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  من اقــــــــــــــوال مثلث الرحمات
  قداسة البابا شنوده الثالث
+++++++++++++++++++++++  

�و * تحدد له مواعيد  فى حياة التسليم اترك الوقت 
اكثر معرفة منك بالوقت الصالح  و ھو هادرى بعمل فھو

++++++++++++++++++++++++++++++  
  
ان كنت * تستطيع ان تحكم طول حياتك على ا*رض +

فانك تستطيع ان تتحكم فى عرضھا و عمقھا مع 
  .المسيح

++++++++++++++++++++++++++++++ 
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.....   يسمــح هللا بالضيقـــات والتجارب ودخول أوالده فى مدرسة األلم 
 النبى م�خـــىلكى نتنقى من ضعفاتنا ويشتد إيماننا فتكثر أثمارنا؛ فى ذلك يقول 

 :عن رب المجد يســوع 
@ŠbŞ—ÔÛa@�نه مثل( ( æbäž�c@ Ýrßë@ žó—Čzflà�¾a@ Šbã@ @ N@�ÜvîÏ

@áèîÐ—íë@ ôëü@ óäi@ óÔäîÏ@ Lé›ÐÜÛ@ *bîÔäßë@ *b—čz¿
-Ûbi@ éß‡Ôm@ l‹ÜÛ@ µić‹Ôß@ aìãìØîÛ@ é›ÐÛaë@ kç‰Ûb×   ((

  .  }  ٣، ٢:  ٣مال{
  

  : النبى أشعياءويقول أيضًا بلسان 
))ÙnîÔã@‡<<<<Ó@a‰ãdç@À@pA‚g@é<<<<<<›Ði@�îÛë@ @
@éÔ“¾a@ Šì× ((} ينقى الرب أوالده }  ١٠:  ٤٨إش

فى بوتقة الضيقات واأللم وھو يشــبھـھم بالذھب والفضه كمعادن نفيسه غالية 
الثمن ھكذا يسمح هللا لنا بالضيقات واأللم النه يرانا معادن ثمينه غاليه جدًا فى 

نه متى تنقى اإلنسان تزداد قيمته ويكثر نظره فــالبــد ان نتنقى اكثر فأكثر إل
 ثمره 

 :فيقول رب المجد 
))âaŞ‹ØÛa@ óicë@ éîÔîÔ¨a@ éß‹ØÛa@ bãc@ N@ómdíü@ ŞóÏ@ å—Ë@ Ý×

éÇJäí@ ‹àri@ N‹r×a@ ‹àri@ ómbîÛ@ éîÔäí@ ‹àri@ ómdí@ bß@Ý×ë((  

  . } ٢: ١٥يو {
 يوضح رب المجد ان نتيجة التنقيه التى يقوم بھا رب المجد ان المؤمن

  )).أكثــــر بثمر يأتى((

�تدب%$اتك��"جــــل�خ�صنا�تنقى�نفوسنا�... عجيبه��ى�حكمتك�يارب�
ً

وحلوه�جدا
با9Aم�لكى�تؤهلنا�=جد�أبدى��9يف�78إذ�بخفة�ضيقات�وقتيه�يس%$ه�نؤهل�

 .لثقل�أمجاد�ابديه�Hى�حضرتك�Eلهيه�عBى�الدوام
� �
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القديس�بنيام%ن�وأخته�القديسة� Hي�مثل�هذا�اليوم�استشهد

 )أفدوكية(سية�أودك

�تربية� �فربياهما �للغرباء �محب%ن �تقي%ن �مسيحي%ن �والداهما كان

�اسم�.مسيحية �عBي �يستشهد �أن �اشتاق �بنيام%ن �ك_$ و=ا

�بالسيد� �الوا`ي �أمام �وأعb$ف �شطانوف �إ`ى �فذهب ا=سيح

�السجن �أودعه �ثم �كث%$ا �فعذبه �والداه�. ا=سيح �علم فلما

�ب �وعرفهم �فعزاهم �باك%ن �إليه �أتوا �العالم�وأخته �هذا زوال

�أخته� �منه �سمعت �فلما �لها �mnاية 9� opال� �الدهر�Eتي وحياة

�له �: "ذلك �معا �نموت 7pح� �أفارقك 9� �أني �الرب �هو " wي

�يوما �عشرين �مدة �مظلم �مكان �Hي �الوا`ي ثم�. فوضعهما

�البحر� �Hي �وطرحهما �ثقيلة، �حجارة �عنق{mما �Hي �وعلق أخرجهما

�وظ��ساب �الحجارة �وحل �الرب �م�ك �ا=اء�ف��ل �وجه �عBي ح%ن

�وأنقذ�mما� �عذراء �فتاة �فوجد�mما �بطره �بلدة �إ`ى ��وص �أن إ`ى

�فنا�9 �رأس{mما �فأمر�بقطع �با=سيح �واعb$فا �الوا`ي �إ`ى فرجعا

�الشهادة �بلدهما�. إكليل �Hي �كنيسة �لهما �ا=ؤمنون o8وب

 .شنشور 

��א���������������������א�	��א�����K �!. 
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 ������� ������� ������� �������))))
����� ������� ����� ���
����� ������� ����� ���
����� ������� ����� ���
����� ������� ����� ��� ) ( ) ( ) ( ) (����    ������������������������((((        
    

بكل�طهر�ونقاوة�،� فلنحفظه�يوما�مقدسا. هذا�اليوم�هو�رأس�السنة�القبطية�ا=باركة�
يقول�الرسول�بولس�أن� كما. ولنبتعد�عن��عمال�ا=رذولة�،�ولنبدأ�س%$ة�جديدة�مرضية�

