
 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

سؤال: أود تزودي بنصوص من اإلنجيل عن صلة الرحم 

 ؟؟والقرابة والعالقات األسرية

، وهي تتحدث عن القريب الحقيقي، هل نجيل معلمنا لىقاإ تىجد قصة السامري الصالح في - اإلجابة:

 ا:وها هى نصه  هى فقط القريب بالجسد أم ماذا؟

"إنسان كان نازًلا من أورشلٌم إلى أرٌحا، فولع بٌن لصوص فعّروه وجرحوه ومضوا وتركوه بٌن 

ًّ ومٌت. وكذلن ًلوي أٌضا إذ صار   نزل فً تلن الطرٌك فرآه وجاز ممابله. كاهناا فعرض أن  ح

ا جاء إلٌه ولما رآه تحنن، فتمدم وضمد ولكن سامرٌاا مسافرا   عند المكان جاء ونظر وجاز ممابله.

وفً الغد لما  جراحاته وصب علٌها زٌتا وخمرا وأركبه على دابته وأتى به إلى فندق واعتنى به. 

مضى اخرج دٌنارٌن وأعطاهما لصاحب الفندق ولال له اعتن به ومهما أنفمت أكثر فعند رجوعً 

فمال "الذي صنع معه  لع بٌن اللصوص. أوفٌن. فأي هؤًلء الثالثة تُرى صار لرٌباا للذي و

"اذهب أنت أٌضا واصنع هكذا"  ٌسوع فمال له  الرحمة".

  .(66-01:92)لو

 :وها هً بعض اآلٌات التً تتحدث عن العالقات األسرٌة

أطٌعوا والدٌكم فً الرب ًلن هذا  األوًلد "أٌها -

لكً   أكرم أبان وأمن. التً هً أول وصٌة بوعد.  حك.

األعمار على ٌكون لكم خٌر وتكونوا طوال 

-6:0وانتم أٌها اآلباء ًل تغٌظوا أوًلدكم بل ربوهم بتأدٌب الرب وإنذاره" )أف  األرض.

4.) 

أٌها اآلباء ًل   "أٌها األوًلد أطٌعوا والدٌكم فً كل شًء ًلن هذا مرضً فً الرب. -

 (.6:90،91تغٌضوا أوًلدكم لئال ٌفشلوا" )كو

ٌُْخوَختِِه، َوًلَ تَْحُزْنهُ فًِ َحٌَاتِِه. - - ، أَِعْن أَبَاَن فًِ َش ًَّ َوإِْن َضعَُف َعْملُهُ فَاْعِذْر، َوًلَ   "ٌَا بُنَ
ْحَمةَ  ِتَن، فَإِنَّ الرَّ َن، تُْجَزى   ِلْلَواِلِد ًلَ تُْنَسى. تُِهْنهُ َوأَْنَت فًِ ُوفُوِر لُوَّ َوبِاْحتَِماِلَن َهفََواِت أُّمِ

ا" ٌْرا  .(04: 6سفر ٌشوع بن سٌراخ ) َخ

مشهودا لها فً   احد."لتكتتب أرملة أن لم ٌكن عمرها الل من ستٌن سنة امرأة رجل و -
ساعدت  المدٌسٌن أعمال صالحة أن تكن لد ربّت األوًلد أضافت الغرباء غسلت أرجل

 (.5:01،2ت0ًالمتضاٌمٌن اتبعت كل عمل صالح" )
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  ٣ب هللا اُؾت اؽِت ا٤ُي إٔ رغؼ٠ِ٘ ٓزلزؾب

٦ُخش٣ٖ، ٝٓغ رُي كأٗذ رؼشك٠٘.  إٕ خبدٓي ٣غت 

ال٣شٟ ، ٣ٝغٔغ  إٔ ٣ٌٕٞ أػ٠ٔ ٝأطْ ، ٣ٝشٟ ًٝأٗٚ

 ًٝأٗٚ ال٣غٔغ.

 أعؼ٠ِ٘ ًأػ٠ٔ، أؿِن ػ٠٘٤َّ ػٖ  ا٣ٜب اُؾت

عوطبد ا٥خش٣ٖ، ٝإٕ ًبٕ ٣٘جـ٠ إٔ أػبسع ًَ ٓب ٣وٞد اُؼَٔ اٝ اٌُالّ 

ا٠ُ ٓزبٛبد اُشش ٌُٖٝ ٤ُظ ٠ُ اُؾن ك٠ إ آٗجز أُزٌِْ أٝ اُلبػَ 

ُِشش .  كأٗذ ٝؽذى ٣بسة ٤ُٝظ عٞاى ٣ؼشف ًَ ا٧ش٤بء ُٝي ٝؽذى 

 ٣٘ٞٗٚ .اُذ

  ٚٗا٣ٜب اُؾت أعؼ٠ِ٘ ًأطْ . أؿِن أر٠َّٗ ػٖ ا٧دا

 ُز٠ أعٔؼٜب ػٖ ا٥خش٣ٖ كال أشزشى ك٤ٜب.ٝاُغخش٣ٚ ا

  ٙإٕ ٓغ٤ؾي سة أُغذ ٣غٞع ُْ ٣شأ إٔ ٣٘ظش أُشأ

اُز٠ أٓغٌذ ك٠ راد اُلؼَ .  ٝإعزٔغ اُ٘بط 



 
 

 

٧داٗزٜب.  ٝأٗٔب ٗظش ا٤ُٜب كوؾ ؽ٤٘ٔب أٗلؼذ اُغٔٞع 

ؽذٛٔب، ؽ٤ِخ ٓذح ا٧رٜبٓبد ظَ سة ٖٝٓ ؽُٜٞب ٝرشًب 

أُغذ ٓ٘ؾ٤٘بً ػ٠ِ ا٧سع ٝثو٠ طبٓزبً ٝعؼَ ٣ٌزت 

َز٤ٜٖٔ ٝأعٌذ  ُٔ ثأطجؼٚ .. ٝثؾٌٔزٚ ٛزٙ أعٌذ اُ

ا٣ؼبً ًَ ٖٓ ٣ذ٣ٖ ؿ٤شٙ أعٌزٚ ا٠ُ ا٧ثذ ٝإ٠ُ دٛش 

 اُذٛٞس 

   الَ }}٣ٝزًشٗب ثوٍٞ اٌُزبة ٖٓ أٗذ ا٣ٜب ا٧ٗغبٕ ؽز٠ رذ٣ٖ ػجذ ؿ٤شى

ْينُونَِة الَّتِي بَِها تَِدينُوَن تَُدانُوَن، َوبِاْلَكْيِل الَِّذي تَِدينُوا ِلكَ  ْي الَ تَُدانُوا، ألَنَُّكْم بِالدَّ

