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 انت تسال والبابا يجيب 
  

 مجدنٍ أنت أيوا اآلب عند ذاتكَ بالمجد الذى "قال الذيد المذيح 

 : وهنا يذأل األريوذيون(. ظ: 17يو" )لٍ عندك قبل كون العالم كان

 أن يمجدهَ هل من المعقول أن يكون  هذا الذى يطلب من اآلب

 يمجده؟ مذاويًا لآلب الذى

المجد الذى كان لى عندك قبل كون  " :فهت حقتل. هتت السيح هذه العبارة ذاتها تثبت ال(1
ذلك ألن العالم به كان، بل كل شئ . سجد إذن فهت ستجتد قبل كتن العالم، تستجتد فى. "العالم

 (. 2، 11: 1حت)به كان 

أنا مجدتك  "حقتل " سجدنى"عبارة  فهت قبل. إن كان اآلب حسجد االبن، فاالبن حسجد اآلب أحضا  (2
 لذلك هت حقتل . تاالبن إذن هت تسجحد ستبادل بحن اآلب (4: 71يو" )ألرضعلى ا

 (.7: 71يو" )ليمجدك ابنك أيضا   مجد ابنك،. أييا اآلب قد أتت الساعة"

 !اآلب أت عن االبن؟ تهنا نيأل سا سعنى التسجحد، إذا ُذكر عن-(3

 .بل سا سعنى أن البشر أنفيهم حسجدتن هللا؟ 

 سعناه                    إنسا. حاشا!! ال حعنى اعطاءه سجدا  لحس له (ترداد السجدتعني اي)تسجحد هللا
 سجدك،                      أظهرت: سعناها" أنا سجدتك على األرض"فعبارة .   االعتراف بسجده

 هذا السجد الذى 5 .(.11حت" )اعطحتهم كالسك. عّرفتهم ايسك. أعلنته، جعلتهم حعترفتن بسجدك

صورة   ال"ححنسا أخذت شكل العبد، تصرت فى الهحئة كإنيان (. 1: 3فى)احتجب بإخالء الذات 
 .(5، 2: 35أش)"محتقر ومخذول من الناس.لو وال جمال

الريتل                          تهكذا حشحر. يس  أن النايتت حشترك سع الالهتت فى السجد(4

به إلى اليساء                              الذى صعدجد هذا الجيد السس(27: 5فى" )جسد مجده"إلى

ف إن اهلل سيمجده                               قد تمجد فيو،  ف إن كان اهلل".اآلب عن حسحن لحجلس
                      ."ويمجده سريعا   فى ذاتو، 

: 71يو" )ويخبركم لىى، ألنو يأخذ مما  ذاك يمجد":هقال عن: عالقة االبن بالرتح القدستعن (5
تال تعنى أن ". حأخذ سسا لى"حقتل ه سجدا ، ألن تعنى أن الرتح القدس أكبر سن االبن فحعطحهف ال  (.74

 .إنسا تعنى حظهر سجده للناس. ستياتحان االبن أعظم، فهسا أقنتسان
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أعكهت قِتً بقّامٕ رب اجملد ُسِع مى االمِات فالقّامٕ يْ أعظل ..فدا٘ االوسان عكْ الصكّب 
 . سدخ ال مجّل لً.... سدخ يف تارُخ البشرُٕ عكْ مر العصِر

 .. لنلم تعّد الكهّسٕ مخسِن ُِمًا متِاصاٌل بأفراح القّامٕ
 امٕ بل َكلبل َكل ُِن أسد عكْ مدار السهٕ تفرح الكهّسٕ بالقّ

 ُِن وصكْ صالٓ باكر لهشّا مع رب اجملد ُسِع النن قان باكرا  
 .. مى بني االمِات 

 .نركر هللا علً بدء حياة النوار الجديد ونمجد قيامتىؽ

 مرُل كاوت تبكْ َالهسِٓ  .. القّامٕ قضت علْ احلزى َاالحزاى
 هّسٕ َالك, َالتالمّن كاوِا يف خِف َسزن َأمل , كى يف سريٓ شدُدٓ

 . ككٌا قبل القّامٕ خّمت عكٌّا سشابٕ مى احلزن
ن األوسان قبل السقِط مل ُعرف احلزن بل كان ُعّش سّآ َاحلزن يِ إسدن مثار اخلطّٕ أل

 . البٌذٕ َالفرح كأوعكاس طبّعْ لكفرح املقدس النن حيّاٍ الجالِخ األقدس
عكْ الكهّسٕ فشِهلا مى مجاعٕ سزُهٕ ُاٗسٕ إلْ شعالت وارُٕ  لقد سكب اهلل أفراح القّامٕ

 :ممتكئٕ فرسا َبٌذٕ َقِٓ َإمياوا راسخا 
 .( 22: 71يو  )"ولكننً ذأراكم ايضا ؽتؾرح قلوبكم وِ ينزع أحد ؽرحكم منكم"

 يبوصرٓ غكبتم كْ أردد مع أشعّا٘ الهرسٕ قّامتم َفأعطين ُارب بٌذٕ خالصم َ
  

 ربفرحا أفرح بال"
 

ب الخالص كساني رداء البر مثل عريس  ايج نفسي بإليي النو قد ألبسني ثيتبت
17أش)"يتزين بعمامة ومثل عروس تتزين بحلييا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أبْىا زّٓس ٓعقْب :بقله             أفراح القيامة 
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تنص الدذقوليٌ علٍ ذلك ؽٍ الباب العارر ليكن البيت الذى هو الكنيذٌ مذتقبّ الٍ الررق ؽٍ **

 .طولىَ وتكون اروقتى جانبيى الٍ النواحٍ الررقيٌ وهكذا يتربى بالمركب 

كما نزت الدذقوليٌ أن . وذلك حتٍ يذتطيع المؤمنون ان يتجووا الٍ الررق ؽٍ زلواتوم

رون الٍ الررق ويذألوا هللا الذى زعد الٍ الذماء ؽٍ المررق و يتذكرون مذكنوم القديم ينظ

ؽٍ المررق الذى اخرج منى آدم اِنذان اِول لما رضٍ بمرورة الحيٌ الذى هو الؾردوس الذى 

 (.سشدس باب )ورؽض وزيٌ الرب 

 

 
  

 ن عكٔأن السّد املسّح صعد متذٌا حنِ الشرق َتقف قدماٍ فٔ ذلم الِّ

 (.4::4زك )الزُتِن النٖ قبالً اَرشكّل مى الشرق  دبل 

 اهلل وِر َقام الرب ُسِع أوا يِ وِر العامل َتكررت فٔ الكتب املقدسٕ املعكهات 

 .ان اهلل وِر, َعكٔ ذلم فّذب ان ُتذً املصكٔ داٗما حنِ الهِر  التٔ تفّد

وكتمس                                           فّذب ان . كان فردَس عدن فٔ الهاسّٕ الشرقّٕ , َالهِر ُظٌر مى الشرق 
 .بأن وتذً فٔ صكِاتها حنِ الشرق لكٔ ُعّدوا الرب اىل رتبتها االَىل . مكاوها القدُل 

