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  اســـــم الكتـــــاب
  
  

ــــــــــــــــم    تقدي
ـــــــــــــــــدادإ    ع
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  توت

األ
سبوع األول

  
مرد إنجيل عيد النيروز

  

  مزمور) ١٢مزامير صالة الساعة الثالثة (

(مز 
١٩

(  
صرف داخل الكنيسة

ب الت
آدا

  
ب 

صلئيل وأهوليآ
ب

ـ ـ
ت مُ 

هل أن
بدع ؟

  
األ

سبوع الثاني
 

(مز 
٢٢

(  
ت

ت ورحال
سلوكك أثناء الخلوا

  
أبطال داود الثالثة: أبيشاي، بناياهو، عسائيل 
ـ ـ

الشجاعة
  

األ
ث

سبوع الثال
 

ب
صلي

مرد إنجيل عيد ال
  

(مز 
٢٣

(  
ت

ت الرحال
سلوكيا

  
ث 

مفيبوش
ـ ـ

معنى الحياة
  

األ
سبوع الرابع

 
  

ت ا
سلوكيا

لسفر
  

وشتي 
ـ ـ

م  تعل
متى تقول

: 
  ال

  بابى

األ
سبوع األول

  

مرد اإلنجيل السنوي
  

(مز 
٢٥

(  
في
 

المدرسة
  

ســر نجـاح 
يشوع 
ـ ـ

الدافع إلى اإل
نجاز

  
األ

سبوع الثاني
 

(مز 
٢٨

(  
ف 

كي
ت

تعامل مع اآلخرين
  ؟

عوبديا 
ـ ـ

التقوى
  

األ
ث

سبوع الثال
 

(مز 
٢٩

(  
ف تشجع اآلخرين

كي
  ؟

مار افرام السرياني 
ـ ـ

أهميـ
 ة

القراءة
  

األ
سبوع الرابع

 
  

ث
فن الحوار والحدي

  
أ

ليعازر الدمشقي 
ـ ـ

صالة
ال

  

  هاتور

األ
سبوع األول

  
لحن: 

    |
it
en
     n
ìp
recbìa

 

و
  

`  A
m
h
n
   ̀a
m
h
n
   ̀a
m
h
n
   >   t

on
   

q
a
n
a
t
on
   cou

   K
u
rìe     

  

(مز 
٣٣

(  
التعامل مع الوالدين

  
دبـورة 
ـ ـ

ف واالطمئنان
عدم الخو

  
األ

سبوع الثاني
 

(مز 
٤٠

(  
ف تتعامل مع أخيك أو أختك؟

كي
  

نحميا 
ـ ـ

النجاح
  

األ
ث

سبوع الثال
 

(مز 
٤٢

(  
ف

ضيو
التعامل مع ال

  
دانيال 
ـ ـ

س
ضبط النف

  
األ

سبوع الرابع
 

  
صدقاء

ب األ
ف تكس

كي
  ؟

صرابامون أبو طرحة 
األنبا 

ـ ـ
محبة اآلخرين

  

  كيهك

األ
سبوع األول

  
ت إنجيل كيهك

مردا
  

(مز 
٤٤

(  
صعبة؟

ف تتعامل األنماط ال
كي

  
الشهيدة دميان

ـ ه
ـ 

الشهادة للمسيح في حياتنا
  

األ
سبوع الثاني

 
(مز 

٤٥
(  

فن االستماع
  

آدم وحواء 
ـ ـ

ت تساوي
كم أن

  
األ

ث
سبوع الثال

 
(مز 

٤٦
(  

 ب التحد
آدا

ث في الموبايل
  

طابيثا 
ـ ـ

الخدمة
  

األ
سبوع الرابع

 
مرد إنجيل عيد الميالد

  
  

ف تتعامل مع
كي

 
ت

الن
  

أبيجايل 
ـ ـ

ف 
كي

ن
تحاور مع اآلخرين

  

  طوبى

األ
سبوع األول

  
مرد إنجيل عيد الختان

  
مرد إنجيل عيد 

س
الغطا

  
مرد إنجيل عيد 

الجليلعرس قانا 
  

  مزامير صالة الساعة السادسة

(مز 
٥٣

(  
فن تقديم الهدايا

  
  التجس

  د
األ

سبوع الثاني
 

(مز 
٥٦

(  
ب الزيار 

آدا
  ة

الشورية
  

األ
ث

سبوع الثال
 

(مز 
٦٠

(  
ف تحافظ على بيئتك

كي
  ؟

الفداء
  

األ
سبوع الرابع

 
�

�
صية

صو
الخ

  
موسى 
ـ ـ

طوّ 
ر نفسك

  

  أمشير

األ
سبوع األول

  
مرد إنجيل آحاد 

  
صوم الكبير

ال
  

ـلح
:ن

 N
efcen

;
  

(مز 
٦٢

(  
ف تعتني بنظافتك

كي
  ؟

مريم ومرثا 
ـ ـ

اعرف نفسك
 ــ 

صية متكاملة
(الطريق نحو شخ

(  
األ

سبوع الثاني
 

(مز 
٦٦

(  
ف ت

كي
ختار مالبسك

  ؟
س 

هيرود
، 

امرأة لوط 
، 

س الرسول 
بول

ـ ـ
ف؟

هل حياتك لها هد
  

األ
ث

سبوع الثال
 

(مز 
٦٩

(  
ب تناول الطعام

آدا
  

ف 
يوس

، 
َحّجي 
ـ ـ

التخطيط للمستقبل
  

األ
سبوع الرابع

 
  

ث أثناء الطعام
ب التحد

آدا
  

لوط 
، 

أبشالوم 
، 

عيسو 
ـ ـ

المسيح سند الحياة
  

�
�
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  ري يا كنيسة المسيحري نوّ نوّ   األول 
  أعروس الفادي القبطية  الثاني
  من كل األمم   الثالث
  ماتعولش الهم ومتخافش  الرابع

 � �!� �

  جذبنياربي   األول 
  أعطى فرحًا لنفوسنا  الثاني
  ت أوغسطينر غيّ   الثالث
  امسك يارب إيدي  الرابع

��"�#�� �

  المؤمن األمين  األول 
  من األعماق يا ربي  الثاني
  فرحت قلبي يوم ما قابلتك  الثالث
  أين أنت يا ربي  الرابع

��$�%� �

  العليقة التي رآها  األول 
  ربي يسوع الغالي  الثاني
  صوت حبيبي فوق الجبال  الثالث
  نجتمع معاً ما أحلى أن   الرابع

 �&�!� �

  يوم ميالدك يا يسوع  األول 
  ال تخف ألني عرفتك  الثاني
  وسط البحر الهائج  الثالث
  يا سائح للقاء يسوع  الرابع

��'�(� �

  لو لم يحبني المسيح  األول 
  سامحنا يا فادينا  الثاني
  ن قائديإلهي إلهي كُ   الثالث
�  ال تخف ألني معك  الرابع �
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  القرار

  نّوري نّوري يا كنيسة المسيح
�رينّوري نّوري نوّ  �

 األبرار القديسين ٢عيد شهدائك)( في #
  نّورى نّوري نّوري

  ذكرى الشهداء ٢(في النيروز) #
  القديسين القديسين القديسين

  الدم سال ياما سال أنهار #
 دم األبطال ،دم األطهار ،ألبراردم ا ،هداءدم الش  

  القديسين الشهداء لبسوا التيجان #
  واألكاليل األكاليل األكاليل

 لينا بطركنا حُرسوا ،انّ يارب احفظ لينا إيما #
  نّوري نّوري نّوري

  
�1
وس�א�.٢'�K�,د�� �

� �
  ـــ١

  

  

  

  

  ـــ٢
  

  ـــ٣
  

  ـــ٤
  

  ـــ٥
  

  عــــــــــــــــــــــــــروس الفــــــــــــــــــــــــــادي القبطيــــــــــــــــــــــــــةأ
ــــــــــــــــــــــــــــي ا ــــــــــــــــــــــــــــة قلب ــــــــــــــــــــــــــــةبمحب   لناري

 
  م الشـــــــــــــــــــــــــــهداء جميلـــــــــــــــــــــــــــةأ

  عبــــــــــــــــرت بحــــــــــــــــر اآلالمــــــــــــــــات
  حيــــــــــــــــــــانيأ مــــــــــــــــــــي حبــــــــــــــــــــكِ أيــــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــد ُج   زمــــــــــــــــــاناأل مــــــــــــــــــرّ أ زتِ ق
  األعـــــــــــــــــــداء طـــــــــــــــــــردوكِ  ضـــــــــــــــــــربوكِ 

  وطعـــــــــــــــــــــــام وحـــــــــــــــــــــــوش جعلـــــــــــــــــــــــوكِ 
  مينــــــــــــــةأ مــــــــــــــي كــــــــــــــم كنــــــــــــــتِ أيــــــــــــــا 

  مكنونــــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــراره عنــــــــــــــــــــــــــدكِ أ
  مــــــــــــــــي المطــــــــــــــــرودةأ ىحلــــــــــــــــأمــــــــــــــــا 

  وداده يـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــعده معطيـــــــــــــــــــــــكِ 

  
  

 القـرار
  

  وضـــــــــــــــــــــياء بـــــــــــــــــــــالدي المصـــــــــــــــــــــرية
  أهـــــــــــــــــــــــــــواِك يـــــــــــــــــــــــــــا أرثوذكســـــــــــــــــــــــــــية

 
  أم الشـــــــــــــــــــــــــــــرفاء نبيلـــــــــــــــــــــــــــــة
  حفظـــــــــت بـــــــــدماها الحـــــــــق قـــــــــويم
  آالمـــــــــــــــــــــــــــــِك بـــــــــــــــــــــــــــــذرة إيمـــــــــــــــــــــــــــــاني
  وخرجــــــــــــــــــــِت خــــــــــــــــــــروج الشــــــــــــــــــــجعان
ــــــــــــــــــــــــوكِ    ســــــــــــــــــــــــجنوِك وأيضــــــــــــــــــــــــًا قتل

  دفعـــــــــــــــــــــــــــوكِ  عـــــــــــــــــــــــــــذابٍ  ل ولُكـــــــــــــــــــــــــــ
  وبحـــــــــــــــــــــــب عريســـــــــــــــــــــــِك مفتونـــــــــــــــــــــــة
  وبقوتـــــــــــــــــــــــــــه أنـــــــــــــــــــــــــــِت مصـــــــــــــــــــــــــــونة

  ادي وعبيــــــــــــــــدهمــــــــــــــــن أجــــــــــــــــل الفــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ   ض بيعــــــــــــــــة أجــــــــــــــــدادهنهِ مــــــــــــــــن ُي



- ١١ - 

 

  ـــ٦
  

  ـــ٧
  

  يـــــــــــــــــــا ليـــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــؤادي يهـــــــــــــــــــواكِ 
  عـــــــــــــــــــــــــــداكِ أ د دومـــــــــــــــــــــــــــاً طـــــــــــــــــــــــــــارِ أُ و 

ــــــــــــا  ــــــــــــواديأمــــــــــــي أي ــــــــــــي ال ــــــــــــارك ف   ث
  هــــــــــــــــــــــا عهــــــــــــــــــــــد وفــــــــــــــــــــــائي وودادي

  

  كـــــــــــــي أحيـــــــــــــا فـــــــــــــي ظـــــــــــــل حمـــــــــــــاكِ 
  د أيـــــــــــــــــــــــــــــام صـــــــــــــــــــــــــــــباكِ وأجـــــــــــــــــــــــــــــدّ 

  وحنانــــــــــــــــك يغلــــــــــــــــي فــــــــــــــــي فــــــــــــــــؤادي
  يعـــــــــــــــــــــــة أجـــــــــــــــــــــــداديأن أخـــــــــــــــــــــــدم بِ 
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  القـرار

  من كل الشعوب  من كل القبائل...   من كل األمم... 
  من كل لسـان  من كل القبائل...   من كل األمم... 

