنؾ أماـ اهلل وقت الضًقات

وىدفغ العشير، وحيرتـ كالـ اهلل، وىففن وصاىاه ،  فالنن حيب اهلل حيًا سًاٍ شركُ سقًقًُ معم، وىعطَ لؽفقراْ،
  .. كؿسًشٌ وىشند لؽؿسًح يف سًاتم ىعًش.. ىصيـ وىصؽَ وىعرتف وىتفاوم 

 ..السًد املسًح اسرتسيا مك اخلداع والتضؽًل مجؽؿا كان ىفعل لريودس مغ -

 .. اسنر أن تكين أقت صيرٍ أخرِ مك لريودس عؽَ األرض يف زمففا لنا -

وكرالًُ وبغض  أن متأل قؽبم باخلداع والتضؽًل، فتظنر مشاعر سؽيٍ هلل مك اخلارز، ولكك داخؽم سقد اسنر -
 ...وبعد عك اهلل

 ..سًاتفا وقؽيبفا فؿك فضؽم تعام وأسكك يف ...املزودحنك فرسني مبًالدك يف ..الًيـوققيم لؽرب  +

فرسني .. حنًا معم كأوالد سقًقًني أقفا قرىد أن.. ساعدقا أن قبدأ معم صفشُ ددىدٍ فًكفَ ما فات مك العؿر -
 الفرح بعًدًا عفم، ولك جنده إال فًم ىا ربَ فأقت خمؽص وحمب بم ، ألقم أقت لي مصدر الفرح لفا، وألقفا لك جند

 ..لؽبشر

 كل مك ىؤمك بم بل تكين لم احلًاٍ وبنم ابفم اليسًد لكٌ ال ىنؽم- ستَ جتسد وتأقس - لكنا أسب اهلل العامل 

 األبدىُ
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 زود ـــــالن يف املــفـط

 ، 1994فٟ أدذ دٚس األ٠زبَ ثّظش فٟ عٕخ 

 ٚفٟ فزشح أػ١بد سأط اٌغٕخ أرذ ِجّٛػخ 

 ِٓ اٌخذاَ اٌّجبسو١ٓ ُٚ٘ ٍِّؤ٠ٓ ػضَ 

 "ؽفً اٌّزٚد"وٟ ٠مذِٛا اٌغ١ذ اٌّغ١خ  ٚٔشبؽ

 فزمذَ أدذُ٘ ..  ٌألؽفبي ثطش٠مخ عٍٙخ ِّٚزؼخ

 .ٚثذأ ٠ذىٟ اٌمظخ، ٚثبٌفؼً أعزطبع أْ ٠ش٠ٚٙب ثأرمبْ

ٚثؼذ٘ب أعزٍّذ أدذٞ اٌخبدِبد اٌذفخ، ٚثذأد رششح ٌألٚالد رطج١ك ثغ١ؾ ٌٍذسط ٚ٘ٛ 

ٕٚ٘ب ثذأ األٚالد ثبٌؼًّ ُٚ٘ فٟ .. ػجبسح ػٓ و١ف١خ ػًّ اٌّزٚد ٚاٌّغبسح ثبٌٛسق اٌّمٛٞ

. غب٠خ اٌغؼبدح

ٚوبٔذ اٌّفبجأح ألدذ اٌخذاَ .. ٚثؼذ فزشح أٔزٟٙ اٌىً، فزمذِٛا اٌخذاَ ١ٌشٚا ِب طٕغ األٚالد

 .. فأٔزبثٗ اعزغشاة!! أر سأٞ ؽفً ٠ؼغ ثذاخً اٌّزٚد ؽف١ٍٓ ١ٌٚظ ؽفً ٚادذ

ٌّبرا ٚػؼذ ؽف١ٍٓ فٟ اٌّزٚد؟ أ١ٌظ فٟ اٌّزٚد ؽفً ٚادذ ٚ٘ٛ ثبثب : "ودألىالطفل

!" ٠غٛع؟ فّٓ أ٠ٓ أر١ذ ثبألخش؟

أعزبر، أٔذ ػٕذِب س٠ٚذ اٌمظخ أٔب أعزّزؼذ ثٙب جذاً، ٚأ٠ؼبً : "فصمتىالولدىلبضعىثوانيىوقال

ألزشثذ ِٓ اٌّزٚد د١ش اٌطفً ألعأٌٗ ِبرا ٠ش٠ذ  اٌزطج١ك وبْ ج١ًّ، ٌٚىٕٟ ػٕذِب أٔز١ٙذ

 .. دزٟ أدؼشٖ ٌٗ وٙذ٠خ

 " ال ١ٌظ ٌذٞ ثبثب ِٚبِب: "فمٍذ أٔب" ً٘ ٌذ٠ه ثبثب ِٚبِب؟ ":فدألنيىهو

 " أٔب أر١ذ ٌه ألعأٌه ِبرا رش٠ذ أْ أدؼشٖ ٌه ٘ذ٠خ؟"ى:وأكملتىوقلتىله

أٔب ال أٍِه األْ ٘ذ٠خ، فّب سأ٠ه أْ أرمذَ : "ٚأثزغُ، فمٍذ ٌٗ" ال أس٠ذ شئ ":فقالىهو