رايا فكان آدن ُ ٔتً فأخردً مهٌا َأسكهً امامٌا ستوصب اهلل الدن اجلهٕ َأكرمً بِضعً فٌّا ستٔ عصٔ َصّ
 : سّح عٌد ربً َقام أُضا القدُس باسّكِّس فٔ مّمرٓ عى االعرتاف ُصكٔ هلل مستقبال اجلهٕ

 "نضع رايتنا الصليب الى الشرق لكى ما نتأمل بأبصارنا رجوعنا الى الفردوس"
 

-:وذكر القديس أثناسيوس اسباب االتجاه الى الشرق  
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معتقدين أن هذه هً َ غالبيٌ الناس أو علٍ األقل كثير منوم ينؾردون بؾضيلٌ واحدة ويتركون باقً الؾضاُل 
متكامل ِ توجد زؾٌ تتعارض كل الإنما هً َ ولكن الحياة الروحيٌ ليذت ؽضيلٌ واحدة َ الحياة الروحيٌ 

 .مع الزؾات األخرى 
 

م:ما بني البساط٘ ّالسراج٘*
مممممممممممممممممممممممممممممممممؼوجدمإغلانمبلقطميفمغظرهمالمؼظنماظلوءيف:موعـالمهلذا,مؽؿةاظؾلارةمواي

وظؽنمإنمممممممممممممممممممممممم,مأحدموؼصدقمطلمعامؼؼالمظهموؼعؿؼدمأنميفمذظكمصضقؾيتماظوداسةمواهلدوءم

اظلقداٌلقحممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممةمصؿؽونمبلارؿهمخارؽةموظذظكمؼؼولملمتؽنمصقهمايؽؿ

 صالمتؽنمبلقطًامصؼط "وا بسطاء كالحمام وحكماء كالحياتكون"

 ,موحقـؽذمتصرخموتؼولمظؼدمضقعؿينماظػضقؾة,مصقكدسكماظـاسموؼلؿفزئنمبكمم

ظكمبلارةميفماظـػسمومحؽؿةميفماظعؼلموػذامػوممصؾقؽن,سدممايؽؿةمويفمايؼقؼةماظذيمضقعكم

صاٌلقحمسـدعامضالمطوغوامبلطاءمملمؼؼصدمبلارةماظعؼلمبلم,مارةماظـػسموذطاءماظعؼلماظؿؽاعلمبنيمبل

.موظؽنماظعؼلمؼؽونميفمعـؿفىمايؽؿةموعـؿفىماٌعرصةمواظذطاءم,مبلارةماظؼؾبماظيتمتدلمسؾىمغؼائهم

ظكموذ,مصعـدعامدؽلماألغؾامأغطوغقوسمسنماظػضقؾةماألوديمأجابمضائاًلمػيماإلصرازموايؽؿةمواظؿؿققزم

ألنمأيمصضقؾةمأخرىمؼأخذػاماإلغلانمبالمحؽؿةمرمبامخيطئميفماظطرؼقموؼضرمبفامغػلهمورمبامشريهم

إذامطانمعلؽوالمعـاًلمسنمعالم,معـالمذظكمإغلانمؼؼولمأغهمذكصمبلقطمأصدقمطلمأحدم.مأؼضًام

ؼرتكمصفلمػذامإغلانمحؽقممأنم,ماظػؼراءمجيؿؿعمحوظهمجمؿوسةمعنماحملؿاظنيموؼلرضونمعالماظػؼراءم

م.إذامالبدمعنموجودمايؽؿةمعصاحؾةمظؽلمصضقؾةم,ماحملؿاظنيمؼأخذونمعالماحملؿاجنيم

 :ٍل معيٙ الطٔب٘ الضعف *
مإغلانمعـاًلمرقبماظؼؾبمػلمععـاهم,ممصضقؾةماظطقؾةموصضقؾةماظؼوة

مأنمؼؽونمضعقػًامالمضوةمظشكصقؿهموػلمععـىماظطقؾةمواظوداسةماظضعف

مًامجدًاموحمؾًامجدًامصؽانمحيـومسؾىاٌلقحمطانمحـوغًامجدًامورقؾ,مم

موظؽـهميفمغػسماظوضت,ماٌرضىمواحملؿاجنيموالمؼؼلومسؾىمأحدمم

طانمؼلؿحمظؾشقطانمأنمجيربهموظؽنمسـدعامؼؿفادرم,مطانمضوؼًاميفمذكصقؿهمؼفابهماظـاسموحيرتعوغهمم

نمإغلاغًامرقؾًامجدًامندمأؼضامإبراػقممأبوماآلباءمطا.ماظشقطانمسؾقهمؼـؿفرهمبؽلمضوةمصقؿؾددماظشقطانم

وسـدعامرأىمثالثةمرجالمشرباءم,مصعـدعاماخؿؾفمععمظوطمتركمظؾوطمحرؼةماالخؿقارميفمحمؾةمغادرةم

وظؽنمػلمرقؾؿهموبلارةمضؾؾهمعـعؿهمعنمأنم,مػذامػومإبراػقمماظطقبماظـؼيماظؼؾبم,محقاػمموأطرعفم

لمرجاظهماٌدربنيموأغؼذمظوطمعنمٌاممسعمإبراممأنمظوطمديبمذيعمط"مإذمؼؼولماظؽؿابم,مؼؽونمضوؼًام

اهللمالمؼدسوم.ؼؽونمضوؼًامصفلمغؼاوةماظؼؾبمواظطقؾةمعـعؿهمعنمأنم"ماظليبمواغؿصرمسؾىمأربعةمعؾوكم

يفماٌلقققةمػيمضوةم  وإمناماظؼوة,ممنامؼؽوغونمأضوؼاءماظـاسمأنمؼؽوغوامضعػاءميفمذكصقاتفمموإ

قـؿصرمأواًلمسؾىمغػلهمضؾلمأنمؼـؿصرمسؾىمص  اظشكصقةمعنماظداخلموظقلتمضوةميفماظعـفمعنماًارجم

مممممممممممممممممم,ميفمصفؿهم,مؼؽونمضوؼًاميفمحؾهممو,اآلخرؼن

ةــــيـصــدـٌ يف ايشـــــاَــــهــايت  
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صاظعدوانمضعفموظقسمضوةمألنم,مالمؼؽونمضوؼًاممبعـىماظعدوانمسؾىماآلخرؼنم,ميفمتصرصهم,ميفمحزعهمم

أسصابهمأومممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممضؾطماظشكصماظعدواغيمالمميؾكمضوةمؼلؿطقعمبفام

ذكصقؿهمصقؼولمسـهممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماٌلقحمطانمرقؾًاموطانمضوؼًاميف.اظؿقؽمميفمإرادته

م:اظؽؿابم

 م"ال يخاصم وال يصيح وال يسمع أحد في الشوارع صوتو  " 
مهمسؾىمتأثري,مإضـاسهم,مععمذظكمطانماٌلقحمضوؼًاميفمعـطؼهم