ا اْلَخَشبَةُ   بِِه تَِكيلُوَن يَُكاُل لَُكْم. َوِلَماذَا تَْنُظُر اْلَقَذى الَِّذي فِي َعْيِن أَِخيَك، َوأَمَّ

أَْم َكْيَف تَقُوُل ألَِخيَك: َدْعني أُْخِرجِ اْلَقذَى ِمْن   ا؟الَّتِي فِي َعْينَِك فَالَ تَْفَطُن لَهَ 

الا اْلَخَشبَةَ ِمْن َعْينَِك،   َعْينَِك، َوَها اْلَخَشبَةُ فِي َعْينَِك؟ يَاُمَرائِي، أَْخِرْج أَوَّ

ا أَْن تُْخِرَج اْلقَذَى ِمْن َعْيِن أَِخيكَ   .)5-1: 7مت  ({{َوِحينَئٍِذ تُْبِصُر َجيِّدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

سمعت ناقداً يقول : هل هللا يحتاج فى الخلق إلى سؤال :: 

المسيح ليخلق به ، ويقال " كل شئ به كان وبغيره لم يكن 

( . وهل يحتاج إليه فى خالص 3:  1شئ مما كان " )يو
 ليخلص به العالم ؟ هل فى هذا وصف هلل بالعجز ؟؟؟

 عتبر عاجزاً !!لو كان هللا قد احتاج إلى غيره ، ال جواب:: 

ولكنه تبارك إسمه ، تنزه عن أن يحتاج إلى غيره . ففى الخلق ، خلق كل شئ بكلمته ، 

قبل  … باقنوم الكلمة أواللوغوس ، الذى هو عقل هللا الناطق ، أو نطق هللا العاقل
التجسد ، وقبل خلق آدم وحواء والكون كله . ومادام هللا قد خلق الكل بعقله ، أو بحكمته 

و بكلمته ، ال يكون قد احتاج إلى غيره ليخلق به . فعبارة إن هللا خلق العالم ، أو أن ، أ
عقل هللا قد خلق العالم ، أو أن هللا خلق العالم بعقله . كلها تؤدى معنى واحد . فاهلل 

وعقله كائن واحد . ونفس الوضع بالنسبة إلى الخالص . فاهلل هو الذى خلص العالم ، 
لى غيره . ولو كان غير هللا قد خلص العالم ، لما كان الخالص غير دون أن يحتاج إ

 … محدود ، ليكفى لجميع خطايا جميع الناس فى كل العصور

أما المشكلة الحقيقية بالنسبة إلى هذا الناقد ، فهى التجسد . والتجسد موضوع طويل . 
ج غيره ، واالحتياج ليس مجاله اآلن ، وليس هو موضوع النقد . وجهة النقد أن هللا احتا

إلى الغير عجز . عجز . واالجابة هى أن هللا لم يحدث أنه احتاج إلى غيره سواء فى 

 … الخلق أو الفداء . فهو الذى خلق الكل ، وهو الذى فدى الكل

سؤال:: هل كل رسول هو مؤيد بالروح القدس ؟ وعلى هذا 
الروح األساس يكون السيد المسيح مثل باقى الرسل فى عالقته ب

 القدس ؟



 
 

 

جواب:: الرسل لهم عالقة بالروح القدس ،ألن الروح 

هو الناطق فى  – كما ورد فى قانون اإليمان – القدس
األنبياء . ولكن السيد المسيح يتميز عن الجميع بأن عالقته 

بالروح القدس عالقة أقنومية ، وعالقة أزلية ، وعالقة 

بل خلق عالقة المسيح بالروح القدس ، هى ق … تساو
العالم ، وقبل كل الدهور ، وقبل الزمن ، هى منذ األزل وال 

هو ثابت فى الروح القدس ، والروح  … يوجد رسول هكذا

وفى هذا يختلف عن  … القدس ثابت فيه ، وكالهما ثابتان فى الجوهر ، نفس الطبيعة
فى اليوم الكل . ثم أنه هو الذى أرسل الروح القدس لتالميذه القديسين ، فحل عليهم 

 الخمسين ومنحهم التكلم بألسنة . وال يستطيع رسول أن يقول إنه أرسل الروح القدس .

سؤال:: تصلنى بعض النبذات فيها كالم روحى وعظى ، غالبيتها عن الفداء والخالص . 
كيف أميز هذه النبذات ، وهل هى أرثوذكسية أم ال ؟ علماً بأن 

 رثوذكسية ؟؟.بعض النبذات مكتوب عليها أنها هيئة أ

مجرد إسم أو هيئة أرثوذكسية ال يكفى . فكثيرون جواب :: 
يخفون تعاليمهم وراء إسم أرثوذكسى ، ولكنه بسبب قراءته 

كثيراً فى الكتب غير األرثوذكسية ، وبسبب حضوره 
اجتماعات ، أو ارتباطه بصداقات غير أرثوذكسية ، دخلته 

لكنيسة ، ومع ذلك فهو أفكار ال تتفق مطلقاً مع إيمان وعقيدة ا
 ينشرها . إذن تميز ؟ 

فى الواقع أن األرثوذكسى الصميم ، لغته تظهره ، ولكن حسب اطالعنا على بعض هذه 
النبذات ، نقول اآلتى : غالباً النبذات غير األرثوذكسية ، فى كل تعليم روحى تشرحه ، 

 تتحاشى إسم الكنيسة ، واألسرار والكهنوت . 

ع يكون عن غفران الخطية ، أو التوبة ، أو الخالص ، أو األبدية ، إال ومعنى أن الموضو
أن كل النبذات تركز على العالقة الشخصية باهلل ، دون عمل للكنيسة واألسرار والكهنوت 

– . وغالباً ماتدور األحاديث حول موضوع متكرر ، وهو : أهمية األبدية
لصك . الجأ إليه . افتح هللا يحبك وهو الوحيد الذى يخ – حاجتك للخالص 

 قلبك له . اقبله مخلصاً. وال ذكر لالعتراف ، أو التناول ، أو للكنيسة .