فجبٌزأو١ذ أْ رشؼش ثبٌجشد ٚ٘زا اٌمّبؽ اٌٍّفٛف ثٗ ! ٚأدخً ِؼه اٌّزٚد ألدفأن ثجغذٞ؟

 ..! ٌُ ٠ؼط١ه اٌزذفئخ اٌالصِخ

 .. فٕظش ٌٟ ٚأثزغُ ِٚذ ٌٟ ٠ذٖ أػالْ ِٕٗ ثبٌّٛافمخ! فّب سأ٠ه؟

 .فز٘جذ أٔب ٚدخٍذ ٚجؼٍذ ِٓ جغذٞ ٘ذ٠خ ٌٗ ألدفئٗ ثٙب

! ٌٚٙزا ٠ٛجذ فٟ اٌّزٚد ؽف١ٍٓ؛ ثبثب ٠غٛع ٚأٔب

  سهُات،6يرٍ كانت القصة لطفل ميلك مو العمر 

 ..َقدم لطفل املرَد جسدٍ كلٌ مبا أنٌ الميلك شئ

! فماذا سهقدم لطفل املرَد؟ أما حنو منلك الكثري،
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  ضبط الفكططفضيلة الشور      
 

 من هـم هللا ؿىل الاوسان سـة اخلَال 

 .  وامذدادٍ اىل ما فوق حدود اًـامل املادى 

حيا هللا ُذا اخلَال   . ًيخعور تَ حوادث املاىض وحنخاط الدعاهئا ودراسة سري اًلدٌسن   وكد ُو

ىذا ىرتط املاىض ابًعورٍ املعحوؿَ ىف ذاهرثيا حبارضان اذلى هـُش فَِ مث منخد ًيخعور مس خلدال  ُو

.   فاخلَال ُو اًرابط اذلى ٍرتط حلائق املاىض تواكؽ احلارض تب ماىن املس خلدي ...افضي 

ة دِاال جدارا  ومهنم من ًخعور احلوادث , الا ان سـة اًـلي ختخَف درجاهتا تني اًياس مفهنم من ُو

را حس َا معَلا  .  مكجرد ظور ثس َعَ ومهنم من ًخعور احلوادث ثعٍو

 . أ خل .......واخلَال ولك املواُة ؾرضَ ًالحنراف واًخفىري ىف اًضٍِو 

خحمك ىف دِاهل ًعحح وابال ؿَََ دعوظا ىف اوكات اًعالٍ  .  فاذا مل ًضحط الاوسان ُذا الاحنراف ًو

ى:ىكوفىونذأىالخوالى+
 ,  ًُس اخلَال صُئا كامئا ىف ذاثَ فِياك ؿدٍ اص َاء ثؤثر ؿَََ مثي اًعموح 

 . اخل .........اًـجز 

ذٍ ثدفؽ ابخلَال فِيعَق من ؿامل احللِلَ ًَمكي ٌَيفس ما جعزت ان حتللَ   . ُو

 ذلكل فـالج اوس َاب اًفىر ىف احالم اًَلؼَ ٍىون تخحََي املواضَؽ اًىت ٌرسح 

ىذا ىرى ان ثددؽ اًفىر فامي جيول فَِ هل امهََ .  فهيا اًفىر نثريا  ومـاجلهتا   ُو

 . ؾؼمى ىف اًىضف ؾن اًـهل الاظَََ اًىت ظرحت ابخلَال تـَدا ؾن اًواكؽ 

ومن اًـحر حماوةل ضحط اًفىر ابًلٍو وامنا اًـاجل ٍىون مبـرفة سخة رشود اًفىر ىف اًحاظي مث اًلضاء 

نذكل التد ان هنَب  جماال ذريا ٌَفىر مثي اًخب مي ىف حوادث اًىذاب امللدس وكعط . ؿىل ُذٍ اًـهل 

 . اًلدٌسني ًىك وض حؽ حة اًخب مي واخلَال 

ىن ابًرمغ من ذكل ال ما ًضحط اًفىر الا ابحلة اًـمَق هلل  .  ًو

ى:وقولىالقدوسىحزقووسىاالورذلومىىفىىضبطىالفكر+
 إذا اردت حقا ان تغمب افكارك وتمبشوا اخلزى " 

 "قف صامتا وهدئ قمبك وابدأ بصاله  قصرية
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 1املسيحج السيدعاصرواجتسدقديسون