ميفمطلمعـاضشةمدخؾفامدواءمععماظؽؿؾةمأوماظػرؼلقنيمأو,ماظـاسم

إذاماٌلقققةمبفاماظؼوةموبفاماظوداسةمواظطقؾةمأؼضًاموالمأحدمؼؼدرمأنمؼؼولم.إخل..ماظصدوضقنيمأوماظؽفـةمم

ضوةم,ماظعؼلممووضوةماظروحم,مإلغلانماظداخؾيمضوةمامؼدسوػمماظيمبل.أنماهللمؼدسوماظـاسمإديماظضعف

م.مضوةميفماالغؿصارمسؾىماًطقةمواظشقطانموظقسمضوةميفماالغؿصارمسؾىماآلخرؼنمعنماظؾشرم,ماظؼؾبم

م:الْداع٘ ّالصجاع٘*
صؿـاًلمندمعودىماظـيبمطانمإغلانم.ماظؿؽاعلمبنيماظوداسةمواظشفاسةم,مندمأؼضاميفمتؽاعلماظشكصقةم

تصرفم,مموسؾدماظعفلماظذػيبمحؾقممجدًامأطـرمعنمذيقعماظـاسموظؽنمسـدعاموجدماظشعبمتركماهلل

وطؾممػارونمرئقسماظؽفـةميفمحزمم,ممبـؿفىماظشفاسةمواظؼوةموأخذماظعفلماظذػيبموحطؿهمودقؼهم

ظذظكمصاظشكصقةماٌؿؽاعؾةمصقفام,محؿىمخافمعـهمػارونموارتؾكمػارونمعنمػذامايؾقمماظودؼعم

م.اظوداسةموصقفاماظشفاسةمأؼضًام

اظذيماحؿؿلمذاولماظذيماضطفدهم,مدؼعًاموعؿواضعًاموظطقػًامداودماظـيبماظذيمطانمو,معـالمآخرم

اغربىمظؾدبم,مندهمحقـؿامطانمراسقًامووجدمشـؿةمعنمرسقؿهمخطػفامأددمودبم,موراردهميفمطلمعؽانم

ػلم,مصؽقفمهلذاماظضعقفماٌؿواضعمأنمؼفاجممدبمومأددم,مواألددموأغؼذماظشاةمعنمأصواػفمم

م.يفمذفاسةمٌالضاةمجؾقاتماىؾارماسةمعـعؿهمعنمأنمؼذػبمػلماظود,متعارضتموداسؿهمععمذفاسؿهم

م:لٔست الصجاع٘ يف التَْز*
اظداخؾقةماظيتم             وظؽنمػيماظؼوةم,مواظـاسمؼظـونمخطأمأنماظشفاسةميفماظؿفورمواالغدصاعم

ورًامأومعـدصعًامعؿفم                       ؼوحـاماٌعؿدانمطان صؾممؼؼلمأحدمأبدًامأن,متشفدمظؾققموالمختافم

ممأغهمالمحيلمظهمأنمم سـدعامذفدمبايقمأعاعفريدوسماٌؾكموصرخميفموجفه

م,ماىفلماظذيمباظداخلم  اإلغلانماظروحيمؼؿقررمعنم.زوجةمظهمؼأخذماعرأةمأخقه

 .وأطربجفلمػومجفلماظروحقاتموجفلمررؼقماهللم
م

 
بٕ فامحل, متداخلٕ يف بعضًا البعض                       ريًا الفضاٙل ال حتّا فسادٗ فالفضاٙل َأخ

 , لُداعٕ مملُ٘ٔ شجاعٕ   َا                                             ,مملُ٘ٔ حزم َمملُ٘ٔ قُٔ
 .فضاٙل باقْ ال ذلك                                            َقص علٖ, َالطّبٕ مملُ٘ٔ قُٔ 

                  أنك تشري يف دزب                                  َإذا سست يف يرا الدزب فأعلم
 .نشاى املتكامل اإل 
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 من كتابات المتنيح األنبا غريػوريس

 يل فٖ سس الزَاج ِتخد الزَجاى زَحًّا ؟

 ؟ أى فى اجلطد وايسوح َعًا وزوحيًا أيطا ، ايصوجإ جطديًا،ٌٖ فى ضس ايصواج يتخد  :ع

  :الجواب

ّما ملمؼؼلمروحًامواحدًام,مم"يكونان اإلثنان جسدا  واحدا   " :متعؾريمخمؾصـامظهماجملدم

مم!ٓتخدا زّحًا ّاحدًا ؟معيٙ أىَنا 

مػذامشريمععؼولم,مصؽلمواحدمعـفؿامظهمروحمعلؿؼؾةم,م

موظهمطقانمعلؿؼلم,موسـدعامجيازىمصىماظقومماألخريم,م

مجيازىمطإغلانمظهمطقانمعلؿؼلم,مصاظرجلمظهمروح

م.وظهمعلؽوظقةم,مواٌرأةمهلامروحموهلامعلؽوظقةمم

ماإلهادممبعـىمأنممما معيٙ ٓتخداٌ ؟+ 

ماهادمأبدىموروحىم,مظؽنمظقسممبعـىؼؽونمػـاكم

أنماألثـنيممتؿزجمروحفؿامصقصؾقانمروحًامواحدًام,مػذامشريمععؼولم,مإمناماٌلقحمضالمجلدًامم

اسؾقةماظروحماظؼدسمواحدًاممبعـىمأغهمبدلمأنمؼؽونماىلدؼنمعػرتضنيمعـػصؾنيم,مؼصؾقانمبػ

اظذىمحيلمسؾىماظعرودنيمجلدًامواحدًام,موبـاءمسؾقهمحيلماظواحدمعـفؿامظًخرم,مصقصؾحمظؾرجلم

دؾطانمسؾىمجلدماٌرأةم,مواٌرأةمأؼضًام,مطؿامضالمبوظسماظردولم,مؼؽونمهلامدؾطانمسؾىمجلدم

م.اظرجلم,مألنمطلمعـفؿامحيلمظًخرم,مأىمؼصؾحمػذاماىلدمظذظكم

ماإلهادماٌطؾوبمصىمدرماظزواجم,مػوػذامععـىم+م

ماظربطماإلهلىموصاسؾقةماظروحماظؼدسم,مصؿفعلمعنماألثـنيم

مجلدًامواحدًام,مصرابطةماظزوجقةمأوماظلرماٌؼدسمؼربطمم

مبنيماظرجلمواٌرأةمصقصؾقانمجلدًامواحدًامبفذاماٌعـىم,

م.حمؾاًلمظًخرممالمتصؾحمػىمشرؼؾةمسـهمأومػومشرؼبمسـفام,موبـاءمسؾقهمؼصؾحمطلمعـفؿام

بقـؿامأنمػذهماظرابطةمصىمشريمدائرةماظزواجمتصؾحمحراعًام,مأىمأنماظوصالماىلدىمبنيمرجلم