 ٢ربوات ألوف ألوف )  ف...( أمام العرش وقو 
  ٢( جايين من كل مكان )

  ــ١
  
  
  ــ٢
  
  
  ــ٣
  
  
  ــ٤
  
  
  ــ٥
  
  
  ــ٦

  

  نـــــــــــــــــينأجـــــــــــــــــايين مـــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــيق و 
  البســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين متســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلين
  ٢(دول المفـــــــــــــديين بالـــــــــــــدم الثمـــــــــــــين)

  أمــــــــــــــــــــــــــــام الطغــــــــــــــــــــــــــــاة واقفــــــــــــــــــــــــــــين
  عـــــــــــــــــــــــالظلم كمـــــــــــــــــــــــان صـــــــــــــــــــــــابرين
  ٢(دول المفـــــــــــــديين بالـــــــــــــدم الثمـــــــــــــين)

ـــــــــــــــــــــــــون ماشـــــــــــــــــــــــــيينوســـــــــــــــــــــــــط األ   ت
  روح متعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيينـبالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢يين بالـــــــــــــدم الثمـــــــــــــين)(دول المفـــــــــــــد

  بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان وآالم عايشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
  بأمــــــــــــــــــــــــان وســــــــــــــــــــــــالم شــــــــــــــــــــــــاعرين
  ٢(دول المفـــــــــــــديين بالـــــــــــــدم الثمـــــــــــــين)

  تــــــــــــــــــــــــرس اإليمــــــــــــــــــــــــان ماســــــــــــــــــــــــكين
  قــــــــــــــــــــــــــــوات العــــــــــــــــــــــــــــدو غــــــــــــــــــــــــــــالبين
  ٢(دول المفـــــــــــــديين بالـــــــــــــدم الثمـــــــــــــين)

ـــــــــــــــــــــــــيض الثيـــــــــــــــــــــــــاب البســـــــــــــــــــــــــين   ب
  ده ماليكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وقديســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
  ٢(دول المفـــــــــــــديين بالـــــــــــــدم الثمـــــــــــــين)

  

  لـــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــنينجـــــــــــــــــــايين مـــــــــــــــــــن ظُ   
  فينوعلــــــــــــــــــــــى القيثــــــــــــــــــــــارات عــــــــــــــــــــــاز 

  شــــــــــــــفتهم هــــــــــــــاتفين وهــــــــــــــم جــــــــــــــايين
  يتحـــــــــــــــــــــــاكموا وهـــــــــــــــــــــــم صـــــــــــــــــــــــامتين
  ودول للســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــما نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظرين
  شـــــــــــــفتهم شـــــــــــــاكرين وهـــــــــــــم جـــــــــــــايين
  جــــــــــــــــــــــــوه الســــــــــــــــــــــــجون راضــــــــــــــــــــــــيين
  وبيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيين
  شـــــــــــــــفتهم فـــــــــــــــرحين وهـــــــــــــــم جـــــــــــــــايين
  وصــــــــــــــــــــعاب وعــــــــــــــــــــذاب شــــــــــــــــــــايفين
ــــــــــــــــــــــل رافعــــــــــــــــــــــين   وصــــــــــــــــــــــوت التهلي
  شــــــــــــــفتهم غــــــــــــــالبين وهــــــــــــــم جــــــــــــــايين
  خــــــــــــــــــــــوذة الخــــــــــــــــــــــالص حــــــــــــــــــــــاملين
  وأمجــــــــــــــــــــــــاد الســــــــــــــــــــــــماء وارثــــــــــــــــــــــــين

  وهـــــــــــــــم جـــــــــــــــايين شـــــــــــــــفتهم واثقـــــــــــــــين
  ولبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت اآلب رايحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
  بصــــــــــــــــــــــوت الترحيــــــــــــــــــــــب قــــــــــــــــــــــابلين
  شــــــــــــــفتهم كــــــــــــــاملين وهــــــــــــــم جــــــــــــــايين
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  ( مـــــا تعـــــولش الهـــــم ومـــــا تخـــــافش
  ده إلهـــــــــك حـــــــــي مـــــــــا بينـــــــــامش

  
ـــــــــــــــــــروحـاّطـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــب ال   من روح لطبي

ــــــــــــ ــــــــــــه ولم ــــــــــــهوياريــــــــــــت تناديل   ا هتجيل
    

  القرار
  

  
  ربنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا موجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

  ٢د)ومـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــوهش حـــــــــــــــــدو 
  

  ده البـــــاب مفتـــــوح بابـــــه مـــــش مســـــدود
  الشــــــوك هــــــا يشــــــيله وهــــــا يبقــــــى ورود

  ربنا موجود    
٢ .  

  

  طــول مــا هــو ويــاك نــاكيــا ســالم يــا هَ 
  عنـــــك علـــــى طـــــول لـــــو كـــــان مســـــئول

  

�   وعليـــــــــــــك بيســـــــــــــود عـــــــــــــايش جـــــــــــــواك�
ـــــــــــــــــزول ـــــــــــــــــرح يعـــــــــــــــــود الهـــــــــــــــــم ي   والف

  ربنا موجود    
٣ .  

  

  م ليــــــــــــهومســــــــــــل  لــــــــــــو ماســــــــــــك فيــــــــــــه
  عمـــــــــــــــرك يبنيـــــــــــــــه ك يمحيـــــــــــــــهشـــــــــــــــرّ 

  

�   علــــــى طــــــول مســــــنود عمــــــرك وعليــــــه�
  مـــــــــا بقـــــــــاش مهـــــــــدود تالقيـــــــــه حـــــــــاالً 

  ربنا موجود    
� �
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  ــ ١
  ــ ٢
 ــ ٣
  ــ ٤
  ــ ٥
  ــ ٦
  ــ ٧
  ـــ ٨

  ربـــــــــــــــــــي اجـــــــــــــــــــذبني وراك فـــــــــــــــــــأجري
ــــــــــــــه ــــــــــــــى حجال ــــــــــــــك إل ــــــــــــــي المل   أدخلن
ـــــــــدار ـــــــــام قي ـــــــــت ســـــــــوداء كخي ـــــــــد كن   ق
  أنـــــــــــا جميلـــــــــــة مـــــــــــع كـــــــــــوني ســـــــــــودا
ـــــــــــــوحتني   شـــــــــــــمس التجـــــــــــــارب قـــــــــــــد ل

  ةيـــــــــــــــــــرِ ل البَ قـــــــــــــــــــد تركتنـــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــ
  لمــــــــــــا رآنــــــــــــا فــــــــــــي الــــــــــــدنيا حزانــــــــــــى
  يســــــــــوع بقربــــــــــي يســــــــــوع فــــــــــي قلبــــــــــي

 

ــــــدّ    ــــــي وفكــــــريق ــــــاتي قلب ــــــاتي حي   س حي
  فُســــــــــر قلبــــــــــي قلبــــــــــي إذ رأى جمالــــــــــه
  ألبســـــــــني ربـــــــــي ربـــــــــي كـــــــــل األنـــــــــوار
  يســــــــــوع ربــــــــــي ربــــــــــي هــــــــــو جمـــــــــــالي
  لكــــــن يســــــوع يســــــوع أبــــــدًا مــــــا تركنــــــي
 ـــــــــي ـــــــــو أمـــــــــي أمـــــــــي غضـــــــــبوا عل   وبن
  فــــــــتش علينــــــــا علينــــــــا مــــــــات وأحيانــــــــا

ــــــــا لســــــــر    وري ســــــــروري بيســــــــوع ربــــــــيي
  

  
  
      



- ١٣ - 

 

    
٦A1'�K��
��!���.=���ً��=� �

  
  ـــ ١

  
  
  ـــ ٢
  ـــ ٣
  ـــ ٤
  ـــ ٥
  ـــ ٦
  ـــ ٧
  ـــ ٨
  ـــ ٩
  ـــ ١٠
  ـــ ١١
  ـــ ١٢
  ـــ ١٣
  ـــ ١٤
  ـــ ١٥
  ـــ ١٦
  ـــ ١٧
  ـــ ١٨

  أعطــــــــــــــــــــــــــى فرحــــــــــــــــــــــــــا لنفوســــــــــــــــــــــــــنا
  

  ربــــــــــــي يســــــــــــوع المســــــــــــيح يــــــــــــا
  كــــــــــــــــــــــــــــــــل أحــــــــــــــــــــــــــــــــد يباركــــــــــــــــــــــــــــــــك

ــــــــــــــــــــــــــــــارب  ــــــــــــــــــــــــــــــت وحــــــــــــــــــــــــــــــدكأي   ن
 دوسح اســــــــــــــــــــــــــمك القــــــــــــــــــــــــــتســــــــــــــــــــــــــب  

ـــــــــــــــــــــوم   ســـــــــــــــــــــبع مـــــــــــــــــــــرات كـــــــــــــــــــــل ي
  نباركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذةٍ 

  اســـــــــــــــــــــــــــمك القـــــــــــــــــــــــــــدوس بهـــــــــــــــــــــــــــاءُ 
  لـــــــــــــــــــى المســـــــــــــــــــاءإمـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــاكر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــَمهُ كـــــــــــــــــــــــــــــــل نفـــــــــــــــــــــــــــــــس  أتنس  
  ســــــــــــــــــــــــــــباب الخطيــــــــــــــــــــــــــــةأكــــــــــــــــــــــــــــل 
  فكــــــــــــــــــــــــــــــــار العــــــــــــــــــــــــــــــــدوأكــــــــــــــــــــــــــــــــل 

  تباركــــــــــــــــــــــــــــــك ةكــــــــــــــــــــــــــــــل نســــــــــــــــــــــــــــــم
  نــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــوق كــــــــــــــــــــل رياســــــــــــــــــــةأ

ـــــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــع أبي   المجـــــــــــــــــــــد ل
  كبــــــــــــــــــــــــــــارَ اســـــــــــــــــــــــــــمك حلـــــــــــــــــــــــــــو ومُ 

  حكســــــــــــــــــــــــــــــــب نُ  نعــــــــــــــــــــــــــــــــم حقــــــــــــــــــــــــــــــــاً 
ـــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــل نَ    كـــــــــــــــــــــــــــــــكبارِ تُ  سٍ ْف

  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكبارِ بالبركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نُ 
  

  
 القـرار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تـــــــــــــــــــــــــذكار اســـــــــــــــــــــــــمك القـــــــــــــــــــــــــدوس
  

  ُمخّلصـــــــــــــــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــــــــــــــالح
  الســـــــــــــــــــــــــــــــــــمائيون واألرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــيون

  ن نباركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكأمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحق 
  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل قبائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل األرض

ـــــــــــــــــــــــــدوسأُ  ـــــــــــــــــــــــــارك اســـــــــــــــــــــــــمك الق   ب
  نحــــــــــــــــــــــــــــــــن كلنــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــعبك

  فـــــــــــــــــــــــــــــــواه قديســـــــــــــــــــــــــــــــيكأفـــــــــــــــــــــــــــــــي 
ـــــــــــــــــــــــــدوسأُ  ـــــــــــــــــــــــــارك اســـــــــــــــــــــــــمك الق   ب
  ح اســــــــــــــــــــــــــمك القــــــــــــــــــــــــــدوسســــــــــــــــــــــــــب أُ 

  نفســــــــــــــــــــــــــــــناأانزعهــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــن 
ــــــــــــــــــــــــــــــبْ فلتَ  ــــــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــاً يدا دْ ُع   يعّن

  كمـــــــــــــــــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــــــــــــــــول النبـــــــــــــــــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــوكأ   نـــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــو ملـــــــــــــــــــك المل

  ح القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدسوالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو 
  فـــــــــــــــــــــــــــــــي أفـــــــــــــــــــــــــــــــواه قديســـــــــــــــــــــــــــــــيك

ــــــــــــــــــــــــــــــــاً    كــــــــــــــــــــــــــــــــكبارِ نُ  نعــــــــــــــــــــــــــــــــم حق
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــو لــــــــــــــــــــك كبــــــــــــــــــــةٍ ل رُ وُك   تجث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالمجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نُ  دكمج  
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ــــــــــــــــــــاجر ــــــــــــــــــــرت أوغســــــــــــــــــــطين الف   غّي
ــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــا القبطي ــــــــــــــــــــــــــت ماري   حّول
  ( إلـــــــــــــــى ســـــــــــــــيرة حلـــــــــــــــوة مالئكيـــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــاجر ــــــــــــــــــــرت أوغســــــــــــــــــــطين الف   غّي
ــــــــــــت كمــــــــــــان موســــــــــــى األســــــــــــود   حّول

  تواضـــــــــــــعإلــــــــــــــى قــــــــــــــديس طــــــــــــــيب م
  ( صــــــــــــــــــــاحب قــــــــــــــــــــدرة ال نهائيــــــــــــــــــــة

  حّولتــــــــــــــــه إلــــــــــــــــى قــــــــــــــــديس طــــــــــــــــاهر  
  مــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــيرتها الشــــــــــــــــــــــــيطانية

  ٢ســـــــــــــك ســـــــــــــماوية )فـــــــــــــي عيشـــــــــــــة نُ 
ــــــــــديس طــــــــــاهر ) ــــــــــى ق ــــــــــه إل   ٢( حّولت

  اللـــــــــــــــــي كانـــــــــــــــــت هيئتـــــــــــــــــه ترعـــــــــــــــــد
ـــــــــــــــــوره ســــــــــــــــاطع ـــــــــــــــــض نـ   قلبـــــــــــــــــه أبي
  ٢بتحــــــــــــــــــب خــــــــــــــــــالص البشــــــــــــــــــرية )
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ــــــــــــت كمــــــــــــان موســــــــــــى األســــــــــــود   حّول
  يــــــــــــــــــــــــــــارب يــــــــــــــــــــــــــــاللي اتــــــــــــــــــــــــــــولتهم
  ُهــــــــــــــــــم وكتيــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــدًا غيــــــــــــــــــرهم
ــــــــــــــــــــوالني   ( أرجــــــــــــــــــــوك أرجــــــــــــــــــــوك ات

  اتــــــــــــــــــــــــــــولتهم ييــــــــــــــــــــــــــــارب يــــــــــــــــــــــــــــالل
ــــــــــــــــالعطف اشــــــــــــــــملني   ســــــــــــــــامحني وب
  إنســــــــــــــــــان اتحــــــــــــــــــرر مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــره
  ( طــــــــــــرح الماضــــــــــــي بكــــــــــــل ســــــــــــواده