 شنىدة الثالث لقداسة البابا                                                    

...كثيرةتأمالتأمامنفذىيجد,الميالد قزٌفًالنظريمعنالذيإن

كانتموماالعزورمنعزركلفً,هللا أنمقدمتوافًلعل

الربميالدأحيطلقد.)14:17أع ( راهدبال نفذىيتركال,مظلمٌ

 .مظلماعزراكانأنىمنالرغمعلً...القديذين منبمجموعٌ

 .الظلمٌ فًأضاءالنور فيىالمذيحمجًءعنقيللذلك,حقامظلما عزراكان

.)1:5يو) تدركىلموالظلمٌ

وال ,آيٌيطلبورريرفاذقجيل فيىعاشالذي الجيلعنقالنفذىالمذيحوالذيد

.(16:4مت(,)12:39مت( لى تعطً

 .(8:38مر)ىأخر مناذبٌفًالكالمهذامثلوكرر

قال,مجيئى قبلالناسأرردواالذينالمعلمينعنتكلمولما

 .)10:8يو)ولزوص ذراقهم,قبلًأتواالذينكل عنوم

 .رجاء يعطً,الخاطًءالعزرذلكفًقديذينوظوور

المػمورةالخاويٌالخربٌاألرضووجود.يعملهللاروحأناليمنعالعزرفذادإن

 .)1:2تك (المياهوجىعلًيرف هللاروحأناليمنع,والظلمٌبالماء

 يتركالفاهلل.فيىللربليرودنوحوجودمنالبد,ليػرقى طوفانايذتحقجيلكلوفً

 .المذيح فيىولدالذيالعزركانوهكذا.راهدبالنفذى

زكرياالقديس,هؤالءبينمننذكر.الميالد عازرتالقديذينمنكبيرةمجموعٌرأينا

 .)1:11لو( المذبح عنديبخروهومالكلى ظورالذي,الكاهن

 أمامبارينكالهماوكانا:زوجتىوعنعنىقيلوقد,أليزابات القديذٌوزوجتى

 .1:6لو...هللا

الربوزايا جميعفًذالكين كاناإنوماكذلكعنوماوقيل

.(1:6لو (لومبال,وأحكامى

هؤالءوجودتمنععقبٌيكنلم,العزر ذلكفًالذائدالفذادإن

 ...الريدوذمعانالنجاريوذفوجد,جوارهما وإلً.فيىاألبرار

.(1:19مت)بارارجالكانإنىالنجاريوذف عنالكتابوقال

,إذرائيلتعزيٌينتظر,تقياباراكانبأنىالكتاب لىرودالريدوذمعان

.(2:25لو)عليىكان القدسوالروح

,ورريرفاذقجيل فًأنىنذمعأن,والتعزيٌالرجاءيجلبأمرإنى
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بالروحأتًوأنى,...القدسبالروحإليى أوحًوأنى,هللاروحعليى,باررجلوجودأمكن

 .فيىيعملالقدسالروحولكن,فاذد جيل.)2:27,26لو)الويكلإلً

 يظورونالمالئكٌوكان...يكلمومالروحوكان...األبرارهؤالء وجدالروحلعملونتيجٌ

 .لوم

 .المجد لىالمذيحيرواأنواذتحقوا.مقدذٌأحالملوموكانت

فًالعابدةفنوئيلبنتالنبيٌحنٌ :هً نبيٌقديذٌنجد,العزرهذاقديذًوذطوفً

 .الويكل

 .)2:37لو ( ونوارا ليالوطلباتبأزوامعابدة,الويكلالتفارق القديذٌ هذهوكانت

 .والمعمدانالعذراءوجدتهؤالءومع

الكمالحياةفًفيى عارت,كوذارريراجيالأنرأيناإذ,جيلأيفذادمنالنيأس إننا

يحلالقدسالروحأناذتحقتالتً,العذراء مريمهً,الوجودفًإمرأةأطور

,تظللوا العلًوقوة,عليوا

 .)1:35لو (هللاابنمنواويولد

 الروحمنامتألأمىبطنمنالذي,المعمدانيوحناوجد,الفاذق الجيلهذافًوكذلك

.(1:15لو( القدس

 .(11:11مت)النذاء ولدتىمنأعظمبأنىالربوزفىوالذي

,الميالد وقتهو,واحدعزرفًموجودينكانواأولئككل

 برارةاذتحقواالذينوالرعاةالمجوسإلًباإلضافٌ

 .المذيحورؤيٌالمالئكٌ

 .وقيامتىالرب كرازةوقتآخرونقديذونهناكوكان

أيضااختارهمالذيناآلخرين والذبعين,رذوالعرراالثنًهؤالءبينمننذكر

 .)10:1لو)

 ( قيامتىبعدالمذيحالذيدلومظور أخخمذمائٌ منألكثر الرذوبولسويذكر

.)15:6كو1

 ...الكلالقداذٌرملتثم.الباكورةكانواوأمثالوم هؤالءكل

 !للجميع؟ رجاءيعطًأمراهذاأليس.فاذدإنىقيلعزرفًمعااجتمعوا هؤالءوكل

منالقديذونهؤالءكان :وهًمومٌ أخريحقيقٌالقلوبفًالرجاءيزيدمماأنىثم

 .متعددةنوعيات
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 مً أو الصعادة مً لصيوات شتصتنر التى العالقة شكل يتخدد األوىل السواج شيوات خالل

 اجلديد، الشريك مع التعامل أثياء ىتبعها التى الصلوكيات على ذلك ويعتند.. وامللل املشاكل

 جتيب مً البد بدايتها فى مازالت السوجية وحياتيا األمور مً كجريا أفصدىا أىيا ىفاجأ ال حتى

 .حياة أشلوب وتصبح عليها ىعتاد ثه قصد بدوٌ فيها ىقع التى األخطاء مً العديد
 

 :املظتىش التذخن
 املنؿُ وغري املنؿُ التفاصًل كل معرفُ أن اجلدىدان العروسان ود قد الزواز مك األوىل األىاـ ومغ اخلطيبُ فرتٍ بعد
 كان فؿا احلقًقًُ املشكؽُ تبدأ ولفا احلرىُ مساسات كل ختتفَ اليقت ومغ االلتؿاـ دلًل لي الزودُ أو الزوز عك