  . كل�����قد�تجدد�با=سيح�
  . قبل�هللا�وكل�����هو�من�. جديدة�قد�صارت� هوذا�أشياء. �شياء�القديمة�قد�مضت�

  )  ١٨و��١٧: كوه�٢(ا=صالحة� وأعطانا�خدمة. هذا�الذي�ر���oعنا�با=سيح�
�oوقال�اشعياء�الن�"o8ي�9ن�الرب�مسحBروح�السيد�الرب�ع �o8بشر�ا=ساك%ن�،�أرسل"

،�) ١:  ٦١اش�(با�ط�ق� "عصب�منكسري�القلب�"نادي�للمسبي%ن�بالعتق�و�للمأسورين
�oحك�بارك�"وقال�داود�الن��فلنطلب�) . ١١:  ٦٥مز(دسما� تمتBئ�بقاعكم. رأس�السنة�بص

بشفاعة�القديسة�مريم�. بمرضاته من�الرب�أن�يحفظنا�بغ%$�خطية�ويساعدنا�عBي�العمل
 . آم%ن. العذراء�وجميع�الشهداء�والقديس%ن�

����
���� �:  

 )ءللشهدا رأس�السنة�القبطية(الن%$وز�كلمة�فارسية�معناها�اليوم�الجديد�


א��"�!#��: 

شهر� وقع�عيد�الن%$وز�يوم�أحد�تقرأ�فصول�الن%$وز�ثم�ترحل�قراءات�Eحاد��ربعة�عBى�آحاد إذا +

 .توت�الباقية

̈بركسيس�الخاص�بالن%$وز�كذلك�مرد�¥نجيل تقال +  الليلويا�فاي�بى��7ولحن�طاي�شورى�ومرد�

 .ن%$وز و�سبسمس�Eدام�والواطس�وHى�التوزيع�تقال�مديحة�ال

 .توت�فرايªي�١٦إ`ى��١الفb$ة�من� +
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 خالل سنوات الزواج األولى يتحدد شكل العالقة التى ستستمر

 ويعتمد ذلك على .. لسنوات من السعادة أو من المشاكل والملل 
 ال نفاجأ السلوكيات التى نتبعھا أثناء التعامل مع الشريك الجديد، حتى 

  أننا أفسدنا كثيرا من األمور وحياتنا الزوجية مازالت فى بدايتھا 
 . حياة البد من تجنب العديد من األخطاء التى نقع فيھا بدون قصد ثم نعتاد عليھا وتصبح أسلوب

�,� بعد فترة الخطوبة ومع األيام األولى من الزواج قد يجد العروسان الجديدان أن معرفة :א���	.
א-
كل التفاصيل المھمة وغير المھمة عن الزوج أو الزوجة ھو دليل االھتمام ومع الوقت تختفى كل مساحات 
.. الحرية وھنا تبدأ المشكلة الحقيقية فما كان مقبوال فى األيام الوردية ال يمكن تحمله على األقل ألحد الطرفين

 . الشريك إلى محقق وسجان أحيانا فالخصوصية فى الحدود المسموحة أمر صحى وضرورى حتى ال يتحول

�,�مع مرور الوقت تبھت الصورة المثالية التى رسمھا كل عن شريكه، وال يتقبل  :א����
א-
األزواج أخطاء بعضھم البعض، بل يبدأ أحدھم فى البحث عن األخطاء أو العيوب والتى قد الحظھا من 

مستمر الذى يحول الحياة الزوجية إلى مباراة قبل لكنه اآلن يتصيد األخطاء ويبدأ فى عادة النقد ال
يحاول كل طرف فيھا إحراز أكبر عدد ممكن من األھداف على حساب اآلخر ويجب أن يكون النقد 
بشكل موضوعى وحين يلزم األمر ويفضل استخدام أسلوب العتاب عند لوم اآلخر على تصرف أو 

 . سلوك معين
012�3
א��&��.
45
ض أعصابه عند حدوث مشكلة أو نشوب خالف كأن قد يفقد البع :א����6!

ترتفع نبرة الصوت أو يتجاوز فى األلفاظ وغيرھا من السلوكيات التى تفقد العالقة االحترام والثقة 
فيجب أن نحرص على التحكم فى جميع تصرفاتنا .. المتبادلين وقد تسبب جرحا يستمر طوال العمر
أو يبتعد لبعض الوقت حوالى ساعة أو اثنين حتى  عند الغضب ومن ال يستطيع يمكنه أن ينعزل

 . يستطيع أن يتحكم فى أعصابه

א�891
�&��א7:�&�
ال أحد مطالب بالتخلى عن عمله أو أصدقائه أو ھواياته المفضلة، لكن  :9>�;

قضاء معظم الوقت معھم يدمر الحياة الزوجية، يجب أن يكون للعمل وقته ولألصدقاء والھوايات كذلك 
لحياة الزوجية تختلف عن ذى قبل، صحيح أن البعد يجدد المشاعر ويكسر الملل لكن فى حدود لكن ا

مسموحة فالبد من قضاء بعض الوقت يوميا معا لتبادل أطراف الحديث وممارسة بعض األنشطة 
 . سويا

الحياة من أكثر األمور التى تھدد الحياة الزوجية معرفة الغرباء أو حتى األھل تفاصيل  :?�	.
א<=.
الزوجية، فمن المؤكد أن األھل لھم كل االحترام والتقدير ويجب أن يكون لھم تواجد مستمر فى حياة 

كل زوجين لكن بدون أن يكونوا على علم بمجريات األمور حتى عند حدوث أى خالف يفضل أن يعتاد 
رة شخص كبير من الزوجان على حل مشاكلھما بمفردھما إال فى حاالت متقدمة يحتاجا خاللھا استشا