وإعرأةمشريمإعرأتهمتؽونمحرامم,معامجيعلمػذاماظوصالمحاللمػومصاسؾقةماظروحماظؼدسماظذىم

رأةمدؾطانمجيعلمعـفؿامجلدًامواحدًام,موبـاءمسؾقهمؼصؾحمظؾرجلمدؾطانمسؾىمجلدماٌرأةم,موظؾؿ

 .سؾىمجلدماظرجل
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 -: إٔـــب   ىــخهـي
  

 

ؽقرر بأن .جيدًا وقد تؾقد ذمعوا يومًا ما رجًّ كان خاُؾاً علٍ زوجتى بأنوا ِ تذمع

 .زعوبٌ القدرة علٍ اِتزال معوا لما يعانيى من.. يعرضوا علٍ طبيب أخزاًُ لألذن

 .وقبل ذلك ؽكر بأن يذترير ويأخذ رأي طبيب األذرة قبل عرضوا علٍ أخزاًُ

ور األذرة وررح لى المركلٌَ ؽأخبره الدكتور بأن هناك طريقٌ تقليديٌ لؾحص قابل دكت

قدمًا من الزوجٌ ويتحدث  سطدرجٌ الذمع عند الزوجٌ وهً بأن يقف الزوج علٍ بعد 

 ..معوا بنبرة زوت طبيعيٌ

 قدمًاَ سضإذا اذتجابت لك وإِ أقترب 

 قدمًاَ سصإذا اذتجابت لك وإِ أقترب 

 ..أقدام وهكذا حتٍ تذمعك سشإِ أقترب إذا اذتجابت لك و

 وؽً المذاء دخل البيت ووجد الزوجٌ منومكٌ ؽً إعداد طعام العراء ؽً المطبدَ

عام وهً تبتعد ؽذهب إلٍ زالٌ الط..ذأعمل علٍ تطبيق وزيٌ الدكتور ؽقال اآلن ؽرزٌ

 :ثم أخذ يتحدث بنبرة عاديٌ وذألوا قدمًاَ سطتقريباً 

 ...!!ولم تجبى.. ”ماذا أعددت لنا من الطعام..يا حبيبتً“

 :قدماً من المطبد وكرر نؾس الذؤال سضثم أقترب 

 ...!!ولم تجبى.. ”ماذا أعددت لنا من الطعام..يا حبيبتً“

 :قدماً من المطبد وكرر نؾس الذؤال سصثم أقترب 

 ...!!ولم تجبى.. ”نا من الطعامماذا أعددت ل..يا حبيبتً“

 :أقدام من المطبد وكرر نؾس الذؤال سشثم أقترب 

 ...!!ولم تجبى.. ”ماذا أعددت لنا من الطعام..يا حبيبتً“

 :ثم دخل المطبد ووقف خلؾوا وكرر نؾس الذؤال

 .”ماذا أعددت لنا من الطعام..يا حبيبتً“

 !!!”اج بالؾرندج… رة الخامذٌ أُجيبكيا حبيبً للم”.……ؽقالت لى 

 (.َلكو قد تكُى املشكلٕ معها حنو,اآلخسِو أحّانًا كما نظو إى املشكلٕ لّشت مع)
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 :للجواب على ىذا السؤال نذكر نقطتين
  :النقطة األولى

 أن القوانٌن الطبٌعٌة قد وضعها هللا، لتخضع لها الطبٌعة،
 .ولٌس لٌخضع هو لها 

  :النقطة الثانية

السٌد أما .ر المادٌة، التً من األرض، تخضع له األموgravityإن قانون الجاذبٌة األرضٌة 

فإنه فً صعوده، لم ٌصعد بجسد مادي، أو بجسد أرضً، ٌمكن أن ٌخضع للجاذبٌة  المسٌح
 ، هو جسد ممجد، جسد روحانً، والصعود القٌامةجسده، جسد .األرضٌة

 ،(95ـ  87: 59 رسالة كورنثوس األولى)ألنه إن كنا نحن سنقوم هكذا . جسد سمائً
 :فكم باألولى السٌد المسٌح، الذي قٌل عنه من جهتنا إنه 

 (.:1: 3 رسالً فّكيب)" سّغري شكل دسد تِاضعها, لّكِن عكٔ شبً دسد جمدٍ" 
 الممجد، الذي قام به السٌد المسٌح وصعد، ال عالقة لههذا الجسد 

 . إذن بقانون الجاذبٌة األرضٌة 

 . ؟Ascension صعودٌٖ إذٕ مل تهٔ ٖٓاى َعجصة : ٖٓا ويكف أَآَا ضؤاٍ ٖاّ وٖو

إنما المعجزة هً فً تحول الجسد .ولكنها لٌست ضد الجاذبٌة األرضٌة. نعم كانت هناك معجزة
 .المادي، إلى جسد روحانً سماوي ٌمكن أن ٌصعد إلى فوق

كان . تعارضاً مع الطبٌعة، إنما كان سمواً لطبٌعة الجسد الذي صعد إلى السماء لم ٌكن الصعود
ا أعطانا الرب أن نكون على شبهه ومثاله عندما خلقنا وكم.نوعاً من التجلً لهذه الطبٌعة

 .، هكذا سنكون أٌضاً على شبهه ومثاله فً القٌامة والصعود(62، :6: 5 سفر التكوٌن)
 حٌنما نقوم فً . سٌحدث هذا حٌنما نتمجد معه ونصعد معه فً المجد

 :األحٌاء على األرض فً وقت القٌامة، سوف ٌتغٌرون . مجد قوة، وفً

 , "يف حلظٕ, يف طرفٕ عني, عهد البِق األخري"

  (.53, 51: 5: رسالٕ كِروجِس األَىل)" َُكبس ينا املاٗت عدن مِت"

يف                         ا معٌل يف السشب ملالقآ الرب ثل حنى األسّا٘ الباقني, سُهخطف مجّعه"
 .اهلِا٘

 (.7:: 4 تسالِوّكْ األَلْ)  "َيكنا سهكِن يف كل سني مع الرب 
 

 

 

 

!ٌٖ يف صعود ايسب، قد داع عًى اجلاذبية األزضية؟  
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  املْش - 1

  البوتاذيوم: الناؽع ؽيى  العنزر

 األرق وتاذيوم إلٍيؤدي نقص البَالدهون  الذعرات الحراريٌ و ؽوو طعام  منخؾض 

 . البوتاذيومواحدة يوميًا لذد حاجٌ الجذم من  و تكؾً موزةَ القلب  اختّل انتظام نبضو 

  حله الدجاج - 2

  الخالً من الدهنالبروتين : العنزر المؾيد ؽيى 

ل تنظيم الزحٌمن خّ  األذاذً لوذه األحماض هو حؾظ و الدورَيتركب البروتين من األحماض اِمينيٌ 

جيد  كما أنى مزدر العضليٌ و مرونٌ الجلد   القوة وتناذقورمونات الجذم و توازن ال عمل المناعٌ ؽً