 صشَ أمر املسؿيسُ احلدود فَ فاخلصيصًُ.. الطرفني ألسد األقل عؽَ حتؿؽم ميكك ال اليردىُ األىاـ فَ مقبيال
 .أسًاقا وسذان حمقق إىل الشرىم ىتشيم ال ستَ وضرورِ

 

  :املظتىش الٍكذ
 األزواز ىتقبل شرىكم،وال عك كل رمسنا التَ املجالًُ الصيرٍ تبنت اليقت مرور مغ

  والتَ العًيب أو األخطاْ عك البشح فَ أسدلؾ ىبدأ بل البعض، بعضنؾ أخطاْ 

  النِ املستؿر الفقد عادٍ فَ وىبدأ األخطاْ ىتصًد اآلن لكفم قبل مك السظنا قد

  مك ممكك عدد أكرب إسراز فًنا طرف كل حياوم مباراٍ إىل الزودًُ احلًاٍ حييم

  ىؽزـ وسني ميضيعَ بشكل الفقد ىكين أن ووب اآلخر سساب عؽَ األلداف

 .معني سؽيك أو تصرف عؽَ اآلخر ليـ عفد العتاب أسؽيب استخداـ وىفضل األمر
 

  :التعاون أطموب فى التجاوص
 مك وغريلا األلفاظ فَ ىتذاوز أو الصيت قربٍ ترتفغ كأن خالف قشيب أو مشكؽُ سدوخ عفد أعصابم البعض ىفقد قد

 عؽَ حنره أن فًذب.. العؿر طيام ىستؿر درسا تسبب وقد املتبادلني والجقُ االسرتاـ العالقُ تفقد التَ السؽيكًات
 اثفني أو ساعُ سياىل اليقت لبعض ىبتعد أو ىفعزم أن ميكفم ىستطًغ ال ومك الغضب عفد تصرفاتفا مجًغ فَ التشكؾ

 .أعصابم فَ ىتشكؾ أن ىستطًغ ستَ
 

  :بعيذًا الوقت وعظي قضاء
 معظؾ قضاْ لكك املفضؽُ، لياىاتم أو أصدقاّم أو عؿؽم عك بالتخؽَ مطالب أسد ال

 واهلياىات ولألصدقاْ وقتم لؽعؿل ىكين أن وب الزودًُ، احلًاٍ ىدمر معنؾ اليقت 

 املشاعر ودد البعد أن صشًح قبل، ذِ عك ختتؽػ الزودًُ احلًاٍ لكك كنلم 

  لتبادم معا ىيمًا اليقت بعض قضاْ مك فالبد مسؿيسُ سدود فَ لكك املؽل وىكسر 

 .سيىا األقشطُ بعض وممارسُ احلدىح أطراف
 

 :األِن تذخن
 األلل أن املؤكد فؿك الزودًُ، احلًاٍ تفاصًل األلل ستَ أو الغرباْ معرفُ الزودًُ احلًاٍ تندد التَ األمير أكجر مك
 عؽؾ عؽَ ىكيقيا أن بدون لكك زودني كل سًاٍ فَ مستؿر تيادد هلؾ ىكين أن ووب والتقدىر االسرتاـ كل هلؾ

 ساالت فَ إال مبفردلؿا مشاكؽنؿا سل عؽَ الزودان ىعتاد أن ىفضل خالف أِ سدوخ عفد ستَ األمير مبذرىات
 األخطاْ ىغفرا أو ىتذاوزا أن ميكفنؿا الزودني أن كؿا األسرٍ، مك كبري شخص استشارٍ خالهلا حيتادا متقدمُ

 .أبًدا قرديه ال ما ولي أذلاقنؾ فَ عالقا اخلطأ ىظل األلل لكك البعض لبعضنؿا
  :الصػرية الالفتات ٌظياُ
 عؽَ السفيات مبرور أقم البعض ىعتقد سبًبتَ، ىا شكرا الؽًؽُ، لنه افتقدتم اخلري، صباح خبري، وأقت عاـ كل أسبم،
 األزواز مك الكجري فإن لألسػ لكك لؽغاىُ، منؿُ أقنا احلقًقُ لكك ألؿًُ، ذات غري الالفتات لنه تصبح الزودًُ احلًاٍ
 سًاتكؾ عؽَ وروماقسًُ دفئًا تضفَ ألقنا البسًطُ الكؽؿات لنه قيم تنكروا الًيمًُ احلًاٍ زمحُ فَ.. قيهلا ىفسين

  املفاسبات مك وغريلا الزواز وعًد املًالد كأعًاد اخلاصُ املفاسبات تغفؽيا وال داّؿا تنكرولا الزودًُ،

 .خاصُ ذكرِ لكؿا متجل التَ
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وذقضعذقدذخبورذيفذ قدتؽؿلذاؾؽافنذؿدريتهذحتىذاهلقؽلذوذقدخلذ+