 
 

 

ك٢ اُوشٕ اُخبٓظ ؽذس االٗشوبم اٌُج٤ش ث٤ٖ 
ٓغٔغ  ا٤ٌُ٘غز٤ٖ اُششه٤خ ٝاُـشث٤خ ثغجت

، كأطجؾذ ً٘بئظ ّ.( 784خِو٤ذ٤ٗٝب )ػبّ 
رُؼَشف  ا٩عٌ٘ذس٣خ اُششم رؾذ ه٤بدح ٤ً٘غخ

ثبٌُ٘بئظ "ا٧سصٞرًغ٤خ"، ًٝ٘بئظ اُـشة رؾذ 
ه٤بدح ٤ً٘غخ سٝٓب ٝع٤ٔذ ثبٌُ٘بئظ 

إ٠ُ إٔ عبء اُوشٕ اُؾبد١ ػشش   اٌُبص٤ٌ٤ُٞخ.
ؽ٤ش اٗلظِذ ً٘بئظ اُوغط٘ط٤٘٤خ ٝا٤ُٞٗب٤ٗخ 

ٝشو٤وبرٜب ػٖ ا٤ٌُ٘غخ اُالر٤٘٤خ ٝأطجؾذ ٢ٛ 
  .ا٧خشٟ رؼشف ثب٤ٌُ٘غخ ا٧سصٞرًغ٤خ

ا٤ٌُ٘غخ  ثضٞسح ػذ ٓبسرٖ ُٞصش ( هب4851ّ٘خ * ٝك٢ اُوشٕ اُغبدط ػشش )ع
أؽِن ػ٤ِٜب صٞسح ا٩طالػ. اػزشع ك٤ٜب ػ٠ِ ثؼغ اُزؼب٤ُْ، ٝأؽِوٞا ػ٠ِ أرجبػٚ  اٌُبص٤ٌ٤ُٞخ

ٝداخَ ا٤ٌُ٘غخ اُجشٝرغزبٗز٤خ ؽذصذ اٗوغبٓبد   .Protest (اُجشٝرغزبٗذُوت أُؾزغ٤ٖ )
 !ًض٤شح ٝخشط ٜٓ٘ب ؽٞائق ػذ٣ذح عًذا

ؽٖ٘د  أٗ االدفْزغذ اىغجزِٞٞ # ٍيذ٘ظخ ٕبٍخ: ال رؼزجش ط٘ائف
ثْفظ اىَْطق   ..ٝإٍُْ٘ ثأٍ٘س خبطئخ ضذ اىَغٞذٞخ ٍغٞذُٞ٘، ألٌّٖ ٖٝ٘ح

َُ٘، ػيٚ اىشغٌ ٍِ أُ ىٖزٓ اىذٝبّخ جزٗس ٍِ ٍغي اىجٖبئُٞ٘ ٝؼزجش اىزٛ ال
 اإلعالً!

ًِٔخ ٣ٞٗب٤ٗخ رؼ٢٘ "اُشأ١ اُؾن" أٝ "اُشأ١ أُغزو٤ْ" ٝهذ ثذأد ٛزٙ  األسث٘رمغٞخ:
هشٕ ٝاعزٔشد ؽٞاٍ ٛزٙ أُذح رؾبكع ػ٠ِ إ٣ٔبٜٗب اُز١ رغِٔزٚ  47اُزغ٤ٔخ ٓ٘ز ؽٞا٢ُ 

 .ٝسعِٚ اُوذ٣غ٤ٖ اُشة ٣غٞع ٖٓ

اٌُبص٤ٌ٤ُٞخ: ًِٔخ ٣ٞٗب٤ٗخ رؼ٢٘ "ػبّ" أٝ "ػب٢ُٔ" أٝ "عبٓؼخ" ٧ٜٗب عٔؼذ ًَ اٌُ٘بئظ 

 .اُـشث٤خ. ٝٛزٙ اُزغ٤ٔخ ظٜشد ٝرجِٞسد ك٢ اُوشٕ اُؾبد١ ػشش

اُجشٝرغزبٗز٤خ: ٓؼ٘بٛب "االؽزغبط" أٝ "أُؼبسػخ" ٝهذ ظٜشد 

 .ك٢ أٝاخش اُوشٕ اُخبٓظ ػشش

ه٤َ إٔ ظٜٞسْٛ ٣شعغ إ٠ُ ػبّ  :األدفْزغذ اىغجزُٞ٘

٢ رلغ٤ش اٌُزت ؽ٤ٖ ٗبدٟ كش٣ن ٖٓ أُغزٜذ٣ٖ ك 4997
ًٓب  أُوذعخ أعٔٞا أٗلغْٜ اُغجز٤٤ٖ ثؾلع ٣ّٞ اُغجذ ٣ٞ

ٌُٖٝ ثززجغ ٓطجٞػبرْٜ ٗغذ إٔ ٓؤعغٜب ٛٞ   ٓوذًعب ُِشة.
 ...4364"٤ُْٝ ٤ِِٓش" ك٢ ٓذ٣٘خ ٓبعبٛٞعذ ثأٓش٣ٌب ػبّ 

مْٞغزْب اىقجطٞخ  ٍِٗ ٕزا اىغشد اىزبسٝخٜ ّذسك أُ
مْٞغخ ٍجٞذح ػشٝقخ دبفظذ ػيٚ  األسث٘رمغٞخ

مبسٗص اىذٝبس اىَصشٝخ  اإلَٝبُ اىغيٌٞ اىزٛ عئَ ىٖب
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دذس ىينْبئظ اىنبث٘ىٞنٞخ  . ٗىٌ ٝذذس ىٖب أٛ اّقغبً ٍثيَبٍبسٍشقظ اىشع٘ه
 ٗاىجشٗرغزبّزٞخ

 ؟!# ٍزٚ ظٖشد ٕزٓ اىط٘ائف فٜ ٍصش

 .ٖٓ اُخبسط ٓظش * ُوذ أرذ ٛزٙ اُطٞائق ٝاكذح ػ٠ِ

ّ.  4541ثذأد رذخَ ٓظش ٓغ اُؾِٔخ اُظ٤ِج٤خ ثو٤بدح ٣ُٞظ اُزبعغ ع٘خ  فبىنبث٘ىٞنٞخ

ػبّ. )ك٢ ربس٣خ ًزبثخ ٛزا اٌُالّ( كوؾ ٓغ  507غذ ثشٌَ سع٢ٔ ٓ٘ز ٗؾٞ ُؼِٜب رأع
 .ػ٠ِ ٓظش اُلشٗغ٤خ اُؾِٔخ

 4390وٜب إ٠ُ ٓظش ٝرأعغذ ثشٌَ سع٢ٔ ك٢ أثش٣َ كوذ ػشكذ ؽش٣ أٍب اىجشٗرغزبّزٞخ
ّ ك٢ شبسع دسة اُغ٤٘٤٘خ ثبُٔٞع٢ٌ صْ ٗوِذ إ٠ُ ؽ٢ ا٧صث٤ٌخ ٖٝٓ رُي ٣زؼؼ إٔ 

 ع٘خ كوؾ . 481اُجشٝرغزبٗز٤خ دخِذ ٓ٘ز 

، ٝثذأٝا ٣شزشٕٝ اُؼوبساد 4165كوذ ثذأ ظٜٞسْٛ ك٢ ٓظش ػبّ  اىغجزِٞٞ أٓب ػٖ

ُزأع٤غٜب ًٔضسػخ ٝٓذسعخ ِٝٓغأ ٣٨ُزبّ ٝٓذسعخ ُِذساعخ ثبُٔشاعِخ، صْ ؿبدس ا٧عبٗت 
  ..اُجالد ربس٤ًٖ اُغٔبػخ ُٖٔ اعزطبػٞا اعزٔبُزْٜ

ٜٞٙ، كوذ أعغٜب ك٢ ٓظش ػبَٓ ٠ِٜٓ ٣ٞٗب٢ٗ اعٔٚ ث٘ب٣ٞر٢ أعج٤شُٝٞ ٝأخ٤ًشا، شٜٞد ٣
 -ثشبسع سٓغ٤ظ  486رؼبٕٝ ٓؼٚ آخشٕٝ ٝاكززؾٞا ٓشًضْٛ اُشئ٤غ٢ ك٢ اُؼوبس سهْ 

صْ طذس هشاس ٖٓ ٝص٣ش اُشئٕٞ االعزٔبػ٤خ اُز٘ل٤ز١ ثَؾَ عٔؼ٤زْٜ ٝرؾش٣ْ   اُوبٛشح، ٝؿ٤شٙ..