  يــــنــــلــمـــــــف اشـــــــطــعـــالــي وبـــــحنــــامــــس

  ٢( اللــــــــــــي كانــــــــــــت هيئتــــــــــــه ترعــــــــــــد )
  بالنعمــــــــــــــــــــــة وغّيــــــــــــــــــــــرت حيــــــــــــــــــــــاتهم
  تحريــــــــــــــــــــــــــرهم تــــــــــــــــــــــــــم وتبريــــــــــــــــــــــــــرهم
ـــــــــــــى إنســـــــــــــان تـــــــــــــاني )   ٢حـــــــــــــولني إل

ـــــــــــــــرت حيـــــــــــــــاتهم ) (   ٢بالنعمـــــــــــــــة وغّي
  ولصــــــــــــــــــــــــــورة بهيــــــــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــــــــّولني
ـــــــــــة فـــــــــــي طريـــــــــــق بـــــــــــره ومشـــــــــــي بهم  
  ٢وفــــــــي درب النــــــــور ماشــــــــي جهــــــــاده )

  ٢ي )ــــنــــــــــــولـــــة حــــــــــــــيـــهـــورة بـــــــــصــ( ول
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ـــــــــــــــــــــــــــــارب  ـــــــــــــــــــــــــــــدياامســـــــــــــــــــــــــــــك ي   ي
  غــــــــــــــــــــــــــــــــــرقلمــــــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــــــّرب ي

  ( ورفعتـــــــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــــــط المـــــــــــــــــــــــــوج
  ( وأنـــــــــــــــــــــــا زيـــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــا ربـــــــــــــــــــــــي
ــــــــــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــــــــــالي   المــــــــــــــــــــــــــــــوج عل
  والــــــــــــــــــــــــــــريح يــــــــــــــــــــــــــــارب شــــــــــــــــــــــــــــديدة
  ( والمركـــــــــــــــــــــــب طـــــــــــــــــــــــالع نـــــــــــــــــــــــازل
  ( قــــــــــــــــــــــــــــــول للمــــــــــــــــــــــــــــــوج يهــــــــــــــــــــــــــــــدأ
  ادخـــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــا ربـــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــفينتي
  واطـــــــــــــــــــــــــــرد منـــــــــــــــــــــــــــي الخــــــــــــــــــــــــــــوف

( واســــــــــــــــــــــــــــكن جــــــــــــــــــــــــــــوه قلبــــــــــــــــــــــــــــي 
  ( أبــــــــــــــــدًا مــــــــــــــــا تســــــــــــــــبني لوحــــــــــــــــدي

  ربـــــــــــــــــي ضـــــــــــــــــعيف إيمـــــــــــــــــاني يـــــــــــــــــا
  يت فيـــــــــــــــــكن يــــــــــــــــوم أنـــــــــــــــــا شــــــــــــــــكّ إ و 

  ربــــــــــــــــــي أبويــــــــــــــــــا ( دا أنــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــا
  عنــــــــــــــــــــــــــــي تــــــــــــــــــــــــــــاني ليــــــــــــــــــــــــــــك( رج

  وفـــــــــــــــــــــي األبديـــــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــــا ربـــــــــــــــــــــي
  لـــــــــــــــــــي هنـــــــــــــــــــاك مكـــــــــــــــــــان زجّهـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــت ضــــــــــــــــــــــعفاتي  ( مهمــــــــــــــــــــــا كان
 أنـــــــــــــــــــــــــــــت تســـــــــــــــــــــــــــــتر علـــــــــــــــــــــــــــــي )  

  

  زي بطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس زمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  
  يديـــــــــــــــــــــــــــه بحنـــــــــــــــــــــــــــانامســـــــــــــــــــــــــــكت 

  ٢وايديتـــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــالم وأمـــــــــــــــــــــــان )
  ٢)مســـــــــــــــــــــــــك أيـــــــــــــــــــــــــدي كمـــــــــــــــــــــــــان ا

ـــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــي من   يخطـــــــــــــــــــــــــــــف قلب
  يوخـــــــــــــــــــــــــايف نفســـــــــــــــــــــــــي تخـــــــــــــــــــــــــونّ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــي )   ٢وصــــــــــــــــــــــــــــــــــخور بتحطمن
  ٢فــــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــــدرك احضــــــــــــــــــــــني )

ــــــــــــــــــــــــــــــاتي تمــــــــــــــــــــــــــــــاماُ  ــــــــــــــــــــــــــــــك حي   مل
  داوي كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل اآلالم

  ٢مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاله بالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم )او 
  ٢أمشــــــــــــــــــــــــي وســــــــــــــــــــــــط األيــــــــــــــــــــــــام )

 دني فــــــــــــــــــــــــــــي اإليمــــــــــــــــــــــــــــانشــــــــــــــــــــــــــــد  
  أو تهــــــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــــــي أي مكــــــــــــــــــــــــان
  ٢قلبـــــــــــــــــــــــــــــك كلـــــــــــــــــــــــــــــه حنـــــــــــــــــــــــــــــان )
  ٢أعـــــــــــــــــــــــيش طـــــــــــــــــــــــول الزمـــــــــــــــــــــــان )

  أتمنـــــــــــــــــــــــــــــى أكـــــــــــــــــــــــــــــون معـــــــــــــــــــــــــــــاك
  علشــــــــــــــــــــــــــــان أكــــــــــــــــــــــــــــون ويــــــــــــــــــــــــــــاك

  ٢لــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــارب ســــــــــــــــــواك ) مــــــــــــــــــا
  ٢وتفرحنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي برؤيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك )
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  المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمن األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
  والخـــــــــــــــــــــــــاطي يظـــــــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــــــزين

  
  يســـــــــــــوع قـــــــــــــال أنـــــــــــــا جـــــــــــــاي

  ازاي يتعمـــــــــــــــــل يـــــــــــــــــا خـــــــــــــــــاط
  رجـــــــــــــــــــعاو  بْ تُـــــــــــــــــــ ييـــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــاط

  تنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم وال ينفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
  ال ينفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر األحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال   تتغي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــك أعـــــــــــــــــــــــــــــــــذار ـــــــــــــــــــــــــــــــــيس ل   ل
  المجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أو النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
  شـــــــــــــــــــــــــــــــــقا هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا وهنــــــــــــــــــــــــــــــــــاك
  نصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبك الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالك
  إن قامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
  ممســـــــــــــــــــوك فـــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــد يســـــــــــــــــــوع
ــــــــــــــــــــــــــواب ــــــــــــــــــــــــــى األب ــــــــــــــــــــــــــه عل   مجيئ

ـــــــــــــــــــــى الســـــــــــــــــــــحابســـــــــــــــــــــُنخطَ    ف عل
  ع علـــــــــــــــــــــــــــــــى المينـــــــــــــــــــــــــــــــايســـــــــــــــــــــــــــــــو 

  نملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك كراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينا
  ســــــــــــــــــــــــــاعة عشــــــــــــــــــــــــــا الخــــــــــــــــــــــــــروف
  بكــــــــــــــــــــــــــــره العيــــــــــــــــــــــــــــون تشــــــــــــــــــــــــــــوف

 

  
  

  القرار

  يفـــــــــــــــــــــــــــــــــرح فـــــــــــــــــــــــــــــــــرح ثمـــــــــــــــــــــــــــــــــين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــــــــــــوع ييجـــــــــــــــــــــــــــــــــي لم  

  
ــــــــــــــــاي ــــــــــــــــؤمن أخــــــــــــــــده مع   والم

ــــــــــــــــــــ ا يســــــــــــــــــــوع ييجــــــــــــــــــــيلم  
  ولصـــــــــــــــــــــــــوت يســـــــــــــــــــــــــوع اســـــــــــــــــــــــــمع
  لّمـــــــــــــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــــــــــــوع ييجـــــــــــــــــــــــــــــــــي

  وال الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالّ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــــــــــــوع ييجـــــــــــــــــــــــــــــــــي لم  

  فيمـــــــــــــــــــــــــــــــــا تختـــــــــــــــــــــــــــــــــار رّ ُحـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لمـــــــــــــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــــــــــــوع ييجـــــــــــــــــــــــــــــــــي
  إن عشـــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــي خطايـــــــــــــــــــــــاك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــــــــــــوع ي يجـــــــــــــــــــــــــــــــــيلم  
  حــــــــــــــــــــــــدث عطــــــــــــــــــــــــش أو جــــــــــــــــــــــــوع

  ا يســـــــــــــــــــــــــــــــــوع ييجـــــــــــــــــــــــــــــــــيلّمـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  افرحـــــــــــــــــــــــــــــــوا يـــــــــــــــــــــــــــــــا أحبــــــــــــــــــــــــــــــــاب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــــــــــــوع ييجـــــــــــــــــــــــــــــــــي لم  
  واقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنينا
  لّمـــــــــــــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــــــــــــوع ييجـــــــــــــــــــــــــــــــــي
  نجلــــــــــــــــــــــس صــــــــــــــــــــــفوف صــــــــــــــــــــــفوف
  لّمـــــــــــــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــــــــــــوع ييجـــــــــــــــــــــــــــــــــي

  � �
١٠�K����>�ق���I# ���5א�1 �

� �
  مـــــــــــــــــــن األعمـــــــــــــــــــاق يـــــــــــــــــــا ربـــــــــــــــــــي(  ـــ١

) ـــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــى تنظـــــــــــــــــــــــــــــــر إل   حت
  

  ٢)صـــــــــــــــــــــــــــرخت مـــــــــــــــــــــــــــن قلبـــــــــــــــــــــــــــي  
 ٢)وتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجيب لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  

  ٢)أنـا مسـكين(    
  ـــ٢

  
ــــــــــــــــــــــــــكَ إذا    مــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــرخت إلي

  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتي كبخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورٍ 
  

  م لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديكَ لتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقِ   
  تصــــــــــــــــــــــــــــــــعد بــــــــــــــــــــــــــــــــال فتــــــــــــــــــــــــــــــــورٍ 

  جيـبأيـا مُ     



- ١٦ - 

 

  ــ٣
  

ــــــــــــــــــدامك ــــــــــــــــــدي ق ــــــــــــــــــع ي ــــــــــــــــــيكن رف   ل
  تغفـــــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــــي بيهـــــــــــــــــــــا ذنبـــــــــــــــــــــي

  

  كذبيحـــــــــــــــــــــــة مســـــــــــــــــــــــائية أمامـــــــــــــــــــــــكَ   
ــــــــــــــــــــــــــــــيطهــــــــــــــــــــــــــــــوتُ    ر بيهــــــــــــــــــــــــــــــا قلب
  عيـنأيـا مُ     
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  فّرحـــــــــــت قلبـــــــــــي يـــــــــــوم مـــــــــــا قابلتـــــــــــك 

 ميريصــــــــــــــــــتني ورّيحــــــــــــــــــت ضــــــــــــــــــخل  
  
  نــــــــــت حيــــــــــاتيأنــــــــــت حبيبــــــــــي و أ
  نـــــا خـــــاطيأحببتنـــــي يـــــا يســـــوع و أ
  

  ســـــــــــــــــــــمعت صـــــــــــــــــــــوتك بينـــــــــــــــــــــاديني
  وجــــــــــــــــــــــــــدت فيهــــــــــــــــــــــــــا تعزيــــــــــــــــــــــــــاتي

  ر حـــــــــاليتغّيـــــــــافـــــــــي لحظـــــــــة واحـــــــــدة 
ــــــــــالي ــــــــــى ب ــــــــــم تخطــــــــــر عل   ســــــــــعادة ل

  ِنعـــــــــــــــــم وحيـــــــــــــــــاة أبديـــــــــــــــــة كعنـــــــــــــــــد
  ارونــــــــــــي مــــــــــــن نبعــــــــــــك يــــــــــــا فــــــــــــاديّ 

 

ــــــــد   ــــــــوم عي ــــــــك كــــــــان ي ــــــــوم مــــــــا قابلت   ي
  رت قلبــــــــــــــــي بقلــــــــــــــــب جديــــــــــــــــدغّيــــــــــــــــ

  
  نـــــــــت نصـــــــــيبي أعظـــــــــم نصـــــــــيبأ
  ك ظهـــــــر لـــــــي فـــــــي الصـــــــليببـــــــحُ 
  

ـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــات اإلنجي ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن آي   بآي
  وكـــــــــــان صـــــــــــوتك واضـــــــــــح وجميـــــــــــل

  نــــــــــــــــي إنســــــــــــــــان جديــــــــــــــــدإشــــــــــــــــعرت 
ــــــــــــــــدفــــــــــــــــرح ال ُينَطــــــــــــــــ ــــــــــــــــه ومجي   ق ب