 (درذاؾرجعة)اجملؿرةذوذقبخرذػوقذاملذبحذوفوذقؼولذدرذاعرتافذاؾشعب

قاذاهللذاؾذيذؼبلذاؾقهذاعرتافذاؾؾصذعؾىذاؾصؾقبذاملؽرم،ذذ"ويكول فيى

 إؾقكذإعرتافذذعبكذوذإغػرذهلمذمجقعذخطاقافمذؿنذأجلذإمسك إؼبل

 "عؾقـاذؽرمحتكذقاذربذوذالذؽخطاقاـا اؾؼدوسذاؾذيذدعي
 

 وذقبخرذيفذاألربعذجفاتذؽؿاذدبق ثمذقدوذحولذاملذبحذوذخيرجذخارجذاهلقؽل

 اجملؿرةذؿؽاـفا قضع ذوذذرحـاذثمذقعطيذاؾبخورذؾإلرقلذوذؾؽبريذاؾؽفـةذثم

ذ.اؾذؽصوجلقات ذوذقؼفذمينيذاهلقؽلذوذقـتظرذحتىذقـتفيذاؾشؿاؿدةذؿنذترتقل
  

  تامالت

ٚذٔر فٙ انكُٛسح ٚجًع اعتزافاخ  َالحظ أٌ انكاٍْ +

 انشعة ثى ٚذْة نهًكاٌ انذ٘ ٚزيز نصهة انًسٛح ٔ كأَّ

ٚذكزَا تانسٛذ انًسٛح انذ٘ جاء ٔ صهة ٔ حًم ْذِ 

انًذتح نٛطهة  ثى ٚذخم إنٗ. انخطاٚا عٕضًا عُا

انًغفزج يٍ هللا األب داخم انٓٛكم تصفتّ يًثم عٍ انشعة 

  .أياو هللا

  نحٍ إفُٕتٙ َا٘ َاٌ +

انصهٛة ٔ  تعذ اإلَتٓاء يٍ انذكصٕنجٛاخ ًٚسك انكاٍْ +

 شًعاخ عاليح أٌ انذ٘ صهة عهٗ انصهٛة ْٕ َٕر 3يعّ 

  يٕاجّ انعانى ٔ ٚقف ٔٔجّٓ

نهشزق تاسطًا ٚذّٚ ، انًُٛٗ ٔ فٛٓا انصهٛة ٔ انشًعاخ 

عاليح انتذنم ٔ انخشٕع ٔ ٚقٕل تذٌٔ  ٔانٛسزٖ يثسٕطح

  "انهٓى إرحًُا قزر نُا رحًتك"رشى 

  و يجاوب الشعب قائالً أمين……"تراءف علينا"يرشم شرقًا قائالً  ثم +

  و يجاوب الشعب قائالً أمين……" اــإسمعن"االً قائالً ـــيرشم شم ثم +

  و يحني الناس رؤوسهم عالمة قبول البركة.……" اـــــباركن"ًا قائالً ــــغرب ثم يرشم +

  "أعنا"يدور و يرشم جنوبًا قائالً  و +

إرفع غضبك عنا تعهدنا "رشومات قائالً  ثم يستكمل بقية الطلبة شرقًا بدو +

" بخالصك و إغفر لنا خطايانا

  قائالً أمين و يجاوب الشعب

  .كيرياليسون كيرياليسون كيرياليسون

 .أوشية اإلنجيل
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 دًاـواح ًاـل شيئـأفع

 أٌا أٌظى وا ِو وساء  ولكين أفعن ػيئًا واحذًا إر

 وأوتذ إىل وا ِو قذاً،أطعى حنو الػشض ألجن جعالة 

 (13،14: 3يف  )العميا يف املظيح يظوع دعوة اهلل

  ماىهوىهذاىالذيءىالذيىوجبىأنىنفطله؟ 

 أن قفسَ ما لي وراْ، ولنه لٌ الفاسًُ السؽبًُ؛ أن أن خنؽغ   :أواًل

 سعًفا إىل األماـ، أن عاداتفا القدميُ، وعالقاتفا بالعامل، وأفكار الكربىاْ اليت وقتخؽص مك كل ما ىعًق

  .القدميُ وباإلمجام وب أن قفسَ كل ما ىتعؽق حبالتفا. عفدقا، وحمبُ النات واحلسد واألقاقًُ

اإلوابًُ اليت ُقظنر فًنا أقفا أبفاْ  ىتد إىل ما لي قداـ، قسعَ حني الغرض، ولنه لٌ الفاسًُ :ثانيًا
وب أن قفاـ وقفعس يف ارتًاح بأن قعًش سًاٍ  ال. سقًقًين هلل ودفيد صاحلين لًسيع املسًح

التؿتغ بالعامل، وال وب أىضًا أن قسري يف خيف وخذل وقعجر  مسًشًُ ُتؿكففا مك أن ىكين لفا بعض
املسًشًُ احلقًقًُ لًست شًئًا سؽبًًا، بل شًئًا إوابًًا سًًا وب أن حنًاه  كال، إن. وخنطئ الطرىق

  .حبسب فكر الرب وقففنه

 (.حنو الغرض)رة ـابـواملث( نسعى )اطـوالنش (منتد)وة ـة باللـا املسيحيـف حياتنـب أن تتصـويج