األسرة، كما أن الزوجين يمكنھما أن يتجاوزا أو يغفرا األخطاء لبعضھما البعض لكن األھل يظل 
 . الخطأ عالقا فى أذھانھم وھو ما ال نرجوه أبًدا

@"ABא�
�
א� ��5C��D:  أحبك، كل عام وأنت بخير، صباح الخير، افتقدتك ھذه الليلة، شكرا يا
أنه بمرور السنوات على الحياة الزوجية تصبح ھذه الالفتات غير ذات أھمية،  حبيبتى، يعتقد البعض

فى زحمة الحياة .. لكن الحقيقة أنھا مھمة للغاية، لكن لألسف فإن الكثير من األزواج ينسون قولھا
اليومية تذكروا قول ھذه الكلمات البسيطة ألنھا تضفى دفئًا ورومانسية على حياتكم الزوجية، تذكروھا 

تمثل لكما  الزواج وغيرھا من المناسبات التىدائما وال تغفلوا المناسبات الخاصة كأعياد الميالد وعيد 
  . ذكرى خاصة

� �٧ 
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 بقلم مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث 

������������������������א���
�	א����������א��א���:� �
والذين * يدفعون حق ' في أموالھم من أجل انفاقه . بين بالبخل والتقتيرمثال ذلك كل المصا
ولكن في حدود معينة محدودة * تصطدم . غير أن المحب لذاته قد يعطي. علي الذات واللذات

 وھو قد يعطي من فض3ته وليس من أعوازه وحتي في خدمة ا0خرين. بذاته ورغباتھا

كما يعطي الفقراء من فض3ت ماله أو ، يھم إ* من فض3ت وقته* يعط -مإذا وافق علي خدمتھ -
وفي سبيل ذلك * يبالي باحتياجات . إنه حريص جدا علي ما يخص ذاته ويلزمھا.. مقتنياته
  و* يشعر بدافع انساني في داخله يدفعه أو يرغمه علي إعانتھم. ا0خرين

يضع حداً . يلحق به إذا ما دافع عن غيره وإذا وجد خطراً . و* يمكنه أبداً أن يفتدي غيره بنفسه
حقا ما أبعد محبة الذات عن التضحية ! <ن ذاته ھي ا<ھم في نظره. لدفاعه أو يمتنع عن ذلك

  .وعن ا*ستبسال في بذل الذات من أجل ا0خرين. وعن الفداء


א<��
=EFאC��

א������K؟.
GHאL+
M1�D

G�,5א


ولھذا كان من صفات . <ن نفسه عزيزة عليه. ي ا*ستشھادالمحب لذاته * يستطيع أن يقدم عل
الشھيد أنه يتخلص أو*ً من محبة الذات ومن ا*ھتمام بمثل ھذا ا*ھتمام الباطل الذي يعوق 

  .بذلھا <جل غيرھا
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والمعروف أن المحبة * تطلب ما . ير للغيربقدر ما يحب الخ. ذلك <نه * يحب الخير لذاته
ومثل حبة . ھي مثل الشمعة التي تذوب لكي تضئ لAخرين. المحبة المنكرة لذاتھا. لنفسھا

  ..لكي تقدم رائحة عطرة لمن حولھا. البخور التي تتقد وتبذل ذاتھا

تبذل كل ما  الذي من أجله. ا<م التي تعطي كل ما تستطيع اعطاءه لطفلھا :فمن أعمق ا<مثلة
  .و* تفكر اط3قاً في نفسھا أمام احتياج طفلھا. عندھا *سعاده

ثم يندم علي ذلك . أن يعطي ا*نسان شيئاً  -في مجال العطاء - أما أسوأ ما في محبة الذات
 . Eثبات ذاته وتفوقه. يجد أحياناً أنه *بد أن يقف ضد ا0خرين. اEنسان المحب لذاته!فيسترجعه
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حينئذ تكون . بحيت يتنافس الكل في خدمة المجتمع. المنافسة إن كانت مباراة في النفع العام
فھنا تظھر الذات . *ثبات التفوق عليه. أما إذا كانت محاولة لتحطيم ا0خر.. المنافسة خيرا

ه شخص من يتفوق أما أن يكر. حسن أن يتباري الجميع في التفوق. ومعھا عدم محبة ا0خرين
  .ففي ھذه الحالة تظھر خطورة محبة الذات. عليه

ممن يريدون احتكار . مشكلة الذين يحظون بمديح الناس وتقديرھم. وتشبه مشكلة المتفوقين
  !المديح <نفسھم وحدھم

أنه يريد أن يكون . بل أخطر من ھذا. * يكتفي المحب لذاته بأن يحب مديح الناس واھتمامھم به
وبالتالي يقوده ھذا الشعور إلي معاداة كل . الذي ھو موضع ا*ھتمام وا*حترام والمديح الوحيد

  .شخص في مجاله يتمتع بتقدير ا0خرين
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أو . أو الذين يعملون في نشاط واحد. ومن ھنا تأتي الصراعات بين أصحاب المھنة الواحدة
  .يتنافسون علي رئاسة

يبحث له عن عيوب تنقص من قدره ومن . ين نقادةبمحبة الذات ينظر كل منھم إلي ا0خر بع
  .قدراته لكي ينشرھا

وإنما باستمرار يلقي بمسئولية . * يمكن أن يأتي بالعيب علي نفسه. الذي يقع في محبة الذات
  .أخطائه علي غيره

��5
)�V�
C�Wא��
P�H
.	�
. فإما أن ا<ستاذ الذي وضع ا<سئلة كان قاسياً في أسئلته: GHא

علي الرغم . وإما أن ' لم يسنده في ا*متحان! المصحح لم يكن رحيماً في تصحيحه وإما أن
  !من كل الصلوات التي ُرفعت إليه