   .بٕ ٝٗظبّ اُذُٝخٗشبؽْٜ ُٔب ٝػؼ ُٔ٘بٛؼزْٜ ُزؼب٤ُْ ا٧د٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 "صلوا من أجل سالمة الواحدة، الوحيدة، المقدسة،
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هذه الروح القوٌة نأخذها فً المعمودٌه وفً باقً األسرار وتثبت فٌنا 

 بالتناول الذي هو سر األسرار

  ٌمووول الوورب عوون الوونفح التووى تحبووه بأنهووا " لوٌووة " ) فووى الجهوواد
الروحى ( : "شبهتُن ٌا حبٌبتى بفرح ) حصان ( فى مركبات فرعون" 

نة مركبات فرعون كانت تتمٌز بالموة والسرعة [ . ( ] أحص9:  1)نش 
ا : "هووا أنووِت جمٌلووة  ُمرهبووة كجووٌش بألوٌووة"  –ٌووا حبٌبتووى  –ولولووه أٌضووا

 ( من ناحٌة الموة الروحٌة .11،  4:  6)نش 

  وٌمووول أٌضوواا صوواحب النشووٌد : "تخووت ) عوورش ( سوولٌمان حولووه سووتون جبوواراا ، كلهووم حوواملٌن
ا، ومتعلمون الحرب" ) الر  ( . فمالن هللا حال حول خائفٌه وٌنجٌهم.8:  3وحٌة ( )نش سٌوفا

  ، ا ( ٌسوومح هللا لهووم بووالحرب ) ضوود الشووٌاطٌن ( وبموتووه ٌغلبووونهم بووالطبع هووؤًلء ) المجاهوودون روحٌووا
 بمعونة هللا ومالئكته ، وبشفاعة لدٌسٌه .

  ا ، ( وٌنضمون كلهوم إلوى الكنٌسوة ال3:  2ولهم وعود ببركات كثٌرة فى الملكوت )رؤ منتصورة تباعوا
 مع كل الغالبٌن بمعونة هللا .

 . وتبدو الموة الخادعة فى التهور واإلندفاع والمسوة والظلم واإلفتراء 

أٍب اىق٘ح اىغيَٞخ ، فيٞغذ ٕٚ قـــ٘ح اىجغذ أٗ اىــٞذ أٗ اىيغبُ ، ٗىنْٖب اىق٘ح اىزٚ رزقذً 

 ق٘ح اىزٚ إٔضً ثٖب غٞشٙ .ىزؼزشف ثأخطبئٖب ، مَب فؼو اىقذٝظ أٗغغطْٞ٘ط ، ٗىٞغذ ٕٚ اى

  الموة هى : التى ًل تتزعزع أمام المشاكل واإلشاعات ، وًل الظروف الحرجة ، وتجاهد شٌطان الٌأح بكل
 بأح .

  : ( ،  22:  119، ولوة الشهادة " تكلمت بشهاداتن وًل أخزى " ) موز  قوة اإلٌمانوالموة هى
( ، ومثوول خدمووة  33:  4وبموووة عظٌمووة كووان الرسوول ٌووؤدون الشووهادة بمٌامووة الوورب ٌسوووع " ) أع 

( ، وشووهادة الموودٌح بووولح أمووام 7:  6وشووهادة الشوواب اسووطفانوح الشووماح )أع 
 الملون والوًلة .

  : فمد لٌل كمثال عن الكنٌسة األولى :قوة الصالة الحارة والموة هى ،  

 .(31:  4)أع  " لما صلوا ، تزعزع المكان ، وامتأل الجمٌع من الروح المدح"



 
 

 

اىقذٝغخ ٗ اىقذٝظ اىجيٞو مجشٝبّ٘ط ر٘د( اعزؾٖذ 11ً. ) 353ٗفٚ ٕزا اىًٞ٘ ٍِ عْخ 

  .ٝ٘عزْٞب

ًبكًشا ٝعبؽًشا، رؼِْ اُغؾش ثجالد أُـشة  ًجش٣بٗٞط ًبٕ
ؽز٠ كبم ك٢ أرشاثٚ. صْ ؽِٔٚ اُـشٝس ثٔوذسرٚ إٔ ٣زٛت 

إ٠ُ إٗطب٤ًخ ٤ُزؾذٟ ٖٓ ك٤ٜب ٖٓ اُغؾشح ٣ٝلزخش 
ػ٤ِْٜ ثؼِٔٚ ُٝٔب ٝطِٜب شبع رًشٙ. ٝثِؾ ٓغبٓغ شبة 

ػزساء  ٖٓ أٝالد أًبثشٛب، ًبٕ هذ ٟٛٞ شبثخ ٓغ٤ؾ٤خ
ًبٕ هذ سآٛب إص٘بء رٛبثٜب إ٠ُ اُج٤ؼخ.  برذػ٠ ٣ٞعز٤٘

كبُزٜت هِجٚ ثؾجٜب. ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣جِؾ ٜٓ٘ب ٓأسثٚ ال ثبُٔبٍ 
ٝال ثبُزٜذ٣ذ ٝال ثبُغؾش، كوظذ رُي.اُغبؽش ٝشٌب ُٚ 

إ٤ُٚ ٣ٝجِؾ ٜٓ٘ب ٓشادٙ.  ب٣ٞعز٤٘ ؼِٚ ٣غز٤َٔ هِتؽبُٚ ُ
ثجِٞؽ أِٓٚ.. صْ اعزؼَٔ ًَ أعب٤ُت  ًجش٣بٗٞط كٞػذٙ

عؾشٙ كِْ ٣لِؼ. ٧ٗٚ ًِٔب أسعَ إ٤ُٜب هٞح ٖٓ 
اُش٤بؽ٤ٖ ٣غذٜٝٗب هبئٔخ رظ٠ِ ك٤ؼٞدٕٝ ثبُخ٤جخ. ُٝٔب ػغض، دػب اُش٤بؽ٤ٖ 