 

يف أن مكان، وحنفظ ذواتفا بال دقس مك العامل  ولٌ تعين أن ىكين لفا التصؿًؾ ألن قتبغ الرب :الكوة
 . ستَ ميكك أن ىستخدمفا الرب استخدامًا قافعًا إقنا التكرىس الكامل لنواتفا. وشنياتم

  .عؽَ اهلل الُكؽٌ القيٍ وعؽَ مياعًده بالرغؾ مك العياّق واملصاعب ولٌ أىضًا تجبًت إمياقفا النن ىعتؿد

..  . ولي اخلدمُ :الٍؼاط
 وأن خدمُ وب أن تكين خدمتفا وحنك قتأمل خدمُ الرسيم؟ 

 لؽففيس اهلالكُ؟   أىك حمبتفا
 القدىسني؟ أىك دميعفا ألدل الففيس اليت تضل، وصؽياتفا غري املفقطعُ ألدل مجًغ

  ىعطًم؟ أىك شذاعتفا لالعرتاف باملسًح مبذالرٍ أماـ العامل، لُفخرب باخلاله النن

.. .ولٌ االقتظاـ يف كل لنه األشًاْ :املجابشة
 مفنا؟   ولفا أىضًا أىك حنك

أن تظنر قتاّر  لل قستؿر يف الصالٍ إىل أن حنصل عؽَ اإلدابُ؟ لل قكرز بالرب وقتكؽؾ عفم إىل
  مؽؿيسُ؟

ََا أ سـى حنو اًغرض ل جي جـاةل: "ويف اخلخام ًضَف اًرسول                  ـُ  ".دؾوة هللا اً
آذاهيا حنن أ ًضًا؟  أ ال ًدوي ُذا اًيداء يف أ

 :ُُنَة حبق ؿىل ذكل ابًلول ًَـعيا اًرب أ ن
ىل ما ُو كدام"  "اًغرض أ سـى حنو.أ وىس ما ُو وراء وأ مذد ا 
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ط ســـــــــدط اغبـــــيــنطعــــــــةطعـــــلـسئأ  ى

ى
ى

 فٝ اٌضالس لشْٚ األٌٚٝ وبْ ٠ذزفً ثٗ ِغ ا١ٌّالد ، 
ٌىٓ ثؼذ اوزشبف اٌّٛاػ١ذ فظٍٛا اٌؼ١ذ٠ٓ ٌألدزفبي ثىً ِّٕٙب ػٍٝ دذٖ، ٚاوزشف 

اٌّٛػذ ِٓ خالي األٚساق اٌزٝ أدؼش٘ب ر١طظ اٌمبئذ اٌشِٚبٔٝ اٌزٜ ٘ذَ أٚسش١ٍُ عٕخ 

.  فبعزّشٚا ٠ذزفٍْٛ ثٗ ١ٌالً وّب وبْ ِغ ػ١ذ ا١ٌّالد . ١ِالد٠خ70
 

 

 
 

 لظخ اٌؼجٛس ألسع اٌّٛػذ فٝ  ( 17–7 : ٠20ش  )ٕ٘بن 
 ػجٛس ثٕٝ اعشائ١ً ثم١بدح ٠شٛع فٝ ٔٙش األسدْ ٌّب ٚػؼٛا 

 سجً ِٓ أعجبؽ اعشائ١ً سجً 12فؼجشٚا ف١ٗ ٚأزخجٛا  ربثٛد اٌؼٙذ فٝ اٌّبء أشك إٌٙش

 . ِٓ وً عجؾ ٚاخزٚا دجبسح ِٚشٚا ػ١ٍٙب دزٝ ػجشٚا ٔٙش األسدْ 
لظخ اٌؼجٛس وبٔذ ٘زٖ اٌمظخ سِضا ٌؼجٛسٔب ِٓ خالي اٌشة اٌّزجغذ ٌٍغّبء أسع اٌّٛػذ 

اٌذم١م١خ ٌزٌه أفزذذ اٌغّبء د١ٓ ٔضي اٌشة فٝ اٌّبء وّب أفزخ إٌٙش ثذٍٛي ربثٛد اٌؼٙذ 
٠ٚشٛع وبْ سِضاً ١ٌغٛع ٚاٌّؼٕٝ اٌّجبشش ٌىال األص١ٕٓ ٘ٛ ِخٍض ،  ف١ٗ رٛافك فٝ اٌشِض

 .٠شٛع ٠ؼٕىّخٍض ٠ٚغٛع ٠ؼٕٝ ِخٍض

 . ِٓ ٕ٘ب أخزد اٌّؼّٛد٠خ أ١ّ٘خ خبطخ ألٔٙب ػجٛس إٌٝ أسع اٌّٛػذ 
 دٍٛي اٌشٚح اٌمذط ػٍٝ اٌغ١ذ اٌّغ١خ ٘ٛ دٍٛي ألجً ػًّ 

 اٌىٍّخ ٚاٌشٚح اٌمذط والّ٘ب أل١ِٕٛٓ فٝ اٌضبٌٛس  اٌخالص، اإلثٓ
 اٌمذٚعؼبدح ٌٚىٓ ً٘ ٌٕب اْ ٔزأًِ اْ ػ١ذ اٌغطبط ٘ٛ ػ١ذ اٌظٙٛس 