أم أنه دائماً يسخط . فھو إما أن يصل إلي غرضه. ولذلك فإنه يري نفسه مظلوماً باستمرار
ويشكو . 3ت ا0خرينويشكو معام. الزمان الذي يعيش فيه و. المجتمع.  ويتذمر ويشكو والديه

وينتقد كل الذين وصلوا وأساليبھم التي ارتفع عن . أسباباً عديدة لعدم وصوله إلي غرضه
  !والوحيدة التي ب3 عيب. فھي الوحيدة التي * يشكوھا. أما ذاته! مستواھا

  !!<ن ذاته تبدو أمامه ب3 عيب. فھو * يجاھد ليصلح أي عيب فيه. من أجل ھذا

فإنه بالتالي يستمر في شكاواه التي * . ويستمر عدم اص3حه لنفسه. ر متاعبهوھكذا إذ تستم
وإن كان مرؤوساً يشكو رؤساءه . يشكو من أخطاء مرؤوسيه. إن كان رئيساً لعمل.. تنتھي

 . وزم3ءه

 ! حينئذ يشكو من ا<نظمة واللوائح والقوانين. وإن كان و* واحد من ھؤ*ء قد أخطأ

 . أو بتبريرات عديدة. إما بالكذب. ويحاول أن يغطيه. ن نفسه إن وقع في خطأالمھم أنه يدافع ع

  !فإنه يغطيھا. وبد*ً من أن يصلح ذاته! أو بإلقاء التبعة علي غيره أو يقول إنه ما كان يقصد

  !ويعامل نفسه والناس بميزانين مختلفين. يكون حساساً جداً نحو كرامته. والذي يحب ذاته

 . ليل وتضخيم أية م3حظة توجه اليه بينما * يبالي بما يقوله ھو للناسيدقق جداً في تح

 . ھو حساس نحو كرامته! ويجب أن يتعامل بأسلوب * يعامل به غيره

فمتي وكيف ينكر اEنسان ذاته . ولكنه ليس حساساً نحو كرامة الناس في معاملته ھو لھم
  ويدينھا؟

وكلما تقويھا شھوة خاطئة أو خطيئة . عھا كلما تشردويمن. مغبوط ھو اEنسان الذي يراقب ذاته
  ..معينة

فإن وجدت نفسك تميل إلي حب ... حقا إن ضبط النفس ھو من الفضائل ا<ساسية في حياتنا
  ...فواجبك أن تمنعھا. والسعي وراء العظمة والسيطرة. وإلي اEع3ن عن ذاتھا. الظھور

كما أن الذي . ّيع نصيبھا في ا<بدية السعيدةإنما ھو يھلكھا ويض. وثق أن الذي يدلل نفسه
بعكس الذي . وتتمرد علي سلوكه الروحي. يمكن أن تقوي عليه ذاته. يتراخي في ضبط ذاته

  .يدرب ذاته ويرّوضھا في دروب الفضيلة

  ...تكمن وراءھما لذة روحية * تعادلھا أبدا كل م3ذ الجسد. وضبط النفس. وثق أن قھر الذات
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 أقدس�وقت�Hي�القداس�"ن�فيه�تتم�عملية�تحويل� وهو

  .ا=سيح الخ_��والخمر�إ`ى�جسد�ودم�السيد
̈بروسفارين�بيده� -  يمسك�الكاهن�اللفافة�ال�opكانت�عBى�

  .وال�opفوق�الصينية�بيده�اليم�78لعمل�الرشومات اليسرى،
-  

ً
�و�ي�عبارة�بركة�قالها�بولس�" الرب�مع�جميعكم" ثم�يرشم�عBى�الشعب�قائ

حيث�تكون�ا=شاركة�ب%ن�" ومع�روحك" ويجاوبه�الشعب) ١٦: ٣تس٢(الرسول�Hي�
الشعب�ويباركهم�والشعب�يصBي� فالكاهن�يصBي�"جل. الكاهن�والشعب�Hي�الص�ة

  .من�أجل�الكاهن�ويطلب�ال_$كة�لروحه��بوية
- �

ً
��عن�يمينه�قائ

ً
كما�قال�السيد�ا=سيح�" وبكمارفعوا�قل"ثم�يرشم�الخدام�شرقا

  حيث"
ً

 ). ٢١: ٦مت" (يكون�ك��ك�هناك�يكون�قلبك�أيضا
�

ً
�علينا�عندما�نقول�هده�العبارة�أن� ويجب". �ي�عند�الرب"ويرد�الشعب�قائ

�لئ��إذا�قلناها
ً

�وقلوبنا�وأذهاننا�ليست� نكون�رافع%ن�قلوبنا�إ`ى�فوق�فع
 وعBى�هللا�نفسه�محصورة�Hي�الص�ة�نكون�كاذب%ن�عBى�الكاهن

قال�Hي�أول�هذا�القسم�من�القداس�ح�7pتكون� .
ُ

ومن�ا=�حظ�أن�هذه�العبارة�ت
  .وقلوبنا�مستعدة�لهذا�السر�العظيم�الذي�هو�عBى�وشك�الحدوث أذهاننا

ثم�يقبل�الصليب�ويضعه�عBى�" فلنشكر�الرب"ذاته�وهو�يقول� ثم�يرشم�الكاهن -
̈شb$اك�Hي�للدخول�إ نشكره�"نه�أهلنا. ا=ذبح `ى�بيته�وا=ثول�إ`ى�حضرته�و

� .خدمته�ورفع�قلوبنا�إ`ى�عرش�نعمته
ً

�  ."مستحق�وعادل"ويجاوبه�الشعب�قائ
باللفافت%ن�عBى�مثال�الس%$افيم�الواقف%ن�أمام� ثم�يرفع�الكاهن�يديه�مستورت%ن -