 . النحاسو الؾوذؾورولعنازر الكبريت 

  السنك - 3

  الدهن غير المربع: لناؽع ؽيى العنزر ا

  باليود و الؾوذؾور غنًوهو ؽً الدم الكولذترول عن طريق خؾض مذتوىتحذين الزحٌ  ذاعد ؽًي

 : احللٔب اخلالٕ مً الدسه -4

  الكالذيوم و الؾوذؾور: العنزر المؾيد ؽيى 

ترقق                    اءالكالذيوم ضروري لتنظيم الوظاُف العضليٌ و األذنان و العظام و للوقايٌ من د

الوظاُف بما  ؽً معظم الثّثين بينما يدخل الؾوذؾور النذاء منذ ذن الخامذٌ و العظام الذي قد يبدأ عند

أما الحليب الكامل الدذم و منتجاتى تحتوي علٍ كميٌ كبيرة . ؽيوا انقباض القلب والعضّت و عمليٌ الوضم

  .ينزح بتجنبوم لذلك من الدهون

 : املكسّى٘ -5

 الكربوهيدرات  : العنزر الناؽع ؽيوا

الكميٌ  اذتعمال الزلزات الػنيٌ بالمواد الدهنيٌ و ؽوذا عاُد إلٍ الذمنٌ كرونٌ تذببكثيرًا منا يعتقد أن الم

األذاذً للطاقٌ التً تحرك  ممتاز للكربوهيدرات المورد مزدر واو لكن . الكاملٌ الدذم الزاُدة من الجبنٌ

تذاعد  واؽالعمليٌ الطويلٌ و المعقدة لوضم. بعمليٌ الوضم بدءًا بالعمل العضلً و انتواءً  الجذم  كل وظاُف

 .. اضاؽً توؽير نراط علٍ خؾض مذتوى الذكر ؽً الدم و اطّق متوازل للطاقٌ و

 : البطاطا -6

 الكربوهيدرات : العنزر الناؽع ؽيوا 

 علً بعضتحتوي ... الذمنٌطويوا هً التً تذبب طريقٌ و  (يعنً مظلومٌ ) كرونٌ الم البطاطا مثل

 جيدًا ثم و إذا غذلت  َ الحديد و الؾوذؾور و البوتاذيوم  المعدنيٌ كالمػنزيوم و العنازر

 الػذاُيٌ قررتوا ؽأنت  تذتػلً أقزٍ مناؽع البطاطا ُرويتوا مع 
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  “ اطعمة تحافظ على الرشاقه  “ صطبيبك الخا
 



 هو يعلم ما بداخلك ال حتزن
 

 ... خاٗفًا ... ُاٗسًا ... قكقًا... َسّدًا  ... مرُضًا...  قد تكون
 ! متماسكًا... بامسًا  ...  حتاَم أن تظٌر...   وأمام الناس

 .ياوئًا  ...  ضاسكًا ... قد يراك الناس
  ...  هم ال يعرفون أن فى داخلكو

   ! باكًّاُئى .. َقكب جمرَح  .. أسزان َ يمِن

  ... تشتهى نفسك قد تأكل كل ما

.. خاًَُا ...  جتد فٔ داخكم شٔ٘ مازام.. تشبع  بعد أن تأكل َ َ لكى.. َ كل ما ُشبع دسدك        
 .!  داٗعًا.. كئّبًا.. سزُهًا 

 قد تكون غنيًا

رخ َ ُعرفِن أن فٔ داخكم شٔ٘ ُص َ لكهٌل ال.. َ ُرٖ الهاس أن أمِالم أعطتم كل شٔ٘ .. 
 !  لم أن تعطًّ َيِ ما تعذز عهً أمِام الدوّا ككٌا... البام  َ راسٕ... باألمان  ُطالبم

 أقاصى األرض قد تذهب الى

أن                                    ُعرفِن ال َلكهٌل..َصكت إلًّ الهاس عكٔ ما حيسدكَ..لتضمى مستقبكم
 ! سصكت عكًّ أكجر بكجري مى كل ما .. شٔ٘ حتتادً فٔ داخكم

 .. صائمًا .. قد تكون متدينًا

.. َ صِت ُالزمم .. داخكم شٔ٘ ُهقصم  ُعرفِن أن فٔ لكهٌل الَ َ الهاس ُرَوم فٔ الكهاٗس داٗمًا 
 !! َ أتعشٔ معم ألوم لى ترتاح إال بِدِدٖ فٔ داخكم أرُد أن أن أدخل.. حبب.. يامسًا 

 !!ٗٓاى فى داخًو صوتف.. َُٗا أصبخت .. َُٗا فعًت  ... َُٗا نٓت

 ! ال ُفارقم.. ُهاشدك  ... ُطاردك صُت

 ! َ ستٔ اآلن.. داخكم مهن مِلدك  ُدَٖ فٔ صُت

 !َ سهان.. حُبب .. بصرب .. سهِات َ سهِات  ساٗرًا معم صُت

 ! مل ُغضب َ أوت ُتبعدٍ! تٌمكً  مل ُّأس َ أوت           

 .. داٗمًا معم ..ُشاركم مهامم َ ُقظتم .. صابر  .. عهّد صُت

 ال تٌرب مهٔ: قاٗاًل.. يامسًا.. رادًّا.. متِساًل.. ضارعًا .. يادًٗا 

 إذا ذيبت! لى أتركم تفكت مهٔ ! ال تبعد عهٔ   

 !!! اسببتم ألوهٔ.. مشتاق لم.. مهتظرك .. ستذدؤ يهاك  إىل أقاصٔ األرض

 .. َ ُعرف كل شٔ٘ عهم.. ُُشبم ددًا .. أب  .. إلً صُتإوً 

 ! إوً ُعرف ما فٔ داخكم.. صدقهٔ .. ما فٔ داخكم  ستٔ.. شٔ٘ كل 

 .. أَداعم  ُعرف أسزاوم َ..سقطاتم َ ضعفاتم َ خماَفم.. أمراضم  .. ُعرف إستّادم

 !! ُبكاٗم ُسمع َ يِ.. َ ُئى قكبً .. َ ُتأثر ددًا 
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َ ميأل داخكم .. وً أسضا َ ُأخنك فٔ.. ُُرُد أن ميسح كل دمعٕ مى عِّوم.. أب  .. إلً صُتإوً 
   !  برَسً َ شفاًٗ َ فرسً َ سالمً

 .. لّمِت عكٔ الصكّب .. ُسِع املسّح .. َسّدٍ .. إبهً  .. هلنا أرسل

 كل مى ُؤمى بً بل تكِن لً احلّآ  لكٔ ال ٌُكم.. مى أدكٔ َأدكم 

 .)3ُِسها)األبدُٕ 

ُقف  إوً                             ..َ اآلن .. َ ُكِن لم أفضل.. َ قان لتكِن لم سّآ  دا٘ ُسِع َ مات
ُُعطّم                                        ُُرُد أن  إوً! لّدخل .. َ رغبٕ قكبً أن تفتح لً.. عكٔ باب قكبم 
مجل سّاتً  سّآ.. ددًا                          َأعظل.. صدقهٔ أفضل ددًا .. سّآ أفضل .. سّآ ددُدٓ 