  عنــــــــــــدك ينبــــــــــــوع يــــــــــــروي العطشــــــــــــان
  فرحـــــــــــــــــان لكـــــــــــــــــي أكـــــــــــــــــون دومـــــــــــــــــاً 
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ــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــا رب ــــــــــــــــــــــــَت ي ــــــــــــــــــــــــن أن   أي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   ومهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دا كلفن

 
ــــــــــــــــــــــــــك   ( أســــــــــــــــــــــــــمع أن طريق

  معـــــــــــــك يـــــــــــــا ربـــــــــــــي( لكـــــــــــــن 
  دا أنـــــــــــــــــــــــــــَت هـــــــــــــــــــــــــــو الطريــــــــــــــــــــــــــــق

  بنــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــي أحيــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــكَ درّ 
ـــــــــــــــــــــــــــــت العـــــــــــــــــــــــــــــالم ـــــــــــــــــــــــــــــك غلب   ألن
ــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــا رب ــــــــــــــــــــــــَت ي ــــــــــــــــــــــــن أن   أي
  ومهمــــــــــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــــــــــال عمــــــــــــــــــــــــــــري
  دا أنــــــــــــــــَت اللــــــــــــــــي شــــــــــــــــايل همــــــــــــــــي

  

  
  

 القـرار
  

  عرفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي طريقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ 
  مـــــــــــــــــــــــــــــــش رايـــــــــــــــــــــــــــــــح لغيـــــــــــــــــــــــــــــــرك

 
  ٢مليانـــــــــــــــــــــــــــًا باألشـــــــــــــــــــــــــــواك )
  ٢تهـــــــــــــــون كـــــــــــــــل اآلالمـــــــــــــــات )

  والحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق والحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة
  بنـــــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــــــي ثنايـــــــــــــــــــــــــــــاكودوّ 

  والشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيطان والخطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  العطيــــــــــــــــــــــــــــــة هبنــــــــــــــــــــــــــــــي تلــــــــــــــــــــــــــــــك

ـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــدنيا مـــــــــــــــــــش هتـــــــــــــــــــدوم ل   ال
  وحزنـــــــــــــــــــــــــــــي وكـــــــــــــــــــــــــــــل ألمـــــــــــــــــــــــــــــي
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  العليقـــــــــــــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــــــــــــي رآهـــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــران ُتشـــــــــــــــــــــــــعل جواهـــــــــــــــــــــــــا   والني
  مثــــــــــــــــــــــــال أم النــــــــــــــــــــــــور طوباهــــــــــــــــــــــــا
  تســــــــــــــــعة أشــــــــــــــــهر فــــــــــــــــي أحشــــــــــــــــاها
  أنـــــــــــــــــــــا أفـــــــــــــــــــــتح فـــــــــــــــــــــاي وأتكلـــــــــــــــــــــم
  بكرامـــــــــــــــــــــــــة أم النـــــــــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــــــــــريم

ـــــــــــن العـــــــــــال ـــــــــــا زي ـــــــــــك ي   م ِصـــــــــــرنابابن
  ومـــــــــــــــن أســـــــــــــــر إبلـــــــــــــــيس خلصـــــــــــــــنا
  تمــــــــــــــــت عنــــــــــــــــِك كــــــــــــــــل األقاويــــــــــــــــل
  بشـــــــــــــــــــــأن مـــــــــــــــــــــيالدِك عمانوئيـــــــــــــــــــــل
  جبرائيــــــــــــــــــــــل بالبشــــــــــــــــــــــرى ناداهــــــــــــــــــــــا
  بكــــــــــــــــر بتــــــــــــــــول حملــــــــــــــــت موالهــــــــــــــــا
  حــــــــــل بــــــــــروح قدســــــــــه فــــــــــي أحشــــــــــاكِ 
ـــــــــــــــداكِ  ـــــــــــــــه ي   بشـــــــــــــــري كامـــــــــــــــل حملت
  خلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص آدم وبنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــــــــــــد رده ـــــــــــــــــــــــــــــه ق ـــــــــــــــــــــــــــــى مرتبت   إل
ــــــــــــــــــــــــــكِ  ــــــــــــــــــــــــــوِك قــــــــــــــــــــــــــال عن   داود أب
  إلــــــــــــــــــه اآللهـــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــار ابنـــــــــــــــــــكِ 

  أنشــــــــــــــــــاكِ  نْ َمــــــــــــــــــًا لِ ّمــــــــــــــــــُدعيــــــــــــــــــِت أُ 
  أتـــــــــــــــــى وســـــــــــــــــكن فـــــــــــــــــي أحشـــــــــــــــــاكِ 

  

  موســـــــــــــــــى النبـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــي البريـــــــــــــــــة  
ـــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــم تمسســـــــــــــــــــــــــــــها بأذي   ول
  حملـــــــــــــــــــــــت جمـــــــــــــــــــــــر الالهوتيـــــــــــــــــــــــة
  وهـــــــــــــــــــــــــــَي عـــــــــــــــــــــــــــذراء ببكوريـــــــــــــــــــــــــــة
  وأنطـــــــــــــــــــــــــــق بأســـــــــــــــــــــــــــرار خفيـــــــــــــــــــــــــــة
  طوبـــــــــــــــــاِك يـــــــــــــــــا زيـــــــــــــــــن البشـــــــــــــــــرية
  أحــــــــــــــــــــــــــــرارًا بعــــــــــــــــــــــــــــد العبوديــــــــــــــــــــــــــــة
  طوبـــــــــــــــــاِك يـــــــــــــــــا زيـــــــــــــــــن البشـــــــــــــــــرية
  والشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهادات النبويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  طوبـــــــــــــــــاِك يـــــــــــــــــا زيـــــــــــــــــن البشـــــــــــــــــرية
  بحلـــــــــــــــــــــــــول الكلمـــــــــــــــــــــــــة األزلـــــــــــــــــــــــــي

  ء ببكوريـــــــــــــــــــــــــــةوهـــــــــــــــــــــــــــَي عـــــــــــــــــــــــــــذرا
  وأخـــــــــــــــــــــــــــذ منـــــــــــــــــــــــــــِك الناســـــــــــــــــــــــــــوتية
  طوبـــــــــــــــــاِك يـــــــــــــــــا زيـــــــــــــــــن البشـــــــــــــــــرية
  وأبــــــــــــــــــــرأه مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــم الحيــــــــــــــــــــة
  طوبـــــــــــــــــاِك يـــــــــــــــــا زيـــــــــــــــــن البشـــــــــــــــــرية
ـــــــــــــــــــــــــة   نطـــــــــــــــــــــــــق بشـــــــــــــــــــــــــهادات نبوي
  طوبـــــــــــــــــاِك يـــــــــــــــــا زيـــــــــــــــــن البشـــــــــــــــــرية
  ألجـــــــــــــــــــــــل خـــــــــــــــــــــــالص البشـــــــــــــــــــــــرية
ــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــِت عــــــــــــــــــــــــــذراء ببكوري   وأن
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  ربــــــــــــــــــــــــــــــي يســــــــــــــــــــــــــــــوع الغــــــــــــــــــــــــــــــالي  +
  اه تهــــــــــــــــــــــــــــــون الغربــــــــــــــــــــــــــــــةمعــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــ ــــــــــــى العشــــــــــــرة وّي   اهمــــــــــــا أحل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــارك الحي   يب
  

  
  

  القرار

  مفـــــــــــــــــــــــــــــــيش زيـــــــــــــــــــــــــــــــه حبيـــــــــــــــــــــــــــــــب
  ويهــــــــــــــــــــــــون حمــــــــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــــــــليب

  
  يســــــــــــــــــــــــــــــوع رب الســــــــــــــــــــــــــــــما
  والعيشــــــــــــــــــة حلــــــــــــــــــوة معــــــــــــــــــاه

  في حماه أنا عايش  



- ١٨ - 

 

+  
  
+  
  
+  
  

  وآالمــــــــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــــــــي البريــــــــــــــــــــــــــــــة
  ع األذرع األبديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  ز يــــــــــــــــــا نفســــــــــــــــــي دوســــــــــــــــــيوبِعــــــــــــــــــ
  ةده حبيبــــــــــــــــــــــــي حلقــــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــــالو 
  وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعادة أبديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  نيـــــــــــــــــــــةهنـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــي عيشـــــــــــــــــــــة ه
  

  
  
 

  مهمـــــــــــــــــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــــــــــــــــت كتيـــــــــــــــــــــــــــــــر
  يحملنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير

ــــــــــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــــــــــل المُ    غريــــــــــــــــــــــــــــاتعل
  مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهيات وكلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــاب ــــــــــــــــــــــــــــــــال الكت   كمــــــــــــــــــــــــــــــــا ق
  وهنـــــــــــــــــــــــــاك فـــــــــــــــــــــــــي بيـــــــــــــــــــــــــت اآلب
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  صــــــــوت حبيبــــــــي فــــــــوق الجبــــــــال

  جبـــــــــــــــال الجلجثـــــــــــــــة اً متخطّيـــــــــــــــ
  ي إلـــــــــــــــــ جوعـــــــــــــــــاً حبيبتـــــــــــــــــي هيـــــــــــــــــا ر 

  فـــــــــي درب الخطيـــــــــة كفـــــــــاك شـــــــــروداً 
  وجهـــــــــك يرينـــــــــأعيني صـــــــــوتك ســـــــــمِ أ

  فصـــــــــوتك لطيـــــــــف ووجهـــــــــك جميـــــــــل
  أنــــــــــــــــا ســــــــــــــــوداء بفعــــــــــــــــل الخطيــــــــــــــــة
  ي وبنـــــــــــــــــو أمـــــــــــــــــي غضـــــــــــــــــبوا علـــــــــــــــــ

  جميـــــــــــل بـــــــــــال عيـــــــــــب فيـــــــــــك كِ لـــــــــــكُ 
ـــــــي دمـــــــ ـــــــك يف ـــــــر ظلمـــــــة في   أراك بغي

  ة كالصـــــــبح طـــــــاهرة كالشـــــــمسقَ شـــــــرِ مُ 
  جميلـــــــــــة كـــــــــــالقمر مرهبـــــــــــة كجـــــــــــيش
  هــــــــــــــــذا حبيبــــــــــــــــي يســــــــــــــــوع خليلــــــــــــــــي

  ه نفســـــــــــــــي وصـــــــــــــــار دليلـــــــــــــــيبـــــــــــــــحتُ 
  أنـــــــــــــــــا لحبيبـــــــــــــــــي وحبيبـــــــــــــــــي لـــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــي ثمرت ـــــــــــــــــــــــــــــوة لحلق   حل

  

    القرار
  علــــــــــــــــى الــــــــــــــــتالل هــــــــــــــــوذا آتٍ 

  تــــــــالل النــــــــاموس واآلثــــــــام عــــــــابراً 
  وزال هـــــــــــــــــــــــــوذا الشـــــــــــــــــــــــــتاء مـــــــــــــــــــــــــرّ 

  عيشــــــــــــــــي ربيعــــــــــــــــي هيــــــــــــــــا تعــــــــــــــــال
  وال تخجلــــــــــــــي مــــــــــــــن كثــــــــــــــرة اآلثــــــــــــــام
  ولحـــــــــــن الرجـــــــــــوع أجمـــــــــــل األلحـــــــــــان

  صـــــــــــل جمـــــــــــالي جمـــــــــــال الحبيـــــــــــبأو 
  وجـــــاء اضـــــطهادي مـــــن بـــــاب القريـــــب
ــــــك ــــــي مــــــا أحســــــن حب ــــــد ســــــبيت قلب   ق
ــــــــــا حمــــــــــامتي ــــــــــي ي ــــــــــا أخت   افتحــــــــــي ي

ـــــــــــتُ    ن اإلنجيـــــــــــل فيهـــــــــــرب الظـــــــــــالمعِل
  لـــــــــــي اآلالماثبتـــــــــــي فـــــــــــي حبـــــــــــي تحمّ 

  هـــــــــــــــر اإللـــــــــــــــهطُ بـــــــــــــــيض رقيـــــــــــــــق بِ أ
  رنــــــــــــــي بــــــــــــــدماهطه  حمــــــــــــــر كفــــــــــــــادٍ أو 

  وتحــــــــــت ظلـــــــــــه اشــــــــــتهيت الجلـــــــــــوس
  نــــــــه ينــــــــاديني يــــــــا أختــــــــي العــــــــروسإ
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ــــــــــــــــي أن نجتمــــــــــــــــع معــــــــــــــــاً    مــــــــــــــــا أحل
  مــــــــــا اجتمــــــــــع باســــــــــمي اثنــــــــــان معــــــــــاً 

  
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــا رب تعــــــــــــــــال اآلن هن   ي
ـــــــــــا فرحـــــــــــاً    مـــــــــــن روحـــــــــــك امألن

  دنَ وَســــــــــــــــــ إذ أنــــــــــــــــــت لنــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــونٌ 
ــــــــــــــــيس ســــــــــــــــواه نجــــــــــــــــد وصــــــــــــــــديقٌ    ل

  الــــــــــــــــــــرب هنــــــــــــــــــــا دومــــــــــــــــــــًا معنــــــــــــــــــــا
  مه وسيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعناكل ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ 