  ´mاء�عظمة�مجد�هللا الرب�الذين�يغطون�أجسامهم�بأجنحm³م�من
 : +�א�*(�א�)��'�&���%�$�א�#"- 

  وبعدها�يقول�الشماس�" ………وعادل مستحق" (1
�لهذا�السر " أ·mا�الجلوس�قفوا"

ً
   .العظيموذلك�احb$اما

  وبعدها�" ……الذي�يقف�أمامه�ا=�ئكة" (2
̈رثوذكسية�بأن�يكون� "وا`ى�الشرق�انظروا"يقول�الشماس� وقد�قررت�كنيستنا�

�لعدة�أ
ً

) ٢٧: ٢٤مت�(نذكر�م«mا�ما�ºئ�Hي� سباباتجاه�الص�ة�ناحية�الشرق�دائما
 عن�ا=½يء�الثاني�للسيد�ا=سيح

 يخرج�من�ا=شارق�ويظهر�إ`ى�ا=غارب "نه�كما�أن�ال_$ق "
�م½يء�ابن�¥نسان

ً
 ١٠  "هكذا�يكون�أيضا



Hي�نظرنا�الدائم�نحو�الشرق�وقت�الص�ة�نعلن�اشتياقنا�واستعدادنا� فكما�لو�كنا
ما�أنه�تذك%$�دائم�لنا�بالسيد�ا=سيح�والذي�يرمز�له�ك. الثاني =½يء�السيد�ا=سيح

  "شمس�ال_$"بـ�
وبعدها�يقول�الكاهن�والشعب�تسبحة�" ……أنت�هو�الذي�يقف�حولك" (3

 ) ٣-١: ٦ِأش(وهذه��ي�التسبحة�ال�opسمعها�إشعياء�الن�H�oي� الشاروبيم
  تسبحة�الغلبة�والخ�ص� ويسم{mا�القديس�غريغوريوس

�����  

أن�الكنيسة�قد�رتبت�أن�الشمامسة�يروحون�با=راوح�هنا�وهناك�عBى� ظمن�ا=�ح

´mذه�التسبحة�للد9لة�عBى�حضور�ا=�ئكة�وقت�تقديم� ا=ذبح�عند�النطق

   .الb$ويح�يطرد�الهوام�ويمنعها�من�السقوط�Hي�الكأس إ`ى�جانب�أن�هذا. الذبيحة
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احدي القري الفقيرة كانت ھناك ارمله مسكينة مصدر رزقھا الوحيد بقرتھا التي كانت تحلبھا 

كان ابنھا  وتصرف من ثمن حليبھا علي نفسھا وعلي ابنھا الذي * يتعدي العاشرة من عمره
ولم يشاھده  فيلعب خارج المنزل بالكرة واثناء لعبه كانت ھناك سيارة كبيرة ترجع الي الخل

فدھسه ولم يتوقف ا* بعد سماع صريخ الناس .. السائق اثناء رجوعه بسيارته النقل العمPقة 
  وھي تقول له توقف توقف

نزل السائق من سيارته في نفس الوقت التي خرجت فيه اYم ا*رمله لتري ماسر ھذا الصريخ 
  !!!! الذي ينتاب القرية

  يارة و* يتحرك والدماء تنزل من كل جسمهفتجد صغيرھا ملقي بجوار الس

  .... صرخت ا*م علي صغيرھا واسرعت واخذته في احضانھا وظلت تبكي وتصرخ

اخذ اھالي القرية ھذه السيده وابنھا وركبوا مع سائق السيارة النقل واسرعوا الي 
  المستشفي

  ..... وفور وصولھم اخذھم الطبيب الي العناية المركزة لخطورة الحاله

ظلت ا*م تبكي علي صغيرھا وھي * تعلم ھل سيفارق الحياة ام سيكمل حياته معھا وستراه 
  عندما يكبر ويتخرج من كلية الھندسة وتحضر زفافه

ابنك حالته خطيرة وعنده نزيف داخلي .. وبعد دقائق قصيرة يقاطعھا الطبيب بخروجه قائP لھا 
ولكننا اتصلنا ببعض ا*طباء .. يف وتھتك في عظام الجمجمه ونسبة نجاح العملية ضع

  المتخصصين وبعد نصف ساعه من ا*ن سنجري له العمليه

كانت تجلس في احد اركان المستشفي سيده عجوز ابنھا كسرت قدمه اثناء العمل وكان 
  بنفس المستشفي

قأقتربت العجوز من اYرمله وقالت لھا يوجد بجوار المستشفي كنيسة كبيرة بھا كاھن اسمه 
وعندما اتيت ھنا بأبني كان يزور احد  معروف عنه انه بركه وصPته مسموعه من هللا نا بيشويابو

  اذھبي اليه واطلبي منه ان يصلي Yبنك اقاربه وصلي Yبني وھو ا*ن بحالة جيده

في ھذا الوقت كانت كل الكنائس تستعد للمھرجانات الكرازة وكانت كل الكنائس ممتلئة 
  بالشباب

ظ الحان ومنھم من يحضر محاضرات عن دراسة الكتاب ومنھم من يستعد للتمثيل منھم من يحف
  المسرحي

في احدي غرف الكنيسة المجاوره كان ھناك فريق تمثيل مسرحي يستعد لعمل مسرحيه عن 
وكان كل فريق العمل موجود ماعدا بيتر الذي كان سيقوم بدور  الكنيسة ودورھا في حياتنا