َ بٌا تهتٌٔ َ .. التساٙالت  لكل َ فٌّا إدابات.. سّآ لّس فٌّا لكذسد مكان .. ؤٓ بالرَح القدس ممك
لّس فٌّا .. مجمرٓ .. مهتصرٓ .. سّآ غالبٕ .. األستفٌان  إىل األبد مى داخكم كل عالمات سريٓ َ

تطّع أن َُمس شعرٍ مى َ مى ُس ! سّآ أَالد اهلل.. ألوٌا سّآ الرَح! مكان  لكمرض َ املِت َ احلزن
 !! أَالدٍ

 !! رَعٕ احلّآ املسّشّٕ عهدما ُسِديا الرَح .. لِ تعكل.. آٍ 

 !فٔ داخكم سالن ال ُستطّع أسد أن ُهزعً مهم ستذد.. صدقهٔ 

 ! بفرح ال ورٙ أسد أن ُأخنٍ مهم َ سّمتكٔ٘ قكبم

َ جتد وفسم قد أضعت .. اضّٕ إىل سّاتم امل.. ددًا مى وفسم عهدما تهظر َراٗم  ستتعذب.. صدقهٔ 
 فٔ ستٔ لِ كاوت! َ أوت تكٌح َرا٘ سراب َ أشّا٘ دسدُٕ .. ُعمرك  سهِات

 !! رَسّٕ.. ظايريا 

 عى الطرُق الِسّد.. ددًا .. بعّدًا .. ستأخنك بعّدًا  أشّا٘ كاوت
 !! األبدُٕ املؤدٖ إىل احلّآ 

 إىل الطرُق َ احلق َ احلّآ َ لى ؤ٘ أسد  ُسِع َسدٍ يِ
 (.14 ُِسها)األب إآل بً 

ُاترك خماَفم َ مرضم َ قكقم حتت .. َ إرمٔ ِسمكم َ خطاُاك َ يمِمم عكًّ  .. فتعام اآلن إلًّ
 فٌهاك دن إمسً دن ُسِع.. صدقهٔ مٌما كاوت .. مٌما كاوت خطاُاك .. عهد قدمًّ َ ثق  صكّبً

 (.:ُِسها)املسّح ُطٌر مى كل خطّٕ 

.. إشتّاق  جبِع َ.. بهدن َ إستّاز .. ددًا .. بإميان صغري .. ببساطٕ .. اآلن  تتككل معً إوً ُرُد أن
إلًّ ال خيردً  أن مى ُُقبل.. َتأكد متامًا .. أطكب مهً أن ُدخل َ ُسكى قكبم التعبان 

 (.6ُِسها)خاردًا

.. ّٕ خاله مى اخلط ُرُد أن ُعطّم مازام ُهتظرك.. مزام ُُشبم .. مازام سًّا  إن ُسِع املسّح
  َ رَسًا.. سّضع قكبًا ددُدًا .. َ سّآ أبدُٕ  .. شركٕ بالرَح.. حترُر مى العبِدُٕ

 .(4:ُِسها)سّذٔ٘ مع األب َ ُصهعِاعهدك مهزاًل.. َ بالرَح ! داخكم  فٔ.. ددُدًا 
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الضالٗ السّحاىٔ٘ القْٓ٘  إٌ حتسكت فٔك السغب٘ ّاشتقت أٌ تكٌْ لك.. أَٓا احلبٔب 

 ... التٙ كاىت للقدٓسني 

 فَرِ بعض اخلطْات العنلٔ٘ البسٔط٘

 : التٙ تساعدىا علٙ الْصْل للضالٗ القْٓ٘ 

  :أرض السبىأترك  (1) 

 إغفممؼشؾفون...مخبطاؼاػمماحملؾوبةمؼرؼدونمأنمؼؼؿـواماظصالةماظؼوؼةمععمإحؿػازفمم طـريونمعـا

 :ضائؾنيم اظذؼنمؼطؾؾونمتلؾقةماظربمصىمأرضمشرؼؾةمعـؾؿامغصؾىمصىمعزعورماظلؾىمبصالةماظـوم

وضطٗا عًكٓا  عًى ايصفصاف فى. بهيٓا عٓدَا ترنسْا صٗيوٕ. عًى أْٗاز بابٌ ٖٓاى جًطٓا" 

  "تطبخة َٔ تطابيح صٗيوٕ وا ضبخوا يٓاقاي. قيجازاتٓا الٕ ٖٓاى ضأيٓا ايرئ ضبوْا أقواٍ ايتطبيح

خبطقةمػومأرضمشرؼؾةمسنمرؾقعةماظصالةم صاظؼؾبماٌؿعؾق...مطقفمغلؾحمتلؾقةماظربمصىمأرضمشرؼؾةم

 .إغفؿامؼؿـاصرانمععا..م

مشضوبامأومحؼودامأومذفواغقاموترصضمأنمترتكمخطقؿكم صإنمطـتمؼامأخى

مضؾوالمظدىماظربماظذىمساتبماظشعب احملؾوبةمصالمتظنمأنمصالتكمتـال

م:ضدميامسؾىمظلانماظـؾىمم

 ّمل تجقل أذىُ عً. أٌ ختلط ٍا أٌ ٓد السب مل تقضس عً" 

  بل آثامكه صازت فاصل٘ بٔيكه ّبني إهلكه. أٌ تسنع 

 .( 2، 1:  55أش )" ّخطآاكه سرتت ّجَُ عيكه حتٙ ال ٓسنع

 ( مرذولالغضوب ىى بخور نجس   صالة) م-:مؼؼولمعارمأوشرؼس
 ( كالبذور على الصخور   صالة الحقود) م-:وؼؤطدمأحدماظؼدؼلنيماٌعـىمذاتهمصقؼولم

 

 .فًرٍ الصالٔ أَ تلك ال ِسجٖ مهًا مثسٔ أَ زاٙخٕ ذكّٕ
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 أقتنى الصالة القوية؟ كيف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  م  ي             

 

فطيًة ايشٗس 

 "اع م   المحبة"
 

اؼفاماالحؾاءمظـقبمبعضـامبعضامالنماحملؾةمػيمعنماهللم+م"

مم(. : مؼوم )وطلمعنمحيبمصؼدموظدمعنماهللموؼعرفماهلل"

 

 ا   ب٘ ّمً ٓجبت يف ا ب٘ ٓجبت يف ا  ّا  فُٔ+ "

"(1 ْٓ4:16.) 