أػز٘ن أُغ٤ؾ٤خ. كبعز٘جؾ ًج٤ش  ب٣ٞعز٤٘ ٝهبٍ ُْٜ: إ ُْ رؾؼشٝا إ٠ُ
اُش٤بؽ٤ٖ ؽ٤ِخ ٣خذػٚ ثٜب، ٝرُي أٗٚ أٓش أؽذ ع٘ٞدٙ إٔ ٣زض٣ٖ ثض٣ٜب ٣ٝظٜش ك٢ 

ثٔغ٤ئٜب. كلشػ ٝظَ ٣شهجٜب. ٝإرا  ًجش٣بٗٞط طٞسرٜب ٣ٝأر٤ٚ. صْ عجن كبػِْ
ٝهبّ ٤ُؼبٗوٜب. ُٝؼظْ  ًجش٣بٗٞط ثبُش٤طبٕ أُزشجٚ ثٜب هذ دخَ إ٤ُٚ. كلشػ

، كؼ٘ذ رًشٙ اعٜٔب كوؾ اٗؾَ بثغ٤ذح اُ٘غبء ٣ٞعز٤٘ اثزٜبعٚ ثٜب هبٍ ُٜب: ٓشؽجًب
 اُش٤طبٕ أُزشجٚ ثٜب ٝكبؽذ ٓ٘ٚ سائغخ ًش٣ٜخ. 

أٜٗب خذػخ ٖٓ اُش٤طبٕ اُز١ ُْ ٣غزطغ إٔ ٣وق هجبُخ رًش  ًجش٣بٗٞط كؼِْ
اعٜٔب، كوبّ ُٞهزٚ ٝأؽشم ًزجٚ، ٝرؼٔذ ٖٓ ثطش٣شى إٗطب٤ًخ اُز١ اُجغٚ ُجبط 

اُشٛج٘خ. ٝثؼذ رُي سعٔٚ شٔبعب كوغب. ُٝٔب روذّ ك٢ اُلؼ٤ِخ ٝك٢ ػِّٞ 
اُوذ٣غخ  ّ. ٝأخز 684خ ع٘خ اُج٤ؼخ عؼِٞٙ أعولب ػ٠ِ هشؽبع٘

ٝأهبٜٓب سئ٤غخ ػ٠ِ د٣ش ُِشاٛجبد ٛ٘بى. ُٝٔب اعزٔغ أُغٔغ أُوذط  ٣ٞعز٤٘ب
ٜزا أُِي داه٤ٞط ا اُوذ٣ظ أؽذ أُغزٔؼ٤ٖ ك٤ٚ. ُٝٔب ػِْ ثزثوشؽبع٘خ ًبٕ ٛ

اعزؾؼشٛٔب ٝؽِت ٜٓ٘ٔب اُزجخ٤ش ٨ُط٘بّ. ُٝٔب ُْ ٣ط٤ؼبٙ ػبهجٜٔب ػوٞثبد 
ًض٤شح ٝأخ٤شا ػشة ػ٘و٤ٜٔب ثؾذ اُغ٤ق. طالرٜٔب رٌٕٞ ٓؼ٘ب. ُٝشث٘ب أُغذ دائٔب 

 +++ِ+++++++++آٍٞ    أثذ٣ب. 
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 ُظبؽت ا٤ُ٘بكخ اُؾجش اُغ٤َِ ا٧ٗجب ربدسط

اجٖخ ٍؾنيخ ٍؼْٞخ، ّجذٕب فٜ قصخ دٞبح اىقذٝغخ ٍِ أجَو األٍثيخ ىنٞفٞخ ٍ٘

ػبقش، ٗفٚ اىؼٖذ اىقذٌٝ "دْخ" دْخ أً اىؼزساء أً اىْ٘س ٍشٌٝ ىقذ مبّذ اىقذٝغخ 

 مبُ ٕزا ٝؼزجش ػبساً ؽذٝذاً ألٛ اٍشأح، ألُ ّغو اىَغٞخ ىِ ٝجئ ٍْٖب.

 ٗمثٞشاً ٍب ٝفنش اإلّغبُ فٜ دو ٍؾبمئ ع٘اء اىشٗدٞخ أٗ اىْفغٞخ أٗ اىجغذٝخ
أٗ اىؼبئيٞخ أٗ االجزَبػٞخ، ثطشٝقخ ثؾشٝخ ٍِ غٞش ئسؽبد اىغٞذ اىَغٞخ، فزنُ٘ 

 دي٘ه خبطئخ!!

فبىذي٘ه اىجؾشٝخ رؼطٚ ّزبئج عشٝؼخ، ٗىنْٖب خبطئخ ٗغٞش عيَٞخ، ٗغٞش صبدقخ 
 ألّٖب ىٞغذ دغت ئسادح هللا..

أٍب اىقذٝغخ "دْٔ" أً اىؼزساء ٍشٌٝ ٗاىقذٝظ 
ػِ مٞف ٝيجأ "ٝ٘اقٌٞ" فضشثب ىْب ٍثو جَٞو 

اإلّغبُ ثَؾبمئ ئىٚ هللا ىنٜ ٝذيٖب ثبىذي٘ه 

اإلىٖٞخ.. ىقذ مبُ ىذٌٖٝ ئَٝبُ ق٘ٙ ثأُ هللا 
عٞؼطٌٖٞ دالً، فظي٘ا ْٝزظشٗا اىذو اإلىٖٜ ٍِ 

ػْذ هللا فٜ اى٘قذ ٗاىَنبُ ٗاىَٞؼبد اىَْبعت 
اىزٛ ٝذذدٓ هللا، ٗجبء دو هللا دالً سائؼبً، ئر 

 ٌ أً اىْ٘س اىقذٝغخ ٍشٌٝ.اعزجبة هللا ىصالرٌٖ ٗأػطبٕ

ئُ اىذو اإلىٖٜ دائَبُ دو ق٘ٙ ّٗبجخ، ٗدو ٖٝت اىغؼبدح ٗاىغالً ٗ اىفشح فٜ 

قي٘ة األٗالد، فذي٘ه هللا ٕٜ أق٘ٙ اىذي٘ه ٗأّجخ اىذي٘ه .. ىزىل ٝجذس ثْب أُ 
 ّيجأ ئىٖٞب ّٗزَغل ثٖب.

 أٍثيخ ىيذي٘ه اىجؾشٝخ :

رؾل فٜ ٍذجخ هللا، فيجأد ئىٚ عبسح صٗجخ ئثشإٌٞ : مبّذ ػبقش ٗثذأد   (1)

دو ثطشٝقخ ثؾشٝخ، فأخز ئثشإٌٞ جبسٝزٔ ٗأّجت ٍْٖب، ٗثذالً ٍِ أُ رذو 
 اىَؾنيخ ، رؼقذد أمثش فأمثش.

 ئُ اىذي٘ه اىجؾشٝخ خبطئخ ٍٗشف٘ضخ، ٗال رؼطٚ دالً.