  الكاھن

 سبب سفره المفاجئ كي يتمتع باجازة صيفية مع اسرته في اYسكندريةولم يكن موجود ب

ولكنه لم يجد غير .. فقرر مخرج المسرحية ان يختار اي شخص اخر ليمثل دور الكاھن بد* منه 
  باسم

  كان يشرب السجائر وكان * يحضرر القداسات و* يتناول.. كان باسم ھذا شاب بعيد عن هللا 

  وسيتوب في الوقت المناسب.. عمره الكثير معتقدا انه مازال في 

وبسبب ضيق الوقت لم يجد المخرج سواه كي يقوم بدور الكاھن فقرر ان يضمه للفريق واعطاه 
  مPبس كامله للكاھن كي يرتديھا ويقوم بالتمثيل معھم

كانت ھي نفس لحظة .. وعندما ارتدي باسم مPبس الكاھن واخذ الدور المطلوب وبدا بحفظة 
  اYرمله الي الكنيسة كي تسال عن ابونا بيشوي دخول

فلم تصدقه ا*رمله  فقال له احد الخدام ان ابونا بيشوي بعدما انھي القداس غادر الكنيسه
  وظلت تصرخ وتقول اريد ابونا بيشوي ابني بيموت اريد ابونا بيشوي ابني بيموت

  التمثيلوظلت تجري تبحث عنه في كل انحاء الكنيسة حتي دخلت الي غرفة 

  .. فوجدت مجموعه كبيرة من الشباب 
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  فأشارة الي باسم وقالت لھم ھل ھذا ھو ابونا بيشوي

  فأبتسم الجميع في سخرية قائلين نعم ھو

 فأسرعة اليه وقبلت يداه وقالت له ياابونا ابني بيموت وانا واثقه انك لو قولت انه ھيعيش ربنا
  قولي ابنك ھيعيش.. بلسانك ارجوك يابونا قولھا ...  ھيسمع منك وھيعيش

  ...  متقلقيش ھيعيش ضحك باسم بسخريه وقال

  ثم ضحك الجميع علي باسم الذي تقمص الدور

  شكرت اYرمله باسم الذي كانت تعتقده انه ابونا بيشوي وقبلت يداه وقبلت قدميه

  شكرا يابونا: وقالت له 

  اية المركزةوذھبت مسرعه الي المستشفي فلم تجد ابنھا داخل غرفة العن 

  ..بدأت تفقد اتزانھا حيث ظنت انه فارق الحياة 
  فسألة احدي الممرضات اين الطفل الذي كان في ھذه الغرفه

فأسرعت اليه ووجدت مجموعه كبيرة من  فاجابتھا انه نقل لغرفه عادية *ن حالته استقرت
  ا*طباء داخل الغرفه

  فسألتھم ھل ابني بخير ؟؟؟

لقد قمنا باجراء فحوصات ووضعناه علي جھاز .... ت له معجزة فاجاب الطبيب ابنك حدث
  اYشعه خمس مرات ولم نجد في عظامه عظمة واحده مكسوره

بركة ابونا بيشووووي  اسرعت اYم الي ابنھا وحضنته وقبلته في كل انحاء جسمه وقالت
  بركة ابونا بشووووووووووي

  ا*طمئنان انه بخير وسمحت لھا ادارة المستشفي بالخروج ھي وابنھا بعد

  فسألت عن العجوز التي قالت لھا من البدايه عن ابونا بيشوي وبركته مع ابنھا كي تشكرھا

  فقال الطبيب لھا لم يوجد ھنا امرأة عجوز

  فقالت له كيف وانا تحدثت معھا منذ قليل وكانت ھنا Yن ابنھا كان يعاني بكسر في قدمه

  ر في قدم منذ اربعة ايامفقال الطبيب لم تدخل لنا اي حالة كس

  استغربت اYرمله من ھذا الموقف واسرعت ھي وابنھا الي الكنيسة كي تشكر ابونا بيشوي

وفور وصولھا الكنيسة ھي وصغيرھا اسرعت الي غرفة التمثيل المسرحي ووجدت باسم 
  مازال واقف يقرأ النص

قالوا لھا ماذا تفعلين ھذا فشكرته وقبلت يداه ونزلت كي تقبل رجله فأبعدھا كل الموجودين و
  ليس كاھن ولكنه زميل لنا يقوم بدور الكاھن في عمل مسرحي جديد لنا

  لم تصدقھم اYرمله ا* بعد ان نزع باسم اللحية والشارب من علي وجھه

  فقالت كيف ھذا ؟؟؟ ومن فعل ھذا

  فأسرعوا واحضروا لھا كرسي كي تستريح ھي وابنھا

انتاب باسم حالة من البكاء قائP  من البداية حتي النھاية وبعدما حكت لھم عن كل ما حدث
لست انا من شفي ابنك ولكن  ؟؟؟ ھل انا الخاطي فعلت معجزة مع ھذه ا*رمله القديسة

   ايمانك ھو الذي شفاه

  وبكي باسم بكاء مر وقبل يد العجوز وقال لھا سامحيني اذا سخرت منك

  ت ولديفقالت له * تبكي يا ابني فلو*ك لكان ما
  

@afl‰flèčÛ@flæì�Ûì�Ôflm@žáŽnžä�ØcÛ@dÞfl†ž‹fl‚@čòČfljfly@ŽÝžrčß@ćæbflºig@žá�ØcÛ@flæbc×@žìcÛ@ @
ÝÔnäîÏ@ÝÔnãg@iÝfljflvjÛa@ü@bèi@‹¸@ta‡ya@ða@åß@Òb¦@ @

æìäy@lŠ@ÙÛ@æa@Õqë@bèmìMÓ@oãb×@bàèß@@ÙîÜÇ@Òb²@ @
@ÙMÐã@ïÜÇ@Òb¦@b¿@‹r×a@NNÙjÜÓ@åß@Éibã@kÜ @sÏ‹í@åÛë@@ @