  (.6:: ُِ 1 )َينٍ يْ ا بٕ ان وسكم حبسب َصاُاٍ"+ "
 

  (. : ت  )واَا  اية ايوصية فٗ  ا بة َٔ قً   اٖس وضُ  صا  وا إ ب  زيا "+ "

 

 (.75:4كو  7 )المحبة تتأنى وترف .المحبة ال تحسد.المحبة ال تتف اخر وال تنتف ."+ "
 

(.  سش:ضش+ "المحبٌ ِ تزنع ررا للقريب.ؽالمحبٌ هً تكميل الناموس " )رو 
 

 

 (. :  + "المحبة فلت   بال  يا .كونوا كا  ي  ال ر  لتصقي  بال ير") و 

ى(.ى6 1ووىى3ى)"ىه  ىه ىالوصو ى ماى مع  ىم ىال د ىا ى  ل واى و ا+ى"
ى
ى

 

+ " لموا  ع كم  لى  ع    بل  الم ب .  م لكم  ميعكم الذي  ف  

 (.     المسي  يسو  " )   
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م.اظذىمميؿازمباظـغمماٌػرحماظذىمؼؾققمباألسقادمواألصراحماظروحقةمالطقص الفساحيٖم ػو

صقهمتؼالماظؾقؾوؼامصايمبقهمبىموينمرايمذوريموعردماألبرطلقسماًاصمباظعقدمطذظكمعردم+م

مم.اٌزعورموعردماإلنقلمواألدؾازعوسماآلداممواظوارسموعدحيةماظؿوزؼع

م.مماظؾؿةموالمعقطاغقاتالمؼؽونميفماًؿادنيمصو+م

 .ةمواظلاددةمصؼطمضؾلمتؼدؼممايؿلتصؾىمعزاعريمصالةماظلاسةماظـاظـ+م
م

 :القداس 
م

 م"اللٔلْٓا فاٖ بُٔ بٕ"تصؾىمعزاعريماظلاسةماظـاظـةمواظلاددة,موؼؼدممايؿلموؼؼالمينم+م

األبرطلقسمثمماهلقؿـقاتماًاصةمباظؼقاعةموباضىماهلقؿـقاتموعردمم"طاٖ شْزٖ"طؿامؼؼالمينم

م.اًاصمباظؼقاعةموالمؼؼرأمدـؽلارروالمصرتةماًؿادنيماٌؼددة

وعنمسقدماظصعودمؼؼالمينم)بعدماألبرطلقسمتعؿلمدورةماظؼقاعةمبأياغفامطؿاميفمسقدماظؼقاعةم+م

م.بعدماإلبرطلقسمطؿؼدعةمظؾدورةم"أفسٓك إتفٕ"اظصعودم

اخلماهلقؽلمصؼطمثالثمعراتموؼؼوظونمبعدممخقسماظصعودمتعؿلماظدورةمؼوعًقأمبعدماإلبرطلقسمد+م

م."خسستْس آىالٔه ابسٔس" ثممينمم"خسستْس آىٔستٙ"ينم
 أعاميفمأحدماظعـصرةمصؿعؿلماظدورةميفمرصعمخبورمباطرمبعدمإصـوتيمغايمغان,م+م

 .وؼطوصونماظؽـقلةمطؾفامطدورةماظؼقاعة 
م

 :عمل دورة القيامة 
م

أومم                              وحيؿؾفاماظؽاػن واجملاعرمواظشؿوعاماظصؾؾانم,موحوهلموفزمأؼؼوغهماظؼقاعة

ثالثم                                  اظشؿاس,موؼطوفماظؽفـةمواظشؿاعلةماهلقؽلمثالثمعرات,موطذاماظؾقعةم

 عرات,مثممؼصعدونماهلقؽلموؼدورونمحوظهمدورةمواحدةموػم

 آبٕ خسستْس "ثمماًؿاممم"تٌْ سٔيا"ثم"خسستْس آىٔستٙ"ؼرتؾونم 
م.اهلقؽلموتضاءمأعاعفاماظشؿوعثممتوضعمأؼؼوغةماظؼقاعةمأعام"مآفتْىف

م:ؼرصعماظؽفـةماظؾكورمأعاممأؼؼوغةماظؼقاعةموػممؼؼوظونم*م

م.غلفدمظكمأؼفاماٌلقحمإهلـاموظؼقاعؿكماحملققةمألغكمضؿتموخؾصؿـام:في اليد األولى+ 

ؼاربيمؼلوعماٌلقحمؼامعنمضؿتمعنماألعواتمإدققماظشقطانمهتمأضداعـامم:د الثانيةوفي الي+ 

م.درؼعًا

م.اظلالممظؼقاعةماٌلقحماظذىمضاممعنماألعواتموخؾصـامعنمخطاؼاغا:مويفماظقدماظـاظـة+م

ثمماظـالثمتؼدؼلاتمبؾقنماظػرحمويفمطلمعرةمم"آبني شْٓس"بعدماظدورةمتؼالمأرباعماحملريم+م

م:وعنمسقدماظصعودمؼؼوظونمم"آىاستاس إكتٌْ ىٔكسٌّ إٓلٔسٌْ إمياس أّ"ؼؼوظونم

 ".أّ آىاستاس إكتٌْ ىٔكسٌّ كُٔ آىٔلجٌْ إس تْس أّزاىْس إٓلٔسٌْ إمياس" 
تصؾىمأوذقةماإلنقلموؼطرحماٌزعورمباظؾقنماظلـفاريموعردماٌزعورمثممؼؼرأماإلنقلمضؾطقًاوسربًقام+م

 .وؼؼالمعردماإلنقل
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مةـن املقدسـاسيس اخلمـطق *
 

 



 
 املقادير

 

 شجنبٔل )ملعق٘ صغريٗ 1   مكعبات كٔلْ حله بتلْ  2/1- ٌملعق٘ كبريٗ شٓت شٓت3ْ
 1-مكعبات صغريٗكْب بضل  1-ملح ّ فلفل -(شعرت مفسّو  -بابسٓكا  - مطخٌْ

كْب فاصْلٔا  1-صغريٗ طناطه مُقصسٗ ّ مُقطع٘ مكعبات 2- بطاطس مكعبات متْسط٘

كْب 2 -حلقات مقلٔ٘ كٔلْ باذجناٌ زّم2/1ٕ -ْب ماءك 1-)أّ ُمعلب٘)محساء مسلْق٘ 

جْشٗ الطٔب  ملعق٘ صغري2/1ٗ -)اختٔازٖ ( ملعق٘ صغريٗ شط٘ 1-شبادٖ

 .مفسّو ملعق٘ صغريٗ بقدّىس -1(اختٔازٖ)
 

   دقائل   َع ايتكًي  ملدة  ُيطدٔ ايصيت يف َك ة عً  ْاز َتوضطة و ُتطاف قطع ايًخِ   الطريقة*

 .املهوْات حتى تتجاْظ  َع االضتُساز يف ايتكًي ايتوابٌ  طاف ت.ٗتنحتى تتًوٕ َٔ اجل

 .َٔ عًى ايٓاز ُيكً  اخلًيط جيدًا و ُيرتى حتى يبدأ يف ايغًيإ ثِ ُيسفع وياق  املهوْات ُيطاف  -