سفقخ أً ٝؼق٘ة ٗػٞغ٘ : أخزد سفقخ رفنش ثَنش ٗدٕبء، ىزؼطٚ اىجشمخ   (1)

٘،ٗىنِ اّزٖذ قصزٖب ثَأعبح ٍشٗػٔ، فؼٞغ٘ أخز ٝطبسد ىٞؼق٘ة ثذالً ٍِ ػٞغ
ٝؼق٘ة ىٞقزئ، ٗٝؼق٘ة ٕشة ئىٚ الثبُ خبىٔ، ٗؽشة ٝؼق٘ة ٍِ ّفظ مأط 

اىخذاع اىزٛ أػطبٓ ىآلخشِٝ ثبىذي٘ه اىجؾشٝخ اىخبطئخ، فالثبُ خذع ٝؼق٘ة 



 
 

 

ٗصٗجٔ ىٞئٔ ثذالً ٍِ سادٞو، ٗأٗالد ٝؼق٘ة خذػ٘ا أثبٌٕ ٗأخجشٗٓ ثأُ رئت قزو 
 .. ٗػبػ ٝؼق٘ة فٜ خذػخ ػَٞقخ .. ٝ٘عف

دي٘ه ثؾشٝخ أخشٙ : مثٞشاً ٍب ٝيجأ اإلّغبُ ئىٚ دو ٍؾبمئ ثطشٝقخ ثؾشٝخ   (3)
 ثؼٞذاً ػِ هللا، فٞيجأ ئىٚ اىغذش ٗاىؾؼ٘رح ٗاىؼبداد اىغٞئخ ٗاألدججخ ..

ئُ اىذي٘ه ٍشف٘ضخ ػْذ أٗالد هللا، فبىَؾبمو ال رذو ثبىٖشٗة ٍثو ؽشة 

ٗاىزٕبة ئىٚ أٍبمِ هللا اىيٖ٘، ألُ اىذي٘ه اىجؾشٝخ ٍثو اىَبء  اىَخذساد ٗاإلدٍبُ
 اىَيخ ميَب ؽشة ٍْٔ اإلّغبُ ٝؼطؼ أمثش ٗال ٝشر٘ٛ..

 أٍثيخ ىيذي٘ه اإلىٖٞخ :

( دْخ ٗٝ٘اقٌٞ : رذي٘ا ثبإلَٝبُ ٗاىصالح ٗاىصجش، فجبإلَٝبُ رإٍِ أُ هللا قبدس 1)

 ػيٚ مو ؽٜء:

 (8: 3،ٗال ٝغزطٞغ أدذ أُ ٝغيقٔ " )سؤ  "ٕأّزا قذ جؼيذ أٍبٍل ثبثبً ٍفز٘دبً 

فذٞثَب رغيق جَٞغ األث٘اة ٝجقٚ ثبة هللا ٍفز٘دبً، ٗال 
ٝغزطٞغ أدذ أُ ٝغيقٔ، ىزىل دَْٞب ىجأد دْٔ 

ٗٝ٘اقٌٞ ئىٚ هللا ثبىصالح، أػطبٌٕ هللا أً اىْ٘س ٍشٛ ، 
أػظٌ ئّغبّخ فٜ اىجؾشٝخ ٗجَٞغ األجٞبه رط٘ثٖب 

 دزٚ ٍْٝ٘ب ٕزا.

٘ئٞو : صجشد ٗادزَيذ ٗىٌ رٞأط ٍِ ( دْخ أً ص1َ)

سدَخ هللا، دزٚ أػطبٕب هللا "صَ٘ئٞو" اىْجٜ اىزٛ 
مبُ ٝؼِٞ اىَي٘ك، ٗمبُ ٝزنيٌ ٍغ هللا، ئُ اىذو 

 اإلىٖٜ ٝأخز ٗقزبً، ٗىنْٔ دو ػظٌٞ ٗق٘ٙ.

( أغغطْٞ٘ط : مبُ ؽبثبً فبؽالً، غبسقبً فٜ طِٞ اىخطٞخ، ٗىنِ أٍٔ اىزجأد 3)

ػبٍبً ..  11اثْٖب، فظيذ رصيٚ ٍِ أجئ ىٞالً ّٖٗبساً ط٘اه ئىٚ اىذو اإلىٖٜ ىْٞقز 
اىزٛ أصجخ أعقفبً فٜ ؽَبه أفشٝقٞب ٗأمجش ٍفغش ىينزبة اىَقذط، ٗمزت مزبة 

 ٍِ أػظٌ اىنزت ٗإَٖٔب "اػزشافبد أٗغغطْٞ٘ط".

ئُ ٍؼّ٘خ هللا ٕٜ ىْب مو اى٘قذ، ٗىٞظ جضءاً ٍِ اى٘قذ ،  هللا ٍؼْب فٜ مو ٗقذ:

 " ٕب أّب ٍؼنٌ مو األٝبً ٗئىٚ اّقضبء اىذٕش"  : ألّٔ ٕ٘ اىقبئو

 " ئرا اجزضد فٜ اىَٞبٓ فأّب ٍؼل "  " ال رخف ألّٜ ٍؼل "

 " رؼبى٘ا ئىٚ ٝب جَٞغ اىَزؼجِٞ ٗثقٞيٜ األدَبه ٗأّب أسٝذنٌ "

فقظ التجأ إليً َأرفع عيىيك وحُي، امسك في ربىب َاصبز َاحتمل، 

يه ، َاظب علّ حيبة الشزكت صلي، َتشفع ببلسيدة العذراء َببلقديس

 مع هللا، فحتمبً ستزِ الحل اإللٍي لمشبكلك



 
 

 

بعد أن َأعطيَت وصاياك بطولها وعرضها  +
 ؟وارتفاعها، من ذا يقوى على التكميل

أنَت أنَت قدَّمَت ذاتك ذبيحة، لتكون  +
 وتكمياًل عوًنا لنا وقوة

فَمن أخفق في ُحبِّ األخ والعدو، + 
  .له بدياًل تسعفه ذبيحتك لتكون

 

 يًساوالذي َعَلْت القداسة عن قامته، تتلقفه ذبيحتك لتمأله تقد+ 

 

 اًل.+ والذي ُغِلب من شهوته، ُتوقفه ذبيحتك بال لوم أمام أبيك مقبو

 !؟فدمك الذي أقامنا من الموت، أليس باألحرى يرفعنا فوق نقائصنا + 

 

كون قديسين أمامه أو لماذا اختارنا اهلل فيك قبل تأسيس العالم، لن +
 ؟وبال لوم ومحبوبين

 

 كواتضاع يا َحَمل اهلل، َهبني وداعتك +

 

  َهبني صمتك تحت يد الذي يجزُّني+

 