ë@Wbi@åßûß@å×@Ùmbîy@À@éÜàÈi@ @
ÙjÜÓ@åß@Éibã@ïÔîÔy@æbºa@Ùãbºa@æìØíë@ @

Wa@ïÜÇ@ïÓbjÛa@Ú‹maë@ @
 ١٣ 
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 أسقف�عام    من�كتابات�ا=تنيح��نبا�غريغوريوس

   للدراسات�العليا�ال�هوتية�والثقافة�القبطية�والبحث�العلمى

  

  أعطونى�العشور�وجربونى
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هذا�جاء�Hى�العهد�القديم�،�وكان�ا=قصود�منه�أن�هللا�" أعطونى�العشور�وجربونى�" النص�

�ح�7pتقولوا�كفانا�: " يتحدانا�ويقول�
ً

  "إن�كنت��9أصب�عليكم�الخ%$ات�صبا

،�قلتم�بما�سلبناك�،�) يسرق�حقوق�هللا�" ( هل�يسلب�¥نسان�منكم�هللا�: " فا�Äيقول�

  " Hى�العشور�والتقدمة�،�هاتوا�العشور�إ`ى�الخزنة�وجربونى�: "  قلت

 بمع�78أن�78سأريكم�كيف�أصب�عليكم�الخ%$ات�،�ح�7pتقولوا�كفانا�" جربونى�" كلمة�

" �9تدخلنا�Hى�تجربة�" ،�أو�" �9تجرب�الرب�الهك�" وهذا�مع�78آخر�يختلف�عن�مع�78كلمة�

 .رب�تأتى�من�شهوات�¥نسان�،�فهناك�تجارب�تأتى�من�الشيطان�،�وتجا

  .يقول�كل�إنسان�ُيجرب�إذا�أنجذب�وانخدع�من�شهوته�

فالتجربة�ا=قصودة�هنا��ى�أن�الواحد�يقع�Hى�خطيئة�،�فتتخBى�عنه�نعمة�هللا�،�وهذه�غ%$�

�: ال�7pيقصد�م«mا�" جربونى�" كلمة�
ً

 . أن�78سأريكم�كيف�أصب�عليكم�الخ%$ات�صبا
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 ¥نسان كان القديم العهد شريعة قبل:  التسامـح

ا، انتقاًما لنفسه ينتقم
ً

  مضاعف

7pح "ÞbÓ@Ùßü@éîmc‹ßü@ñfl†bflÇ@òvÜč–ë@NbÈxa@ïÛìÓ@bí@
ïmc‹ßa@Ùflßü@NbîÌ–aë@ïßýØÛ@NïãhÏ@ŽoÜnÓ@b*ÜuŠ@
ïy‹§@NónÏë@ï‚‡“Û ) "٣٣: ٤ تك ( 

  قتل 9مك أن أي
ً

� عليه تعدي أن =جرد رج

 تصاب فمن حدود، رللش يكن لم وهكذا بجرح،

 بل با=ثل با=عاملة ¥ط�ق عBي يكتفي 9 عينيه

 طريق Hي كخطوة القديم العهد شريعة جاءت وعندما أضعاف، أضعاف ينتقم أن يحاول 

ت الكمال   الشر حجمَّ

 ægë@oÜ—y@òČflíˆc@óİÈŽm@bĆMÐã@�Ðäi@NbĆäîÇë@dµÈi@bĆä�ë@dåMi@aĆ‡íë@đ‡îi@b*ÜuŠë@dÝu‹i@N"  فقالت

bĆî×ë@iČflïØ@bĆy‹uë@�‹¡@bĆšŠë@d�‹i) "٢٥-  ٢٣: ٢١ خر ( 

سر أو ُجرح فمن
ُ

قأت أو ك
ُ

 شريعة الجديد العهد شريعة أما. الدماء ويستبيح يقتل 9 عينه ف

@ánÈx@éãc@ÝîÓ@µÇ@dµÈi@å�ë@dåMi@bßcë@bãc@ÞìÓdÏ@áØÛ@ü"  فقالت والتسامح التسامي
aìßbÔm@‹“Ûa@NÝi@åß@ÙàİÛ@ïÜÇ@Ú‡‚@åºþa@ÞìzÏ@éÛ@‹‚Ła@bĆ›íc ) "9).. ٣٩ ،٣٨: ٥ مت 

ا كان إن.. بشّر  الشّر  عن أحًدا تجازوا
ً

 تنتقموا 9. الناس جميع سا=وا طاقتكم فحسب ممكن

ا أعطوا بل �حباء أ·mا "نفسكم
ً

 . للغضب مكان

 "éãþ@lìnØß@iïÛ@òàÔäÛa@bãc@ðŒbuc@ÞìÔí@l‹Ûa@NæhÏ@Êbu@Úë‡Ç@éàÈ dÏ@ægë@”İÇ@éîÔ�bÏ@NÙãþ@
æg@ÈÏoÜ@a‰ç@Éà¤@‹»@Šbã@ïÜÇ@é�cŠ@Nü@ÙäjÜÌí@ČŽ‹“Ûa@Ýi@k<<<ÜËc@‹“Ûa@�©bi ) " ٢١-١٧: ١٢ رو.(  

  تجد فهل
ً

  وص_ً$ا ونضًجا كما9
ً

  ! هذا؟ من أكÊ$ واحتما9

 بالسن والسن بالع%ن الع%ن شريعة إ`ي بالبشرية هللا يعود أن الكمال هذا بعد يُعقل وهل