 .تغطي٘ حبيح  ايوج٘  ُيص  اخلًيط يف صيٓية فسٕ وُتسص حًكات ايباذجنإ املكًية عً  -

 ايطاجٔ  و ايفًفٌ ، ُيص  فوم ُيدًط ايصبادي و ايشطة و جوشة ايطي  و ُيتبٌ اخلًيط باملًح -

 .حتى يٓطج دقيكة أو  01- 5َئوية ملدة  دزجة 81 ُيوضع يف فسٕ حسازت٘  .حيت ُيغطي٘ متاَا
 

 * دافئ ُيزي  بأو اق البقدونس و ُيقدم *
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىAnok peى  ى انوكىأناىأ و 
 Nyok peى  ىانثوكىىأنتى  و 
ىNyo teى  ىىانثوىىانتى  ونو 
ىNyof peى  ىانثوفىىهوىو و 
ىNyoc teى  ىانثوسىىه ى  و 
 Anon neىن ىأنو ىىنح ىن و 

ىNywten neىن ىانثو و ىأن  ى  ونو 
 71ىNywou neىن ىانثوؤوىىه ىو ونو 

 لغتنا القبطية
 



 
 
 
 
 

يهاك عدٓ أمِر تزعر املرأٓ َ خصِصا الزَدٕ , َ يهاك أمِر قد جترسٌا َ ترتك بصمات **
مهٌا َ تفادٌُا لتكِن األدِا٘ داٗما صافّٕ بّهم َ  رضب عكٔ مشاعريا جتايم فعكّم احلنمى الغ

- :بني زَدتم َمى أيمٌا 
 ِن هذا  انتقاد أذرتوا و باألخص والدتوا و ذلك+

 جدا و ِ تزؾح عنى المرأة بذوولٌاألمر يجرحوا 

 .ؽالوالدان هما رمز مقدس ؽً حياة كل إنذان 

 الرجوع ؽً قرار خاص بكما إلٍ والدتك لتأخذ +

 منوا رأيوا و تؾرضى علٍ زوجتك َ ؽموما بلؼ 

 العاُلٌ احترامك و حبك لوالدتك إِ أن قرارات

 .زوجتك ؽقطالخازٌ هً من حقك أنت و 

اآلخرين حتٍ المقربين منكما و خزوزا إذا تعلق األمر بالوزن الزاُد  انتقاد مظورها أمام+

 .ؽوذا يجرح مراعرها 

 .أن تقول أنوا كم كانت جميلٌ ؽً الخطوبٌ أما اآلن ؽّ+

 .ِ تقارنوا بالنذاء األخريات و إن تمت المقارنٌ أحذر أن النتيجٌ تكون لزالحون+

 .أن تقلل من رأيوا أمام أحد+

 .لوا أثناء النقارات و عندما تبدى برأيوا الذي ربما يختلف عن رأيكأن توجى اللوم +

 أن تتجاهلوا عندما تتكلم معك و تعطٍ كل انتباهك+

 .للتلؾاز أو الجريدة 

 أن تنذٍ أنوا بجانبك ؽً الدعوات العامٌ و توتم +

 .بنؾذك ؽقط

 .أن تنذٍ كلمات الحب و اإلعجاب و التقدير+
  

 سجل الركْ الرٓ ِفعل ذلك َ ِعطٖ الشعادٔ لهفشٌ نصّخٕ لل
 َ االيتمام  كجري مو الهشا٘ ِشعد قلبًا احلب أَال َ لزَجتٌ ثانّا ألى

 .َ التقدِس اكجس مو اهلداِا           
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 زظك انيٕو يع انًغير

 12/4انٗ  12/3تشج انًاليكح 
إٌ هللا يعطيك يا يُفعك ٔنيظ يا تطهثّ ، إال أرا يا تطهثّ ْٕ انُافع نك ، ٔرنك ألَك كثيشا يا تطهة 

 .قذاعح انثاتا شُٕدج انثانث +++كيا ال يُفع
 

 12/5انٗ  12/4تشج انٕدعاء 
ايا انضعيف فإَّ يتخيم . ٔال تُٓاس ، ٔال تتشدد انُفظ انقٕيح ال تقهق ٔال تضطشب ، ٔال تخاف ، 

 قذاعح انثاتا شُٕدج انثانث+++يخأف ٔيُضعح تغثثٓا
 

 12/6انٗ  12/5تشج انقذيغيٍ 
انصٕو نيظ َافعا فقذ يٍ خٓح يساستح األخطاء ٔانغهثياخ إًَا يفيذ إيداتيا فٗ تقٕيتح 

 قذاعح انثاتا شُٕدج انثانث+++انشٔذ
 

 تشج12/7نٗ ا 12/6تشج انًعتشفيٍ
قذاعح انثاتا شُٕدج +++اركش تاعتًشاس أَك غشية عهٗ األسض ٔأَك ساخع إنٗ ٔطُك انغًأٖ

 انثانث
 12/8انٗ  12/7تشج زايهٗ انصهية 

 قذاعح انثاتا شُٕدج انثانث+++انصالج ْٗ فتر انقهة هلل نكٗ يذخهّ ٔيطٓشِ
 

 12/9انٗ  12/8تشج انكاسصيٍ تانكهًح 
 قذاعح انثاتا شُٕدج انثانث+++اطيٍ ٔأقٕٖ عالذ ضذْىإٌ انصالج ْٗ سعة نهشي

 
 12/22انٗ  12/9انعزاسٖ انسكيًاخ تشج 

 
قذاعح +++إٌ نى تغتطع أٌ تسًم عٍ انُاط يتاعثٓى فعهٗ األقم ال تكٍ عثثا فٗ أتعاتٓى

 انثاتا شُٕدج انثانث
 

 12/22انٗ  12/22تشج انًداْذيٍ 
 انثاتا شُٕدج انثانث قذاعح+++اعظ يٍ قهثك قثم أٌ تعطٗ يٍ خيثك

 
 12/21انٗ  12/22تشج االطٓاس 

 قذاعح انثاتا شُٕدج انثانث+++ضع هللا تيُك ٔتيٍ انضيقح فتختفٗ انضيقح ٔيثقٗ هللا انًسة
 

 12/2انٗ  12/21تشج انثغطاء 
 قذاعح انثاتا شُٕدج انثانث+++انزٖ ْذفّ ْٕ هللا، ال يتأرٖ إٌ خغش أٖ شٗء عانًٗ

 
 12/1انٗ  12/2تشج خذاو انًغير 

 قذاعح انثاتا شُٕدج انثانث+++انز٘ ْذفّ ْٕ هللا ال يُظش يطهقا إنٗ انٕساء أثُاء عيشِ يع هللا
 

 12/3انٗ  12/1تشج انسكًاء 
 ٍ أخهّ، عانًا أٌ تعثّ نيظ تاطالانز٘ ْذفّ ْٕ هللا يُثغٗ أٌ يتأنى يٍ أخهّ، ٔيثزل راتّ ي

 قذاعح انثاتا شُٕدج انثانث+++فٗ انشب 
 