 (االث١فب١ٔب)االٌٙٝ 

 ٚلذ ٔأوً اٌمظت وٕجبد ٠ّٕٛ فٝ االِبوٓ اٌذبسح ،ٚسثّب ٠زوشٔب رٌه
  ثأْ دشاسح اٌشٚح ٠جؼً االٔغبْ ٠ّٕٛ فٝ اٌمبِخ اٌشٚد١خ ٠ٚشرفغ 

 (الظذ اٌمظت)ثبعزمبِخ وبعزمبِخ ٘زا إٌجبد 
 ٔجبد اٌمظت ٠ٕمغُ اٌٝ ػمالد ٚوً ػمٍخ ٘ٝ فؼ١ٍخ اوزغجٙب 

ثذاخً اٌمظت ٔجذ اٌمٍت االث١ؼٛاٌمٍت ، فٝ وً ِشدٍخ ػّش٠خ دزٝ ٔظً اٌٝ اٌؼٍٛ

٠زوشٔب ٘زا  االث١غ ٍِّؤ دالٚح فبٌّغزم١ُ اٌمٍت ٠ٕجغ ِٓ لٍجٗ اٌذالٚح ٚوً اٌّشز١ٙبد
إٌجبد ثؼشٚسح اٌؼٍٛ فٝ اٌمبِخ اٌشٚد١خ ٚافشاص اٌذالٚح ِٓ لٍٛة ث١ؼبء ٔم١ٗ،رؼزظش ِٓ اجً 

 االخش٠ٓ فزؼطٝ 
ٚوّب أٗ الثذ ِٓ أذ رغّظ جضٚس اٌمظت ثب١ٌّبٖ اٌىض١شح دزٝ رغط١ٗ فٝ ثذا٠خ  شجؼب

 .ّٔٛح ٘ىزا اٌّؼّٛد٠ٗ الثذ اْ ٔغّظ داخٍٙب ٚرغط١ٕب ١ِب٘ٙب دزٝ ّٕٔٛ ّٔٛ سٚدٝ ع١ٍُ
 
 

 
 
 

لماذاىأرتمدىالربىفىىنكرىاألردنىبالذاتى+ى
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 لماذاىُوحتفلىبهىلواًلى؟+ى



 
 يرة يداِا تًدًِا ملو احببت

 

 تًدًِا لالخرِو دَى اى تكلفك شّئًا                            
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

اجن  اُ تصمى وَ

االخشيَ واُ تظاعذِي 

 لكى يكرتبوا وَ المة

اُ تؼاسك احذِي 

 فى ػئ يتىٍى اُ

 يفعمة

اُ تبتظي ملَ 

 يبتظي لك

 اُ حتفظ 

 طشًا وتكوُ

  اويًٍا

 مبا  اُ التبدن

 تعشفة عمى 

 االخشيَ

اُ تصػى ملَ 

حيادثك حتى لو كاُ 

 يشوى لك اػياء

 التّىك

اُ تمتىع االعزاس 

هلفوات واخطاء 

 اصذقائك

اُ تعطى مما لك 

اُ  لالخشيَ دوُ

 تٍتظش وكاباًل

 

 اُ تؼعش اُ 

 جناح صذيكك ِو

 جناحك اٌت

اُ تؼعش الٍاغ 

 مبحبتك هلي

اصذقائك  اُ جيذك

 حيجىا حيتاجوٌك
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 املقلية و البطاطا املفروو باللخه ألرزأ

 : املكادير

حبةذبصلذ 1ذ-ذمذرعامذمسنذاوزقت 5ذ-ذؿرقذحلم ؽوب 4ذ-ذجمذحلمذضأـيذؿػروم 350 -ؽوبذأرزذ 3

 -مذصغريةذبفاراتذؿشؽؾة 1-مذصغريةذػؾػلذادود 1/2ذ-ذؿبشورة حبةذبطاراذؿتودطة 2ذ-ذؿتودطةذؿؼطعة

 .ذزقتذؾؾؼؾي(-اؾرغبة حدب)مذصغريةذؿؾحذ 3ذ

 :التحضري طريكة

 صاػقاذ اغدؾيذاألرزذجقداذؿعذتغقريذاملاءذعدةذؿراتذحتىذقصبحذاملاء-1

 ذدؼقؼة30ثمذاـؼعيذاألرزذيفذؿاءذدايفءذممؾحذملدةذ

 اؾؼؾيذيفذوعاءذعؿققذثمذتبؾيذاؾبطاراذاملبشورة أثـاءذذؾكذدخينذزقت-2

 .ذفبقةذاؾؾون ذباملؾحذاؼؾيذاؾبطاراذجقداذحتىذتصبح

حتىذقصبحذذفيبذاؾؾونذثمذ ذؿؾعؼةذؽبريةذؿنذاؾدؿنذأضقػيذاؾبصلذوذحرؽي2يفذوعاءذؿتودطذدخينذ-3

 .اؾػؾػلذاألدودذوذاؾبفاراتذاملشؽؾةذوذاربخيذحتىذقـضجذاؾؾحم مذصغريةذؿؾح 1 املػروم أضقػيذاؾؾحم