 العهد شريعة يلÍي لم الجديد العهد بشريعة ا=سيح دالسي جاء فعندما!!  أظلم؟ والبادي

@ü@aìČŽäÄm@ïãg@Žo÷u@sÔãþ@‘ì<<<<<<<<<<<<<<<ßbäÛa@ëc@õbîjãþa@Nbß@Žo÷u" قال ولهذا أكملها، بل القديم
sÔãþ@Ýi@Ýàc×þ) "١٧: ٥ مت( 
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  المقادير
 طازج زنجبيل شريحة\والكوسا والجزر البطاطس من مكعبات \ أرز \ مكعبات دجاج صدور

 من صغيرة ملعقة \ القرنفل من حبات \ مفرومتان بصلتان \ مفرومان ثوم فصان \ 

  الورد ماء من قليل\ ملح \ )مخلوط بھار- قرفة- كركم(
   

  الطريقة
 يوضع ثم ينضج حتى ويترك والقرنفل  الزعفران أو الكركم من وقليل الملح من قليل له ونضيف الدجاج نسلق

    .الزعفران من وقليل الورد ماء عليه ويرش ويصفى استواء نصف الدجاج مرقة في الرز نسلق. جانبا

 المخلوط البھار نضع ثم ونقلب الخضروات نضع ثم المفروم والزنجبيل والثوم البصل نحمر آخر قدر في

   .دقيقة ١٥ مدة ويترك ويقلب والدجاج والكركم لحوالم

) زبادي لبن( اللبن مع ويقدم ساعة ربع لمدة النار عن الفاصلة الحديدة على ويترك الخلطة فوق ا�رز نضع

     .والعافية وبالھناء

  

 

 

 
 

 

  
  

  

  

  

  

  

 

  
 

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

@‹é’@ßaü�	ánj�@@

  من ھو الشخص الذي دعاه كل من اYقانيم الثPثة على حده؟ 
  متى دعاه اsبن؟ ومتى دعاه الروح القدس؟ ومتى دعاه هللا اYب؟

 ٔاجابة السؤالٔاجابة السؤالٔاجابة السؤالٔاجابة السؤال

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

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

............................................................................................................................... 
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”nÐ a‹Ôa ßìby @Þ¨aì@Þ¨aì@Þ¨aì@Þ¨aì 

ÀÀÀÀ 
@@@@@†‡ÉÜa@†‡ÉÜa@†‡ÉÜa@†‡ÉÜa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ã†bÕÜaã†bÕÜaã†bÕÜaã†bÕÜa 

  
‹é’@ßaü�@óibua  ���Ìa@ 

  تصلي مع رسل المسيح ؟ أين ورد أن العذراء كانت
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  شھر سبتمبر///حظك اليوم 
 ٢٠/٤الى  ٢١/٣برج الم�يكة 

  مصارعتنا ليست ضد البشر الذين نراھم يغضبون علينا اذ ھم ليسوا ا] اوان يستخدمھا غيرھم

  القديس اغسطينوس+ + + ھم ادوات فى يد ا]خرين 

 

 ٢٠/٥ى ال ٢١/٤برج الودعاء 
  القديس أغسطينوس+ + + احذر من اليأس من نفسك فقد أوصيت أن تتكل على هللا ] على ذاتك

 

 ٢٠/٦الى  ٢١/٥برج القديسين 
  القديس أغسطينوس+ + + لقد كنت معي ولكن أنا من أجل شقاوتي لم أكن معك يا هللا 

 

 ٢٠/٧الى  ٢١/٦برج المعترفين
 من هللا و] تطلب هللا نفسه كأن العطية وأسفاه إنه من السھل أن تطلب أشياء

  القديس أغسطينوس+ + + أفضل من العاطي

 

  ٢٠/٨الى  ٢١/٧برج حاملى الصليب 
 لست أدري ما تحمله لي ا�يام لكن سيدي الحبيب يكفيني شيئاً واحداً ثقتي أنك معي.. ربي 

  القديس أغسطينوس+ + + تعتني بي وتحارب عني 

 

 ٢٠/٩الى  ٢١/٨ة برج الكارزين بالكلم
 تھبني عطاياك.. أنت تحتضن وجودي برعايتك تسھر علّى وكأنك نسيت الخليقة كلھا .. إلھي 

  القديس أغسطينوس+ + + وكأني أنا وحدي موضوع حبك

 

 ٢٠/١٠الى  ٢١/٩برج العذارى الحكيمات 
 القديس اغسطينوس+ + + وتصلي فتتحدث الى هللا --تقرا الكتاب فيتحدث هللا اليك 

 

 ٢٠/١١الى  ٢١/١٠برج المجاھدين 
 القديس ا غسطينوس+ + + تذكر انك بالمسيح تمتلك كل شيئ 

 

 ٢٠/١٢الى  ٢١/١١برج ا]طھار 
  القديس اغسطينوس جلست على قمة العالم حينما أصبحت ] أخاف شيئا و] أشتھى شيئا+ + +

 

 ٢٠/١الى  ٢١/١٢برج البسطاء 
  .إن كنت وديعا ورثتھا أو قاسيا ورثتك. ن ترثك ا�رض تريد اrن أن ترث ا�رض حذار من أ

 القديس اغسطينوس+ + +سوف ترث ا�رض حقا متى تمسكت بصانع السماء وا�رض

 

  ٢٠/٢الى  ٢١/١برج خدام المسيح 
 القديس اغسطينوس+ + +نصف نفسى" بحق ليكن لك صديق تدعوه 

 

 ٢٠/٣الى  ٢١/٢برج الحكماء 
  لم تجعلھا كوصلة تلحم النفوس فتلتصق معا بالحب المنسكب ] توجد صداقة حقيقية ما

 القديس اغسطينوس+ + +فى قلوبنا بالروح القدس 
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