  

 
 
  القرار

ــــــــــــــــــرب لنــــــــــــــــــا   بالحــــــــــــــــــب يقــــــــــــــــــول ال
  إال وهنـــــــــــــــــــــــــــاك أكــــــــــــــــــــــــــــون أنــــــــــــــــــــــــــــا

  
  نـــــــــــدعوك تعـــــــــــال وكـــــــــــن معنـــــــــــا

  ىال يعطيــــــــــــــه ِغنــــــــــــــ اً موســــــــــــــال
  فـــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــل طريـــــــــــــــــــٍق نســـــــــــــــــــلكه

  كــــــــــــــــــــــــــــهمل عطيـــــــــــــــــــــــــــه القلـــــــــــــــــــــــــــب نُ نُ 
  مــــــــــــــــــــا أجملــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــــبعنا

ـــــــــــــــــــ ىوســـــــــــــــــــيبق ـــــــــــــــــــا معن ـــــــــــــــــــا فين   الن
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ــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــيالدك يــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــوع     (ي

  يـــــــــــــــوم مـــــــــــــــا نزلـــــــــــــــت يـــــــــــــــا يســـــــــــــــوع
  

ـــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــا رب   (تعـــــــــــــــــــــــال ي
  (وتعــــــــــــــــــــال يــــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــــوع

ــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــيالدك يــــــــــــــــــا    يســــــــــــــــــوع(ي
  مــــــــــــــن كــــــــــــــل مــــــــــــــيالد يــــــــــــــا يســــــــــــــوع
ــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــيالدك يــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــوع   (ي

  تبـــــــــــــــــــــــــــــدلت فيـــــــــــــــــــــــــــــه الهمـــــــــــــــــــــــــــــوما
ــــــــــــــــــــــــــــاة ــــــــــــــــــــــــــــدة للحي   (ســــــــــــــــــــــــــــنة جدي
  وتباركهــــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــــــــــوع
ــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــيالدك يــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــوع   (ي
  ولــــــــــــْدِتني مــــــــــــن فــــــــــــوق يــــــــــــا يســــــــــــوع

  

 
 

  القرار

  نســـــــــــــــــاهاه اً مـــــــــــــــــش ممكـــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــد
  ٢ووهبـــــــــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــــــــي الحيـــــــــــــــــــــــــــاة)

  
ــــــــــــــــــي)ا   ٢ســــــــــــــــــكن جــــــــــــــــــوه قلب

ــــــــــــــــــي)   ٢وحــــــــــــــــــدك جــــــــــــــــــوه قلب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــدي   هـــــــــــــــــــــــــــــــــو أعـــــــــــــــــــــــــــــــــز عن
ــــــــــــــــــــــــــايبي) ــــــــــــــــــــــــــي أعــــــــــــــــــــــــــز حب   ٢حت

  د يـــــــــــــــــــــــــــــوم لإلنســـــــــــــــــــــــــــــانأســـــــــــــــــــــــــــــع
  ٢رت األحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزان)تغّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو 

  يــــــــــــــــــا ريــــــــــــــــــت تيجــــــــــــــــــي وتبتــــــــــــــــــديها
  ٢ويكـــــــــــــون حبـــــــــــــك اللـــــــــــــي ماليهـــــــــــــا)

ــــــــــــــــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــــــــــــــــيالدي   هــــــــــــــــــــــــــــــــو ي
ـــــــــــــــــــــــــالدي) ـــــــــــــــــــــــــت ب   ٢والســـــــــــــــــــــــــما بق
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ـــــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــــي عرفت   ال تخـــــــــــــــــــــف ألن
  أنـــــــــــــــــــــــــــــا معـــــــــــــــــــــــــــــك ألنقـــــــــــــــــــــــــــــذك

  
  كال تخــــــــــــــف ألنــــــــــــــي فــــــــــــــديت

  قـــــــــــــــــد أيـــــــــــــــــدتك وأعنتـــــــــــــــــك
 دال تخـــــــــــــــــــــــــف لكـــــــــــــــــــــــــن تشـــــــــــــــــــــــــد  

  تعلـــــــــــــــــــــــــــــق بـــــــــــــــــــــــــــــي أنجيـــــــــــــــــــــــــــــك
  عينـــــــــــــــــــــــــكال تخـــــــــــــــــــــــــف أنـــــــــــــــــــــــــا أُ 

  ال تغمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك األنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
  ال تخــــــــــــــــــــــــف ألنــــــــــــــــــــــــي معــــــــــــــــــــــــك
  أي لســـــــــــــــــــــــان يقـــــــــــــــــــــــوم عليـــــــــــــــــــــــك
  ال تخـــــــــــــــــــــــــــف فكـــــــــــــــــــــــــــل آلـــــــــــــــــــــــــــة
  قــــــــــــــــــــــــــــد جعلتــــــــــــــــــــــــــــك نورجــــــــــــــــــــــــــــاً 

  

 
 

  القرار

  رتكفـــــــــي الـــــــــبطن قبـــــــــل مـــــــــا صـــــــــوّ 
  ن كـــــــــــــــــــــان خطـــــــــــــــــــــر يهـــــــــــــــــــــددكإ
  
ـــــــــــــــوبِ  ـــــــــــــــا دعوُت   كَ اســـــــــــــــمك أن

  وبيمــــــــــــــين بــــــــــــــري عضــــــــــــــدتك
  ال أتركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك فتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجع

  عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أُ أرف
  ك بيمينـــــــــــــــــــــــــكمِســـــــــــــــــــــــــأنـــــــــــــــــــــــــا المُ 

ــــــــــــــــــــــــــار ــــــــــــــــــــــــــدغ مــــــــــــــــــــــــــن الن   وال تل
ـــــــــــوق كـــــــــــل الصـــــــــــعاب أرفعـــــــــــك    ف

  م عليــــــــــــــــهحُكــــــــــــــــفــــــــــــــــي القضــــــــــــــــا تَ 
  ت ضــــــــــــــــــــــدك بطالــــــــــــــــــــــةرَ و ُصــــــــــــــــــــــ

  محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدداً  جديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً 
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  وســــــــــــــــــــــــــــط البحــــــــــــــــــــــــــــر الهــــــــــــــــــــــــــــايج
  تضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربني أمواجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  ٢(ويســــــــــــــــــــــــوع بــــــــــــــــــــــــاين تركنــــــــــــــــــــــــي)

 
ـــــــ ـــــــيســـــــوع لّم ـــــــي أســـــــرع إل   ي ا رآن

ــــــ ــــــا ُش ــــــي)فتُ (لم   ٢ه صــــــرخت ارحمن
  صـــــــــــــــــــــــــوت الريـــــــــــــــــــــــــاح ُمخيـــــــــــــــــــــــــف
  هــــــــــــــــــــــــــــول الليــــــــــــــــــــــــــــل وظالمــــــــــــــــــــــــــــه
  ٢(والــــــــــــــــــدموع ال تتــــــــــــــــــرك عينــــــــــــــــــي)

  أخــــــــــــــــــــــذت المجــــــــــــــــــــــداف أجــــــــــــــــــــــدف
  ضـــــــــــــــــــــعفي وعجـــــــــــــــــــــزي وجهلـــــــــــــــــــــي
  ٢(ويســـــــــــــــــوع ع الشـــــــــــــــــط شـــــــــــــــــايفني)

  

  
  
  

 رارـالق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاير   وأن
  تجعلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاير

  ٢إيمـــاني) دت أشـــوفه مـــن ضـــعفوال ُعـــ
  

 فـــــي يأســـــي وظالمـــــي نـــــو ر عينـــــي  
 جــــــــــه أنقــــــــــذني واتحــــــــــنن علــــــــــي  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزعج آذانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   ي

 د ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالميهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  
  ٢(والنعـــــاس الهـــــادي قـــــد فـــــارق أجفـــــاني)
  خابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت آمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

 د أحزانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيزو  
  ٢لــي آمــالي) دّ متــى تيجــي يــا ربــي وتــرُ ا(
  



- ٢١ - 

 

  ــ٤
  

ـــــــــــــــــــــــــــائس ـــــــــــــــــــــــــــان وي ـــــــــــــــــــــــــــت غرق   كن
  جيـــــــــــــــــــــــــــت ليســـــــــــــــــــــــــــوع حبيبـــــــــــــــــــــــــــي
( ـــــــــــــــي ـــــــــــــــي عطـــــــــــــــف عل   ٢(لمـــــــــــــــا رآن

  

  وأملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مقطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
  أذرف لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدموع

)ا(مــــد  ــــي ــــي عين ــــوة ومســــح ل ــــده الحل   ٢ي
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  يــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــائح للقــــــــــــــــــــاء يســــــــــــــــــــوع
طعامـــــــــــــــــــــــــــك خبـــــــــــــــــــــــــــز الحيـــــــــــــــــــــــــــاة 
يــــــــــــــا ســــــــــــــائح اتــــــــــــــرك مــــــــــــــا فــــــــــــــات 
وٕان كـــــــــــان فـــــــــــي الطريـــــــــــق آالمـــــــــــات 
البـــــــــــــــــوق يضـــــــــــــــــرب بعـــــــــــــــــد قليـــــــــــــــــل 
ــــــــــــى الســــــــــــحاب  ــــــــــــة عظيمــــــــــــة عل حفل
ـــــــــــــــــــــــــــــك مكـــــــــــــــــــــــــــــان  راح يعـــــــــــــــــــــــــــــد ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــه متشــــــــــــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــــــــــــكقلب   ق إلي
  يـــــــــــــــــــــــــــــــا وديعـــــــــــــــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــــــــــــــيح
  ال تخـــــــــــــــــــــــــــافي مـــــــــــــــــــــــــــن خطـــــــــــــــــــــــــــر

  تِ ليمان أنـــــــــــــــــــــــــــــتخـــــــــــــــــــــــــــــت ُســـــــــــــــــــــــــــــ
 هــــــــــــــــــــــــــم حــــــــــــــــــــــــــاملين ســــــــــــــــــــــــــيوفكل  
  

  ال يهمــــــــــــــــــــك عطــــــــــــــــــــش وال جــــــــــــــــــــوع  
ـــــــــــــــــــــــــــوع  ـــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــاء الينب ويروي
واســـــــــــــــلك فـــــــــــــــي الطريـــــــــــــــق بثبـــــــــــــــات 

بـــــــــــــك مـــــــــــــات ن فـــــــــــــي حُ ذكـــــــــــــر َمـــــــــــــاُ 
بـــــــــــــــــــــــالفرح وصـــــــــــــــــــــــوت التهليـــــــــــــــــــــــل 
والســـــــــــــــــــــــــهران يلـــــــــــــــــــــــــبس إكليـــــــــــــــــــــــــل 
ــــــــــــــــه زمــــــــــــــــان  ــــــــــــــــك بقال مشــــــــــــــــغول بي
  ســـــــــــــــــعدك لـــــــــــــــــو لقـــــــــــــــــاك ســـــــــــــــــهران
ـــــــــــــــا ســـــــــــــــاكنة وســـــــــــــــط الصـــــــــــــــخور   ي
  حــــــــــــــــــــــاميكي صــــــــــــــــــــــخر الــــــــــــــــــــــدهور
  حولــــــــــــــــــــــــــــِك ســــــــــــــــــــــــــــتون جبــــــــــــــــــــــــــــار

  ليـــــــــــــــــــــــــــل ونهـــــــــــــــــــــــــــار وكِ حرُســـــــــــــــــــــــــــيُ 
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  ـــ٣
  

  ـــ٤
  

ـــــــــــــــــــي المســـــــــــــــــــيح ـــــــــــــــــــم يحبن ـــــــــــــــــــو ل   ل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذبيحخلّ    صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني ذاك ال
     

  ي واجــــــــــــــــــبفالشــــــــــــــــــكر مّنــــــــــــــــــ
  ن فــــــــــــدى نفســــــــــــي ومــــــــــــنلَمــــــــــــ

ــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــرحيم ــــــــــــــــــــو لــــــــــــــــــــم يحبن   ل
  لــــــــــــــــــــــــــم أنتظــــــــــــــــــــــــــر دار النعــــــــــــــــــــــــــيم
ــــــــــــــــــــم يحبنــــــــــــــــــــي الغفــــــــــــــــــــور ــــــــــــــــــــو ل   ل
  أبقــــــــــــــــــى إلــــــــــــــــــى دهــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــدهور
  لــــــــــــــــــــــو لــــــــــــــــــــــم يحبنــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــذي
  داً كنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت إذًا مقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  
  

 القـرار
  

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــــان أشـــــــــــــــــــــــــــــــــقاني
  بدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني

 
  مـــــــــــــت فـــــــــــــي الحيـــــــــــــاةدُ  مـــــــــــــا

  قـــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــاد بالنجـــــــــــــــــــــاة
ـــــــــــــــــــــــــــــي   إذ مـــــــــــــــــــــــــــــات عـــــــــــــــــــــــــــــن ذنب
  وال لقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب
  كنــــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــــع األشــــــــــــــــــــــــــــــرار