+ َهبني سكوتك تحت سكِّين َمْن يذبحني، حتى يكون لي نصيب 
 : في عشاء ُعرسك اإللهي

                     "ف " طوبى للمدعوِّين إلى عشاء ُعرس الخروف

 متى المسكين()األب 



 
 

 

اسِٓخ رغٌٖ ػ٢ِ شبؽئ اُجؾش ًٝبٗذ رظ٘غ  ذًبٗ
ًَ ٣ّٞ ػغ٤٘خ ؽٔشاء رغزخذّ ك٢ عذ اُزظذػبد 
ٝاُشوٞم ك٢ ٓشاًت اُظ٤بد٣ٖ ٝاُزغبس ٓوبثَ د٣٘بس 

 رجزبع ثٚ ؽؼبٓب ُظـبسٛب ٝرؾٔذ هللا. 
ٝراد ٣ّٞ ط٘ؼذ اُؼغ٤٘خ ٝرٛجذ ثٜب ا٢ُ اُشبؽئ 

٣ٝط٤ش ثؼ٤ذا ٝظِذ أُشأح رج٢ٌ ٝر٘ٞػ ٝرززٓش ًبُٔؼزبد ٝار ثطبئش ٣خطق اُؼغ٤٘خ 

ػ٢ِ هللا ٝر٘ذة ؽظٜب ٝؽع طـبسٛب ٝروٍٞ ُٔبرا ٣بسة طـبس١ ع٤ٔٞرٕٞ ال آِي 

 ٝبسة ىَبرا؟؟اال ٛزٙ اُؼغ٤٘ٚ ُٔبرا 

  ٝاعشػذ ا٢ُ ؽ٤ٌْ اُوش٣خ ٝهبُذ ُٚ اس٣ذ إ اعأُي عؤاٍ كوبٍ ُٜب: اعأ٢ُ

   ظبىٌ ٕنزا ؟ىَبرا هللاكوبُذ : 

اّزٜ ال اُؾ٤ٌْ ثبثزغبٓخ ػزثخ ٝهبٍ:  ٗظش ا٤ُٜب

ًَ .   رؼشفِٞ دنَخ هللا ٗال رذثٞشح ٗرشرٞجخ ىالٍ٘س

ٝذجل امثش ٍَب ٓب اٝد هُٞٚ ٢ٌُ هللا ٤ُظ ثظبُْ هللا 

  .رزخٞيِٞ ٗدُْ٘ امثش ٍَب رزخٞيِٞ

ٝار ثطشم شذ٣ذ ػ٢ِ اُجبة ٝدخَ ػششح اشخبص 

ذ ٣ب ؽ٤ٌْ ٣ب ؽ٤ٌْ ُو  .٣ِِٜٕٞ ٣ٝظ٤ؾٕٞ ٣ٝؾٔذٕٝ هللا

كزٌِْ اؽذْٛ ٗؾٖ ػشش  ٓؾون كوبٍ هظٞا ػ٢ِّ ٓب ؽذس ّجبّب هللا ٍِ ٍ٘د

رغبس ًٝ٘ب ا٤ُّٞ ٗغزوَ ٓشًج٘ب اُزغبس٣خ ٝك٢ ػشع اُجؾش رظذػذ أُشًجخ ٝثذأ 

مو أُبء ٣زغشة ا٢ُ داخِٜب كٌذٗب ٗـشم ٝطشخ٘ب ا٢ُ هللا اٗوزٗب ٣بسة ٝع٘ؼط٢ 

بئش ٣ؾَٔ ث٤ذٙ ػغ٤٘خ ٝٗلبعأ ثط ٗادذ ٍْب ٍئخ دْٝبس ىيفقشاء ٗاىَغبمِٞ

ؽٔشاء اُز٢ رؼبُظ رظذػبد أُشاًت ٝاُوبٛب ػ٤ِ٘ب ك٢ ٛذٝء ٝٗغٞٗب ٝٛب ٛب١ 

 االُق د٣٘بس ٖٓ ًَ ٝاؽذ ٓ٘ب ٓئخ د٣٘بس اػطٜب ُِلوشاء ...ٝٓؼٞا 

رفضيٜ هللا اىظبىٌ اؽزشٛ ٍْنٜ ك٘ظش اُؾ٤ٌْ ُِٔشأح ٓجزغٔب ٝهبٍ: 

ْبس ٗارٕجٜ اطؼَٜ اىؼجْٞخ ثبىف دْٝبس ثذال ٍِ دْٝبس خزٛ االىف دٝ

 ....صغبسك
 



 
 

 

 دائم حوار يف املسيخى ... الزواج والكنيسة ... أيقونة املسيح

 النفس مع حوار الكنيسة ... واخللوة مع حوار اهلل ... واإلجنيل مع حوار الصالة

 حب وارلها حك حب ... واملسيخية حوار حب ... واخلدمة حوار التسبيح
 األبد إلي الزَاج ... َيستمز في َيىضج فيٍب مُالخطُبت ... َيى قبل يبدأ الحُار

 الزوجين حال أراك" ... وهذا لكي يومًا ... "تكلم فيلسوف قال

ً  َيصقلً طفُلتً مه اإلوسبن يتعلمً فه الحُار  جيداً  محبَراً  صبر مه لً َيتقىً ... ٌَىيئب

 .اآلخر الرأي الجيد ... واحترام باإلصغاء يبدأ:: الزوجني بني احلوار

 .الثمانين سن في حتي إعجاب حب ... ونظرة ولمسة بإبتسامة يبدأ اكم

 .وقت تكريس إلي تحتاج ي،هتنت ال متعة وه  .الداخل في عما التعبير وحرية صراحة إلي يحتاج

 .الغضب وال السخرية وال روبهال وال لهالتجا وال الحدة وال المقاطعة يحتمل ال

 السفر ... في المطبخ .. عبر التليفون .. في السيارة .. في في  الزمان وال المكان حدود يعرف ال
 .المرض

 الثاني العدو هما والتليفزيون الكمبيوتر  -  للحوار األول العدو هو- اليوم - الزائدة  المشغولية

 والتليفون األصدقاء والمجامالت الثالث هو العدو أما

 زواجال ضاع الحب غاب الحب ... ولو الحوار ... غاب غاب لو

 أسبوعيًا  األقل علي يوم يوميًا ... ونصف األقل علي ساعة ف  نص للحوار وقت لك يكون ابني أن يا أحرص

 .زوجتك وحدكما مع ...

 بصغر الزوجات بعض يصيب زوجتك ... فذلك مع الجسدي اللقاء لحظات إلي الحوار ُيختصر أن ابني يا أحذر 

 .االكتئاب والقلق وأحيانًا النفس

 من تيأسي الحوار ... ال في زوجك عن بدياًل  -صديقتك ولو حتي -  رفيقًا تجدي أن ابنتي ... يا أحذري 

 اسمع واحكي   .المحاولة

 تستسلم بالكتابة ... وال حتي الحوار ... عب َّر عن عجزت لو. 