ذؿالعقذؽبريةذؿنذاؾدؿنذوذؿؾعؼتانذصغريةذؿؾحذحتىذاؾغؾقانذ3ؿرقذاؾؾحمذؿعذ يفذوعاءذؿتودطذدخين-4

 .دؼائق 4جقداذؿنذؿاءذاؾـؼعذوذأضقػقهذإىلذاملرقذاملغؾيذأترؽيذاألرزذقغؾيذملدةذ ثمذصػيذاألرز

 .غطيذاؾوعاءذوذاربخيذاالرزذعؾىذـارذفادئةذحتىذقـضج-5

 املؼؾقة وذزققينذباؾبطارا املػروم ربقذاؾتؼدقمذثمذضعيذعؾقهذربؼةذؿنذاؾؾحم ضعيذاألرزذيف-6

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

 سؤال شهر يناير
ماهي أول حرب قامت تيه مهىك وسجهها انكتاب انمقدس ؟ 

...................................................................................................................  أ جاتة اًسؤال

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

 

 

 

 

 ابوناىرووسىحجرةضعىاجابتكىفيىصندوقى

 فوهىجواوزىاالجتماعىالقادم

 

 

املظابكات   بشٌاوج
 ...اجلذيذ

 فتؼوا الكتب

 اقرا فتش
 واحلل  حاول

 يف

 العدد 
 القادم

 

  ديسمرباجابة سؤال شهر 
أيه عقد أول مجمع مقدس في انعانم ؟وأيه ورد ذكره في انكتاب 

انمقدس ؟ ألي سثة كان اوعقاده ؟  

 ( 15اع  )عقد انرسم أول مجمع مقدسفي اورشهيم وذكر في 

وكان مىضىعه قثىل االمم 
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  المسيح مع اليوم حظك
 20/4 الى 21/3برج الماليكة 

+ + + عليك األعداء المترصدون إلصطيادك  اال تخل قلبك من ذكر هللا أبدا لئال تغفل قليال فينتصر
 الروحية القديس باخوميوس أب الشركة

 20/5  الى21/4برج الودعاء 
اقبل التعليم احب الذى يودبك بخوف هللا كن مطيعا مثل اسحق الذى  اسمع يا ولدى و كن اديبا و

 القديس باخوميوس أب الشركة الروحية+ + + كخروف ساذج القلب  يسمع البية و يطيعة
 20/6 الى 21/5برج القديسين 

 الشركة الروحية القديس باخوميوس أب+ + + جاهد في شبابك لتفرح في كبرك 
 20/7 الى 21/6المعترفين برج

 + + + قلبك من ذكر هللا أبدا لئال تغفل قليال فينتصر عليك األعداء المترصدون إلصطيادك ال تخل
 القديس باخوميوس أب الشركة الروحية

 20/8 الى 21/7برج حاملى الصليب 
الدينونة تاتى من تعاظم القلب  ال تحتقر احد من الناس وال تدينة و لو رايتة ساقطا فى الخطيئة الن

تدين عبدا ليس لك فان سقط لربة فربة قادر  اما المتضع فانة يعتبر كل الناس افضل منة فباى حق
 الروحية القديس باخوميوس أب الشركة+ + + ان يقيمة 

 الكارزين بالكلمة  برج20/9الى  21/8
 القديس باخوميوس أب الشركة+ + + أمورك هلل فأمن إنه قادر أن يظهر عجائبه  إن سلمت كل

 الروحية
 20/10الى  21/9 برج العذارى الحكيمات

القديس + + + تكون غنيا هلل فإلتصق بمن يكون غنيا به لتسعد بسعادته  إذا ضعفت عن أن
 الشركة الروحية باخوميوس أب

 (20/11الى  21/10 برج المجاهدين
القديس + + + جميع الحسنات وفى قلبه حقد على أخيه فهو غريب عن هللا  إذا اكمل اإلنسان

 الشركة الروحية باخوميوس أب
 20/12الى  21/11 برج االطهار

القديس + + +أن تكون غنيا هلل فإلتصق بمن يكون غنيا به لتسعد بسعادته  اإذا ضعفت عن
 الشركة باخوميوس اب

 20/1  الى21/12برج البسطاء 
المجد الذى يتبعها فإنك أن تحققت من ذلك فلن تمل من إحتمالها لدرجة  أقبل التجارب بفرح عالما

  القديس باخوميوس أب الشركة الروحية+ + + هللا أن ال يصرفها عنك  أنك تطلب من
 20/2 الى 21/1 المسيح برج خدام

معرفة هللا فأتيت به إلى معرفة هللا فقد أحييت بالحقيقة ميتا وإن جعلت  اإذا كان إنسان بعيد عن
القديس + + + فقد أخرجت شيطانا وإن جعلت الكسالن نشيطا فقد أنهضت مخلعا  الغضوب وديعا

  الشركة الروحية باخوميوس أب
 

 20/3الى  21/2 برج الحكماء
هو سجن الرذائل و أعني ضبط اللسان و إمساك الغضب و قهر الشهوات  إن الصوم الحقيقي

  باسيليوس القديس+ + + الدنسة 
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