  بًا بالنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باألشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواك لَ ُكل  

  فـــــــــــــــــــــــــــــــي وهـــــــــــــــــــــــــــــــدة الهـــــــــــــــــــــــــــــــالك
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  ســــــــــــــــــــامحنا يــــــــــــــــــــا فادينــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــــــــا بترجــــــــــــــــــــــــــــــــاك   عيونن

أنــــــــــــــــــــــــــــــــت إلهنــــــــــــــــــــــــــــــــا الحــــــــــــــــــــــــــــــــي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتيجي وتعزّ    ين
  ى عليــــــــــــــــــــــــــــكدايمــــــــــــــــــــــــــــًا نتعــــــــــــــــــــــــــــدّ 

 قو ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قو  
  تغاضـــــــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــــــن خطايانـــــــــــــــــــــــــا
  وضـــــــــــــــــــــــــــــــع يـــــــــــــــــــــــــــــــدك علينـــــــــــــــــــــــــــــــا
  نوصـــــــــــــــــــــــــــيك بعمـــــــــــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــــــــــديك
  خطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين
  وال حاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاهلها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك غمرتن   دي محبت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــوب بتقـــــــــــــــــــــــــــــــــرع ـــــــــــــــــــــــــــــــــى القل   عل
  ويتــــــــــــــــــــــوب توبـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــن قلبـــــــــــــــــــــــه

  

  
  

  

  

  وعباركنــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــدموع) ـــــــــــــــــــــــــــــة بال   (مليان

  ريــــــــــــــــــــــــــــــــب جــــــــــــــــــــــــــــــــايأنــــــــــــــــــــــــــــــــت قُ 
  وتمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدموع
  والعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم بيغرينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  مــــــــــــــــــــن فضــــــــــــــــــــلك يــــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــــوع

  ك ويانــــــــــــــــــــــــــــــاطَفــــــــــــــــــــــــــــــم لُ عظــــــــــــــــــــــــــــــ
  ك الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ 

  ُخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدامك والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعين
  ٢(أوردهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم للينبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع)

  بتــــــــــــــــديها لنــــــــــــــــامــــــــــــــــن اللــــــــــــــــي انــــــــــــــــت 
  نســـــــــــــــــــــــجد لـــــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــــي خشـــــــــــــــــــــــوع
  وطـــــــــــــــــــــــــــــوبى للـــــــــــــــــــــــــــــي يســـــــــــــــــــــــــــــمع
  توبــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن غيــــــــــــــــــــر رجــــــــــــــــــــوع
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  ـــ١

  
  
  
  
  
  ـــ٢

  
  ـــ٣

  
  ـــ٤

  

ــــــــــــــــــ يإلهــــــــــــــــــ يإلهــــــــــــــــــ   قائــــــــــــــــــدي نْ ُك
  أراك ضــــــــــــــــــــعيفًا وأنــــــــــــــــــــت القــــــــــــــــــــوي

 
ـــــــــــــــي مـــــــــــــــا تُ  ـــــــــــــــدِافعـــــــــــــــل ب   ري

  ملجــــأي فــــي كــــل ضــــيق رتَ قــــد ِصــــ
  

  هـــــــــــا صـــــــــــليب العـــــــــــار قـــــــــــد حملتـــــــــــه
  إلـــــــــــــى الجلجثـــــــــــــة حيـــــــــــــث وضـــــــــــــعته
  قــد وضــعت ذاتــي علــى صــليب العــار
  أســــمع دقــــة  قلبــــك مــــع دقــــة المســــمار

ـــه مـــن عمـــل ســـري إلهـــي ـــا ل   عجيـــب ي
ــــــــــــــهمســــــــــــــات حُ  ــــــــــــــّب ــــــــــــــب ُت   ذيبه للقل

  

  
  

 القـرار
  
  
  
  

  فــــــــــــــي مســــــــــــــيرة الصــــــــــــــلب ألقتــــــــــــــدي
  تصــــــــــــــفح وتغفــــــــــــــر لكــــــــــــــل معتــــــــــــــدي

 
  أنــــــــــــــــــت رفيقــــــــــــــــــي الوحيــــــــــــــــــد

ــــــــــك وأحتمــــــــــســــــــــرِ أُ  ــــــــــك يع إلي   في
  

ــــــــــــــــــــه بكــــــــــــــــــــل فخــــــــــــــــــــارٍ  ــــــــــــــــــــد رفعت   ق
  علـــــــــــــى ربـــــــــــــوة عاليـــــــــــــة قـــــــــــــد ثبتـــــــــــــه

  مًا لـــــــــــــــك بكـــــــــــــــل إصـــــــــــــــرارستســـــــــــــــلِ مُ 
ـــــتُ  ـــــي عِل ـــــارحُ  ن ل ـــــا ب ـــــا قـــــدوس ي ـــــك ي   ب

  طبيعــــــة الحبيــــــب يفــــــ اً َأصــــــيُر شــــــريك
  نصــــيب ي أخذتــــه لــــ اً لــــه أســــير  رتُ ِصــــ
  � �� �



- ٢٣ - 

 

� �
٢٤�K��������^�<���:�%� �

  
  ــ١
  
  
  
  
  

  ال تخـــــــــــــــــــــــــــف ألنـــــــــــــــــــــــــــي معـــــــــــــــــــــــــــك
  ال تخــــــــــــــــــــــــف فــــــــــــــــــــــــإني أســــــــــــــــــــــــمعك

  
  دمعك مــــــــــن البكــــــــــاءمــــــــــجفــــــــــف 

ــــــــاء ــــــــدع عمــــــــرك يمضــــــــى هب   ال ت
  

 
 

  القرار

ــــــــــــــــــــــــــــال تخــــــــــــــــــــــــــــف أنــــــــــــــــــــــــــــا أُ    كعيُن
  ك إلــــــــــى األبــــــــــدبيميِنــــــــــ كٌ مِســــــــــأنــــــــــا مُ 

  
  أمـــــــــل مســـــــــمعك نحـــــــــو الســـــــــماء

  ي هـــــــــــو الرجـــــــــــاءّبـــــــــــن حُ كُ ولـــــــــــيَ 
  لى األبدبيمينك إ كٌ مسِ أنا مُ         

  
  ــ٢
  
  ـ٣
  
  ــ٤

  

  ال تخـــــــــــــــــف ألنـــــــــــــــــي أنـــــــــــــــــا معـــــــــــــــــك
  ال تخـــــــــــــــــــــــف أنـــــــــــــــــــــــي ال أتركـــــــــــــــــــــــك
  ال تخـــــــــــــــــف ألنـــــــــــــــــي أنـــــــــــــــــا معـــــــــــــــــك
  ال تخــــــــــــــــــــــــف فــــــــــــــــــــــــإني ملجــــــــــــــــــــــــأك
  ال تخـــــــــــــــــف ألنـــــــــــــــــي أنـــــــــــــــــا معـــــــــــــــــك
  ال تخــــــــــــــــــــــــــــف أنــــــــــــــــــــــــــــا ُأريُحــــــــــــــــــــــــــــك

  

  ال تخـــــــــــــــــــــــف فأنـــــــــــــــــــــــا ال ُأهملـــــــــــــــــــــــك  
  ٢(أنـــــــا ُممِســـــــٌك بيمينـــــــك إلـــــــى األبـــــــد)

  ال تخـــــــــــــــــــــــــف فأنـــــــــــــــــــــــــا حصـــــــــــــــــــــــــنك
  ٢ممســـــــك بيمينـــــــك إلـــــــى األبـــــــد)(أنـــــــا 

  ســــــــــــــــح دمعتــــــــــــــــكفــــــــــــــــي ُحزِنــــــــــــــــَك أم
  ٢(أنـــــــا ُممِســـــــٌك بيميِنـــــــك إلـــــــى األبـــــــد)
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  بـــــــــــــاِرك مـــــــــــــرات):  ٤الليلويـــــــــــــا (
ـــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــ :الســـــــــــــــــــــنة إكلي   َك ـبصالِح

 ارب.ــي

Al?   al?   al?   al?   >   ` Cmou   
`epìxlom   `nte   ;rompi  >  \iten   
tekmet̀xrhctoc    P_  .  

 

<���oع�א��������א����
��i�5��� �
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ــــــــــــــــــــــــــــاَرك    واالبــــــــــــــــــــــــــــن، اآلب ُمب
وح الثــــــــــــــــــــــالوث الُقــــــــــــــــــــــُدس، والــــــــــــــــــــــر   

ــــــــــــــــــــــــــــــه نسجــــــــــــــــــــــــــــــد الكامـــــــــــــــــــــــــــــل،    ل
ـدهُ  وُنمج. 

Je   `f̀cmarwout   `nje   ` Viwt   nem   
` P]hri  >  nem   Pipn?a?   eq?u?  >  :̀triac   
etjhk   `ebol  >  tenouw]t   `mmoc   
ten;̀wou    nac .  

  
��oع�א��������א����
��i�5���p� �
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 الصــــليب: عالمــــة جــــدًا: ُمكّرمــــةٌ 

   الملــــــــــــك: المســــــــــــيح الــــــــــــذي ليســــــــــــوع
 .ـيالحقيــق إلهنـا

`  Ftaìhout   gar  `ema]w  >  `nje   pi-
mhini   `nte   pi~  >  `nte   Ihc?   Pxc?   
`  Pouro   >   Pennou;      ̀n`alhqinoc . 

 

�����א�����ع�א�
א �]�
��i�5��� �
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ــــــــــل صــــــــــليبه: وقيامتــــــــــه  مــــــــــن ِقَب
  المقدســــــة: رد اإلنســــــان مــــــّرة أخــــــرى: 

  إلى الفــردوس.
 ... ُمباَرك

` Ebol\iten   pef~  >  nem  tef-
anactacic  eq?u? > aftacqo   `mpirwmi   
`nkecop   >   ̀e'oun   ̀epiparadicoc . 
Je    ̀f̀cmarwout  ...   

تـوتشهــر   
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   ،طوبــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم بالحقيقــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  كــــــــــل واحــــــــــد  ،هــــــــــذا اليــــــــــومقديســــــــــي 
  ء ابــــــــــــــــــــــــــــأح ،هـاسمـــــــــــــــــــــــــــبِ واحـــــــــــــــــــــــــــد 

    .حـالمسي

` Wouniatou   'en   oumeqmhi  >  
nheqouab   `nte   paìe\oou  >  piouai   
piouai   kata   pefran  >   nimenra;   `nte   
Pìxrictoc . 

� �
<���oع�א���
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  دتنا يــــــــــــــا ســــــــــــــيّ  اشــــــــــــــفعي فينــــــــــــــا

  كلنـــــــــــــــــا الســـــــــــــــــيدة والـــــــــــــــــدة اإللـــــــــــــــــه، 
ا ـــــــــــــفـــــــــــر لنمـــــــــــريم أم ُمخلصـــــــــــنا، ليغ

  .انـــاـايـخط

Arìprecbeuin    `è\rhi    `ejwn  >  `w   
tensoic   `nnhb   thren   ;qèotokoc  >  
Marìa   `qmau   `mPencw?r?  >  `ntefxa  
nennobi     nan      ̀ebol . 

  
p���oع�א���
� � �!�א�����i�5��� �
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 ـــــــا، أيعن بهـــــــا ُاطلـــــــب ِمـــــــن الـــــــر

ـــــــــ ـــــــــي، مـــــــــرقس النـــــــــاظر اإلل ه اإلنجيل
  ر ...ــول، ليغفــالرس

Twb\   `m` Psoic   `è\rhi   `ejwn  >  
piqewrimoc   `neuaggelicthc  >  Markoc   
pìapoctoloc     >     ̀nte?f?  ... 

  

� � �!�א�����ع�א�
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ــــــــــــــــــــــــــــاَرك    واالبــــــــــــــــــــــــــــن، اآلب ُمب

وح الثــــــــــــــــــــــالوث الُقــــــــــــــــــــــُدس، والــــــــــــــــــــــر   
ــــــــــــــــــــــــــــــه نسجــــــــــــــــــــــــــــــد الكامـــــــــــــــــــــــــــــل،    ل

ـدهُ  وُنمج. 

Je   `f̀cmarwout   `nje   ` Viwt   nem   
` P]hri  >  nem   Pipn?a?   eq?u?  >  :̀triac   
etjhk   `ebol  >  tenouw]t   `mmoc   
ten;̀wou     nac .   

  

بابـىشهــر   
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�W5�t|iten   nìprecbìa�� � � �
   اإللـــــــــــــــــــه والـــــــــــــــــــدة بشـــــــــــــــــــفاعات

 بمغفــرة لنــا انعــم يــارب ،مــريم ةالقديســ
  .خطايانا

 أبيـك مـع ،المسـيح أيها لك نسجد
 أتيـــت ألنـــك ،القـــدس والـــروح الصـــالح
  .وخلصتنا

  .التسبيح ذبيحة السالم رحمة

|iten   nìprecbìa   `nte   ;qèotokoc   
eq?u?   Marìa   >   P_   `arì\mot   nan   `mpixw   
`ebol   ̀nte   nennobi . 
Tenouw]t   `mmok   `w   Pxc?  >  nem   

Pekiwt   `n`agaqoc   nem   Pipn?a?   eq?u?  > je   
ak̀i    akcw;    `mmon   . 
`  Eleoc    ̀irhnhc    qucìa   ̀enecewc . 