 الطرف اآلخر مهي فيما وباألكثر تكلم ك ...مهي فيما فقط تتكلم ال. 

 مههاآلخر ... وتف يقوله ال ما تيح تسمع يجعلك الناجح الحوار. 

 الحياة شريك مع للكالم ًا باب الرب لك ليفتح هلل مع الحوار عن تكف تمامًا ... ال عجزت لو. 

 جيب كيف لتعلموا مبلح مصّلحًا بنعمة حني كل كالمكم ليكن       

 (6:  4)كو واحد  كل جتاوبوا أن

 
 

 

 



 
 

 

ع. بصلة مقطعة .. ربع حزمة من نصف كٌلو لحمة الخروف المقطالمكونات:: 

البقدونس. نصف حبة متوسطة من الفلفل األخضر الحلو. ملعقة و  الشبت

كبٌرة من البهارات المشّكلة. ربع ملعقة صغٌرة من الفلفل األسود. نصف ملعقة 

 ناعمهصغٌرة من الشطة. ملعقة كبٌرة من الكزبرة 

والبندورة، والشبت، والبهار المشّكل، والفلفل األخضر، والفلفل  افرمً اللحمة، والبقدونس، والبصل،طرٌقة التحضٌر: 

األسود، والشطة فً مفرمة اللحم. ضعً خلٌط اللحمة فً الخالط الكهربائً، وقلّبٌها مع بعضها لمدة تتراوح بٌن دقٌقة إلى 

من الناٌلون، ثّم ضعٌه فً  دقٌقتٌن رٌثما تتماسك وتتجانس الكفتة. انقلً الكفتة إلى وعاء نظٌف، وغلّفً الكفتة بكٌس

 الثالجة لمدة تتراوح بٌن خمس إلى عشر دقائق حتى ٌزداد تماسكاً. 

شّكلً الكفتة على شكل أصابع ذات حجم متوّسط، واغرزٌها فً أسٌاخ من الخشب، وبللً ٌدٌك بٌن فترة وأخرى حتى ال 

تة، ودعٌها لدقائق معدودة قبل قلبها على الجهة تلتصق اللحمة بٌدٌك. سخنً الشّواٌة، وضعً علٌها بضعة أسٌاخ من الكف

األخرى. واصلً تقلٌب الكفتة إلى أن تالحظً أّن ماءها جّف، وأنها نضجت بشكل تام. ضعً قطعة من الفحم على نار 

عالٌة حتى ٌصبح لونها أحمر. أضٌفً كمٌة قلٌلة من الزٌت مع نصف لٌمونة، وأسقطً الفحمة المشتعلة فٌها، وضعً 

 وبالف هناااااااااااااا.لفحم داخل الشواٌة، وغّطً الشواٌة مباشرة لعدد من الثوانً حتّى تكتسب الكفتة رائحة الشواءقطعة ا

 

أعطى هللا وعًدا لداود الملك بشرط. ما هو ذلك الوعد؟ وما : عإاه ؽٖش عجزَجش  اجبثخ
بٌتًا، وأن ٌجلس نسله علً كرسٌه، وعد هللا داود أن ٌصنع له  ؟هو الشرط؟ وكٌف تم

{. أما الشرط فقال عنه " إن تعوج أؤدبه. ولكن رحمتً ال 12:7صم2وٌثبت الرب مملكته }

  {.15، 14: 7صم2تنزع منه كما نزعتها من شاول }

 (.)إلًها قدًٌرا المسٌح نبوءة عن آلهوت اذكر أمز٘ثش:::عإاه ؽٖش

-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------

 (1ٝ  3أػ   هشاءح)----------------------------------------------------------



 
 

 

 

 

 اىصذٞخ ىيجغٌ اىجشٗميٜ٘ائذ ف

 *  ّاُٞهب٣خ ٖٓ اُغشؽبٕ ٝػـؾ اُذ
 ٝآشاع ا٠ٌُِ

 *  ؿ٢٘ ثبُل٤زب٤ٓ٘بد ٝاال٤ُبف ٝٓؼبداد
 االًغذح

 ض ٖٓ اُغّٔٞ ك٢ اُغغْك٢ اُزخِ اىجشٗميٜ ٣غبػذ 

  ك٢ رؾغ٤ٖ اُٜؼْ ٝاُزخِض ٖٓ ؽٔٞػخ اُغغ٣ْغبػذ 

 ا٤ٌُُٞغزشٍٝ اُغ٢ء ٣ٝؾ٢ٔ ٖٓ آشاع اُوِت اىجشٗميٜ ٣خلغ 

 ٓ٘بػخ اُغغْ ػذ ٗضالد اُجشد ٝاالٓشاع اىجشٗميٜ ٣و١ٞ 

 

ٖٓ اُؾٔؼ٤بد ٓضَ ا٤ُِٕٔٞ ٝاُجشروبٍ، ٣ٝؾزٟٞ ػ٠ِ ٤ًٔخ ًج٤شح ٖٓ  اىنٞ٘ٙ::

، ثٔب ٣وشة ٖٓ ػؼق اُجشروبٍ Cػ٠ِ ك٤زب٤ٖٓ  اىنٞ٘ٙ كبًٜخ ، ٝرؾزCٟٞك٤زب٤ٖٓ 

ٝا٤ُِٕٔٞ، ٝا٤ٌُٟٞ ُذ٣ٚ ٓؼبداد ا٧ًغذح، اُزٟ ٣وؼ٠ ػ٠ِ االُزٜبة ٝاُغشؽبٕ، 

 ًٔب أٗٚ ٣غبػذ ػ٠ِ رؼض٣ض ٓ٘بػخ اُغغْ ػذ اُغشاص٤ْ اُؼبسح.

 :: اىجقذّٗظ ٍغيٜ ف٘ائذ

 ٣ؼبُظ أُغبُي اُج٤ُٞخ ٣ٝؾ٠ٔ ٖٓ ا٩طبثخ ثأٓشاع ا٠ٌُِ. 

  ٣ٔ٘غ ٖٓ اؽزجبط أُبء داخَ اُغغْ ، اُز١ ٣غجت ثض٣بدح
 اُٞصٕ.

 .٣وَِ ٖٓ ٗغت ا٩طبثخ ثـ أُضٛب٣ٔش 

 .ّ٣ؾ٢ٔ ٖٓ ا٩طبثخ ثأٓشاع اُزٜبثبد أُلبطَ ٝاُؼظب 

  ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ ٓٞاد رغبػذ ػ٠ِ اُزخِض ٖٓ ٓشبًَ اُغٜبص
 اُز٘لغ٢.

 .٣ؾ٢ٔ ٖٓ رشٞٛبد ا٧ع٘خ 

 ش اُذّ.٣ٔ٘غ ٖٓ خطش ا٩طبثخ ثب٤ٔ٤ٗ٧ب ٝكو  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 