� �
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�W5�t`  Amhn   ̀amhn   ̀amhn        � �
  آمـــــــــــين آمـــــــــــين آمـــــــــــين بموتـــــــــــك 

ـــــــــــــــــــــــــر وبقيامتـــــــــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــــــــارب  ُنبش  
  المقدسة

 ̀  Amhn   `amhn   `amhn   >   ton   qanaton   
cou   Kurìe   kataggellomen   >   ke   
thn     ̀agian     cou     `anactacin    

  
��oع�א�����#�א����"�
���i�5���p� �

��u���W5�t��`  Amhn   ̀amhn   ̀amhn        � �
  وصــــــــــــــعودك إلــــــــــــــى الســــــــــــــموات 

  ترف. نع
Ke   thn   analhyin   cou   `nthc   

ouranic     cou     `omologoumen   . 
� �
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  نســــــــــــــبُحك نباِرُكــــــــــــــك َنشــــــــــــــُكرك   
  ا ـيــــــــــــــــارب، ونتضــــــــــــــــرع إليــــــــــــــــك يــــــــــــــــ

  ا.ــإلهن

Ce   `enoumen  ce   eulogoumen   ce   
euxarictoumen   Kurìe   >   ke   deomeqa   
cou    ̀o    Qeoc    ̀hmwn  . 

هاتـورشهــر   
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 الـغبريــــــ مــــــع :الســــــالم ُنعطيـــــــكِ 

 ممتلئــة يــا لــكِ  الســالم: قــائلين المــالك
  .كِ ـَمعـ الـرب  :نعمــة

Ten;   ne   `mpixereticmoc  >  nem   
Gabrihl   piaggeloc  >  je   xere   ke-
xaritwmenh    >    `o    Kurioc     metacou . 

� �
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  نرفعـــــــــــــــــك باســـــــــــــــــتحقاق: مـــــــــــــــــع 

  ليصـــــــابات نســـــــيبتِك: مباركـــــــة أنـــــــِت أ
   ىفـــــــــــــــي النســـــــــــــــاء: وُمباركـــــــــــــــة هـــــــــــــــ

  ثمرة بطنــك.

Tensici   `mmo   'en   ouem̀p]a  >  nem   
` Elicabet   tecuggenhc   je   te-
`cmarwout   `nqo   'en   ni\ìomi  >   
`f̀cmarwout   ̀nje   ̀pouta\   `nte   teneji . 

  
%���$�
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ـــــــــــــدِك:  مـــــــــــــن أجـــــــــــــل هـــــــــــــذا ُنمج  
ــــــــه كــــــــل حــــــــين: اســــــــألي  ــــــــدة اإلل   كوال
ـــــــــــــــــــا: ليغفــــــــــــــــــــر لنــــــــــــــــــــا    الـــــــــــــــــــرب عّن

  خطايانا.

Eqbe  vai  ten;̀wou   ne >  \wc   
qèotokoc   `nchou   niben  >  ma;\o   `eP_   
`è\rhi   `ejwn  >  `ntefxa   nennobi    nan    
`ebol . 

� �
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)، يســــــوع المســــــيح  ٤هلليلويــــــا ( 
 م.ـت لحـه الذي ُوِلَد في بيابن الل  

 مــع المجــد، لــه ينبغــي الــذي هــذا
 مـــــن القـــــدس، والـــــروح الصـــــالح، أبيـــــه
  .األبــد وٕالى اآلن

Al?  ( 4 )  >  Ihc?   Pxc?   ` P]hri   `mV;  >  
vhetaumacf    'en    Bhqleem . 
Vai   `ere   pìwou   er`prepi   naf  >  nem   

Pefiwt   `n`agaqoc  >  nem   Pipn?a?   eq?u?  >   
icjen    ;nou    nem    ]a    ̀ene\ . 

 شهــر كيهك
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 المسـيح يسوعمرات):  ٤الليلويا (

 .انــالخت إليه لـِـ َقب :اللـه ابن
Al?  al?  al?  al?  >  Ihc?     Pxc?     ` P]hri     `m- 

` Vnou;  >  af]wp   `erof   ̀mpicebi . 
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 المسـيح يسوعمرات):  ٤الليلويا (
  .في األردن اعتمد :اللـه ابن

Al?  al?  al?  al?  >  Ihc?     Pxc?     ` P]hri     `m- 
` Vnou;  >  afsiwmc    'en   piIordanhc . 

� �
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�4���Xא����Pس�
�1�����1�4��Yhد�
��F١٣�E!� �&� �

� �
): يســـوع المســـيح ابـــن ٤الليلويـــا (

    .الله: بارك المياه فصّيرها خمــراً 

Al/ (4) >  Ihc?   Pxc?   ` P]hri   `mV;  >   
af̀cmou   `enimwou   afaitou    `nhrp . 

� �
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فـــي بطـــن  ،الـــذي حفـــظ يونـــانيـــا 
 ،فـــي عمـــق البحـــر يلقـــأُ ا لّمـــ ،الحـــوت

  احفظنا بقوتك.

W   vhetf̀are\   `eIwnac  >  afxh   'en  
`qneji   `mpikhtoc  >  `etaf\itf   `èp]wk   
`m`viom  >  ̀are\    `eron    kata   tekjom . 

� �
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 طوبىشهــر 
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ليتقـدس  ،أبانا الـذي فـي السـموات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأِت  ،اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمك   لي
ـــــــــــك ـــــــــــى  ؛ملكوت ـــــــــــك المجـــــــــــد إل   ألن ل

  اد.ــاآلب

Je  Peniwt  et'en   nivhoùi  >  
mareftoubo   `nje   Pekran   >   marec̀i   `nje   
tekmetouro  >  je   vwk   pe   piwou   ]a      
nìene\ . 
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 ،أساســـــاته فـــــي الجبـــــال المقدســـــة

أفضـــل  ،أحـــب الـــرب أبـــواب صـــهيون
  وب.ــمن جميع مساكن يعق

Nefcen;   'en   nitwou   eq?u?  >  `a   P_   
mei   `nnipulh   `nte   Ciwn  >  `e\ote   
nimàn]wpi    throu    `nte   Iakwb  . 
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أعمــال مجيــدة قــد قيلــت عنــِك يــا 
 ه. هلليلويا.ــمدينة الل 

Aucaji   eqbh;   `n\aǹ\bhoùi   
eutaìhout    ;baki    ̀nte    V; .   al? . 
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ـــــــول إن إنســـــــانًا  صـــــــهيون األم تق
وهــو العلــي الــذي  ،وٕانســانًا صــار فيهــا

  سها إلى األبد هلليلويا.أسّ 

Ciwn   ;mau   najoc   je   ourwmi  >  nem   
ourwmi   af]wpi   `n'htc   ouo\   `nqof   
petsoci   af\icen;   ̀mmoc   ]a   ̀ene\ .   al? . 

  

 أمشـيرشهــر 
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ْهَيْوَن ِصــ ِه، وِمــنْ ُقْدِســ ِمــنْ  َعْونــاً  لــكَ  لُ ْرِســإَلــِه يعقــوَب. يُ  اْســمُ  ُصــُركَ . َينْ دِتكَ ِشــ فــي يــومِ  الــرب  لــكَ  جيبُ َيســتَ   
  .حَرقاِتكَ مُ  سِمنُ ، َوَيستَ باِئِحكَ َجميَع ذَ  . َيذُكرُ ُدكَ َيْعضُ 
 ب الر  مو. ُيَكملُ نْ ا نَ إَلِهنَ  اْسمِ ، وبِ كَ الصِ بخَ  يارب  ُف لكَ رِ عتَ . نَ َمشوَرِتكَ  ل مُم كُ ، وُيتَ كَ َحَسَب قْلبِ  ب الر  يكَ عطِ يُ   

  . ؤِلكَ سُ  ل كُ 
ميِنــِه. هــؤالِء يَ  الصِ َخــ َبــُروتِ ِه، بجَ ماِء ُقْدِســَســ نْ يَحُه، واْســتجاَب لــُه ِمــَمِســ َص لــَقــْد خَ  ب الــر  ُت أن ْمــاآلَن َعلِ   
 لـْص خَ  قْمنا. يـارب ُقْمنـا واْسـتَ  وا وَسـَقطوا، ونْحـنُ رُ ثَـعَ  مْ مـو. ُهـنْ نـا نَ ب إلهِ اْسِم الـر بِ  يٍل، ونحنُ باٍت، وهؤالِء بخَ بمركَ 

  .  هللويادعوكَ ْب لنا يوَم نَ َتجِ ، واسْ َككَ َملِ 
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   الر ْسـِكنُ ْضـٍر يُ . في َمـراٍع خُ يءٌ ُزني شَ َيرعاني فال ُيعوِ  ب ُدني. َيـرُ ورِ اَحـِة ُيـني. علـى مـاِء الر ي. َيهـِديني ْفِسـنَ  د
 َمعـي. َعَصـاكَ  أنـتَ  كَ ، ألنـاُف شـّراً ، فـال أَخـوتِ الَمـ اللِ ِظـ َسـَلْكُت فـي َوَسـطِ  . إنْ هِ اْسـمِ  أْجـلِ  نْ ِمـ ر البِ  لِ بُ إلى سُ 
ـــ هُ  اُزكَ وُعك ـــا ُيَعز ـــاِنني. هَ َم ـــد ي ـــأَت ُق ـــامِ ي ـــاَه مُ تُ  َدةً ي ماِئ ـــتِ ي قِ ضـــايِ َج ْي ـــْحَت بالز ـــي مِ َوتْ رَ  أِســـي، وَكأُســـكَ رَ  . َمَس ـــن  لَ ْث

رِف، ورَ  امِ  ني َجميعَ كُ درِ تُ  كَ ْحَمتُ الصني في َبْيتِ كَ َحَياِتي، وَمسْ  أي  َمَدى األيامِ الر لويابهل  .  
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   األْرُض للر ْسُكونَ ا. المَ هَ وِملؤُ  ب حارِ فيها. هو على البِ  اِكنينَ ُة، وَجميُع الس  هَ  ارِ َها، وعلى األنهَ سَ أس ا.أهَ ي  
 ، الــذي لــمْ ْلــبِ القَ  ي ِقــَدْيِن، الن الَيــ اهرُ الطــ  ِه ؟ِع ُقْدِســوِضــفــي مَ  قــُومُ يَ  نْ أو َمــ  ب ؟الــر  لِ َبــَعُد إلــى جَ ْصــيَ  نْ َمــ  

، وَرْحَمًة ِمـَن الر بركًة مِ  نالُ . هذا يَ بالِغش  ْحِلفْ يَ  ، ولمْ لِ ُه إلى الَباطِ ْفسَ نَ  لْ حمِ يَ  ـ نَ بخَ ِه مُ الل ِه. هـذا هـو جيـلُ ِصـل 
  عقوَب. ْجَه إَلِه يَ وَ غوَن بتَ ويَ  ب َيْطُلبوَن الر  الذينَ 
   ؤَ ِارَفعوا أي ساُء أْبواَبُكْم، واْرتَ ها الر ها األْبوابُ تُ ِفعي أي  هرِ الد ؟ ْجـدِ المَ  كُ ِلـهـذا مَ  هـوَ  نْ . َمـْجـدِ المَ  كُ لِ مَ  لَ ، َفَيْدخُ ةُ ي
 الــر يرُ العزيــُز الَقــدِ  ب الــر ، ب  روبِ فــي الُحــ القــوي ؤَ . ِاْرَفعــوا أي ْم، واْرتَ كُ أْبــوابَ  ســاءُ َهــا الر هــا األْبــوابُ تُ ِفعــي أي  ــهرِ الدُة، ي

  .  هللوياْجدِ المَ  كُ ، هذا هَو َملِ القواتِ  ب رَ   ؟ ْجدِ المَ  كُ لِ هَو هذا مَ  . َمنْ ْجدِ المَ  َمِلكُ  لَ َفَيْدخُ 
  

 شـهر تـوت
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ــفــإن  يــارب  لــي مْ احُكــ   ــُت فــال أْضــَعُف. أْبلِنــوك ب تَ ، وعلــى الــر َعتي َســَلْكتُ دِ ي ِب ــ ق ْبِنــي. َنــوَجر  ي يــارب ْل ي َقْلِب

 اموسِ خـاِلِفي النـٍل، ومـَع مُ باِطـ مـَع َمْحَفـلٍ  أْجِلـْس  . لـمْ كَ َحقـبِ  ْيُتكَ ْرضَ ، وَقْد أَ هيَ  ي أماَم َعْينَ  كَ ْحَمتَ رَ  ؛ ألن ْلَيتي وكُ 
، يــارب  كَ مــْذَبحِ بِ  ، وأُطــوفُ قــاوةِ بالن  َيــَدي  لُ . أْغِســأْجِلــْس  نــاِفقيَن لــمْ ، ومــَع المُ رارِ األْشــ ْضــُت َمْجَمــعَ . أْبغَ لْ أْدُخــ لــمْ 

  .كَ َمْجدِ  َكنِ سْ مَ  عَ ْوضِ ومَ  َبيِتكَ  ، أْحَبْبُت َجمالَ . يارب كَ َعَجاِئبِ  يعِ مِ َق بجَ طِ ، وأنْ حِتكَ تْسبِ  صوتَ  ألْسَمعَ 
. َوةً ْشـُهم امـتألْت رِ ، َيميـنُ ثـمُ ِم اإلِ فـي أْيـِديهِ  اتي. الـذينَ الـدماِء حَيـ جالِ رِ  ي، وال معَ ْفسِ نَ  ينَ قِ نافِ المُ  معَ  كْ هلِ َفال تُ   

 ي واْرَحْمنِ نِ ِقذْ َلْكُت. أنْ ي سَ ِدَعتِ ا أنا َفبِ أم كَ كُ بارِ أُ  ماَعاتِ قاَمِة. في الجَ ي َوَقَفْت في االْستِ ْجلِ رِ  ي؛ ألن  لويا . ياَربهل  
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ِه، السـمِ  ب مجـداً وكرامـًة. َقـدُموا للـر  ب َمْجـداً دُموا للـر ، َقـبـاشِ ب أبنـاَء الكِ ِه، قدُموا للـر ب يا أْبناَء الل دموا للر قَ   

 في دارِ اْسُجُدوا للر ُقْدِسِه. ب  
   علــى الميــاهِ َصــْوُت الــر ــُه المَ ، ب  ب ، َصــْوُت الــر بقــوةٍ  ب . َصــْوُت الــر الَكثيــَرةِ  علــى الميــاهِ  ب َد، الــر ْرَعــأَ  ْجــدِ إَل

 لَ ْثـْحبـوَب مِ بنـاَن، والمَ لُ  جـلِ عِ  لَ ْثـَحُقَها مِ نـاَن، وَيْسـْرَز ُلبْ أَ  رُ سـُيكَ  ب ْرَز. الـر األَ  مُ ب ُيحط . َصْوُت الر َعظيمٍ  اللٍ بجَ 
ْوُت . َصـَش يـَة َقـادِ ر بَ  لُ زْلـزِ يُ  ب ، الـر الَقْفـرَ  زْلـِزلُ ب يُ . َصـْوُت الـر ارِ النـ َلِهيـبَ  ب يْقَطـعُ . َصـوُت الـر نِ َقـرْ َوِحيِد ال اْبنِ 
 يُ الر ب المُ  هِ ِلـ، وفـي َهيكَ الغاباتِ  فُ كشِ ويَ  لَ األيائِ  بُ رت سِ قـد  ْجـدِ بالمَ  واِحـٍد َينِطـقُ  ُكـل الـر . نُ َيسـكُ  ب  وفـانِ فـي الط .
 الر إلى األَبدِ  كاً َملِ  َيْجِلُس  ب الر . ةً ي شَ ُيعطِ  بْعَبُه قو الر . شَ  كُ ُيَبارِ  ب لوياالمِ عَبُه بالسهل  .  
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، ِني. يـارب يتَ فَ َفَشـ ي َصـرخُت إلْيـكَ إلِهـ ب هـا الـر ي أعـَداِئي. أي ْت ِبـمِ ْشـتُ  ي، ولمْ نِ تَ نْ ضَ اْحتَ  كَ ألن  يارب  َعظُمكَ أُ   

 ْكرِ فـوا ِلـذِ ب يـا َجميـَع ِقديسـيِه، واعترِ لـوا للـر . َرت ب فـي الُجـ طينَ ابِ الَهـ نَ ي ِمـنِ ْصـتَ ل ي، وخَ فِسـحيم نَ الجَ  نَ مِ  ْصَعْدتَ أَ 
باِح السرورُ  كاُء،البُ  اُه. في الَعشاِء َيِحل ضَ في رِ  في َغَضبِه، وحياةً  طاً َسخَ  ِه؛ ألن ْدسِ قُ  وفي الص.  

ــُت فــي نَ    ــأنــا ُقْل ِتكَ َمَســ، بِ . يــارب ُع إلــى الــدهرِ ْعــزَ زَ ي: ال أتَ عيِم يــتَ ْعطَ أَ  ر  ــو ــ وْجَهــكَ  . َصــَرْفتَ ةً َجمــالي ُق ي َعن
رُف َيعتَـ لْ ِحـيم ؟ َهـى الجَ َبْطـُت إلـي إذا هَ َفعٍة في َدِمـَمنْ  ةُ ُع. أي ر ضَ تَ ي أَ ، وٕالى إلهِ خُ صرُ أَ  يارب  . إليكَ قاً َفِصْرُت َقلِ 

 قــتَ ْوِحي إلــى َفــَرٍح لــي. َمز َنــ ْلــتَ . َحو َصــاَر لــي َعْونــاً  ب فَرِحَمِنــي. الــر  ب الــر  عَ ؟ َســمِ  كَ َحقــبِ  رُ خِبــأو يُ  َرابُ التــ لــكَ 
  .  هللوياُف لكَ رِ عتَ أَ  ي، إلى األبدِ لهِ إ ب ها الر ي. أي لبِ َن قَ َمْجِدي وال َيحزَ  لكَ  لَ ، ِلكي ُيَرت ي سروراً نِ َطقتَ ي وَمنْ حِ سْ مِ 

 شـهر بابـى
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. ُحـواوَيفرَ  ْسـَمِع الُوَدَعـاءُ ي. ليَ ْفِسـنَ  رُ ِخـفتَ ب تَ ِمي. بالر ُه في فَ تُ حَ سبِ تَ  حينٍ  ، وفي ُكل وقتٍ  في ُكل  ب الر  كُ بارِ أُ   
 ُمــوا الــرَعظ َطلَ رَفــْع اْســَمُه َجميعــاً ي، ِلنَ َمِعــ ب . فاســتجاَب لــي، وِمــبــُت إلــى الــر ــانِ ي نَ فِ اوِ َخــَجميــع مَ  نْ ب ي. تَ ج ُموا قــد
 ْســكرُ ُيعَ َصــُه. ل َجميــِع أْحزاِنــِه خَ  نْ ، وِمــب َمَعُه الــر فاســتَ  َصــَرخَ  ينُ ى. هــذا الِمْســكِ ْخــزَ م ال تَ وا، ووُجــوُهكُ نيرُ تَ إليــِه واْســ

يِهمْ يِه وُينَ اِئفِ خَ  ل كُ  ب َحولَ الر  مالكُ  طَيبَ وا ما أَ رُ وا وانظُ . ذوقُ ج  الر ساِن المُ ! طوَبى لإلنْ ب لِ كِ ت  َعَليِه. ات قُـوا الـر ب 
ــقُ َيت  الــذينَ  يِه، فــإن يــا َجِميــَع ِقديِســ ــَقــروا وَجــاعوا. األْغنيــاُء اْفتَ شــيءٌ  مْ ُزهُ عــوِ ُه ال يُ وَن ا الــذينَ ، أم  يبَتغــوَن الــر فــال  ب

. َمـاَفـَة الـر م َمخَ َمكُ َعل ُعوا لـي فـأُ مِ وَن اْستَ ها الَبنُ أي  م َهلُ  .يراً خَ  ونَ ُيْعَدمُ  َو اإلنسـاُن الـذي َيْهـَوى الحيـاةَ ُهـ نْ ب وُيِحـب ، 
 ــ كَ ِلَســانَ  ُصــنْ  َصــاِلَحًة ؟  امــاً أْن َيــَرى أيَعــِن الش َعــ ْيكَ َفتَ ، وَشــر ْطــِق ِبــِن الن ــ. ِحــْد َعــالِغشِن الش يــرَ الخَ  عِ واْصــنَ  ر .

ـــ اطلُـــبِ  المَة واتَبعْ الس يِ َنـــَعيْ  هـــا؛ فـــإن  يقينَ الـــرـــد علـــى الص َيتانِ ْصـــغِ يـــِه مُ نَ ذُ ، وأُ ب  ِضـــإلـــى ِطْلَبـــِتِهْم. َوْجـــُه الـــر ب د
ـــ َصـــانِعي الش ـــُهمْ رَ ْكـــذِ  األْرضِ  نَ ُحـــَو ِمـــ، لَيمْ ر يقوَن َصـــ. الصرَ د خوا والـــر مْ َداِئِدهِ جميـــِع َشـــ نْ َلُهـــْم، وِمـــ جابَ اْســـتَ  ب 

 ريبٌ اُهْم. قَ نج  هو الر وُيخَ ْلبِ قي القَ نَسحِ المُ  نَ مِ  ب ، ينَ عِ الُمتواضِ  ُص ل  يقينَ  هـيَ  . كثيرةٌ وحِ بالرـد نْ ، وِمـأْحـزاُن الص 
ــَجميِعَهــا ُينَ  ج يِهِم الــر ظُ . َيحَفــب  الــر َشــبِ  . َيمــوُت الُخطــاةُ رُ منهــا ال تنكِســ ْم، وواِحــدةٌ عظــاِمهِ  ميــعَ جَ  ب ِغُضــو ُمبْ م وَ هِ ر

 يِق َينَدموَن. الرد الص المُ  َدُم َجميعُ ، وال َينْ هِ َعبيدِ  فوَس نُ  ذُ ُينقِ  ب لويا لينَ كِ تَعليِه.  هل  
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يِه الر ُينَ  ر الش  ومِ ، في يَ والَفِقيرِ  ِكينِ الِمسْ  ُم في أْمرِ فه َيتَ  نْ ى ِلمَ طوبَ    ج ب الـر . يـِه، وَيجَعلُـُه فـي َيْحَفظُـُه وُيْحيِ  ب
  ِه.ضِ رَ ُه في مَ ل َعُه كُ جَ َمضْ  ْبتَ َرت  كَ ِه. إن َجعِ وَ  ُه على سريرِ ينُ ُيعِ  ب ِه. الر ي أعَدائِ ُمُه أليدِ ، وال ُيَسل ُبوطاً َمغْ  األرضِ 

ى َيُمـوُت وُيبـاُد : َمتَـّراً َشـ لـوا علـي َقو عـَدائي تَ . أَ أُت إلْيـكَ ي َقـْد أْخَطـْفِسـي ألنـنَ  فِ اْرَحْمني. اْشـ يارب أنا ُقلُت:   
 َدْمـَدمَ . تَ م علـي ل ويـتكَ  جـاً خارِ  ، ثـم كـاَن َيخـُرجُ لـُه شـّراً  يـاِء، وَقْلُبـُه ُيْضـِمرُ بالر  مُ ِلَيَراِني كـاَن يـتكل  لَ اْسُمُه ؟ الذي َدخَ 

 جميعُ  علي  للناموسِ  خاِلفاً مُ  بالّسوِء، وكالماً  أعَداِئي، وتشاَوروا علي  َرت بوا علي ؟  يقـومَ  أنْ  اِقـدُ . قالوا: أال َيعوَد الر
 ْبزي، َرَفعَ خُ  ي، الذي َوِثقُت بِه، الذي أكلَ إنساَن سالَمتِ  وٕان  َبُه. َعقِ  َعلي  

ــ َعــُدوي لــْن ُيَســر  ني؛ ألن هــوْيتَ  كَ ْمــُت أنــ. بهــذا َعلِ َيُهمْ َجــازِ أُ ي، فَ ْمِنــقِ اْرَحمِنــي وأَ  يــارب  وأنــتَ    نْ ا أنــا فِمــبــي. أم 
  . َيكوُن.  هللوياوٕالى األبدِ  لِ األزَ  نَ ، مِ إَلُه إْسرائيلَ  ب الر  . ُمَباَركٌ إلى األَبدِ  ني أَماَمكَ ني، وثبتَ لتَ بِ ي قَ َعتِ دِ  أْجلِ 
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ي هـو إلِهـ أنـتَ  كَ ِنـي؛ ألنـج نَ  ٍم وغـاش ظـالِ  سـانٍ ْن إنْ ، وِمـبـارةٍ  مٍة غيـرَ ْن أُ ظَلَمِتي مِ لمَ  ِقمْ ، وانتَ لي يارب  مْ احكُ   
 ـــوقـــو ـــاً  ني ؟ ولمـــاذا أْســـُلكُ ْيتَ اذا أْقَصـــِتي. لَم ـــْن ُمَضـــ َكئيب ـــ لْ ْرِســـاَيقِة عـــُدوي ؟ أَ ِم ـــ، فإن وَحقـــكَ  َوَركَ ُن ني انَ ِديَ همـــا َيْه
ي. بابِ ُح َشــِه الــذي ُيفــر جــاَه وْجــِه اللــِه، تُ إلــى َمــذَبِح اللــ لُ ، فأْدُخــكَ ، وٕالــى َمْســَكنِ سِ قــد المُ  كَ ِني إلــى َجَبِلــدانَ صــعِ ويُ 

ي فــإن  هِ ي علــى اللــلِ وك ي ؟ تَــِنــينَ جِ زعِ اذا تُ فِســي ؟ ولَمــَحزينــٌة يــا نَ  اذا أنــتِ ُه إَلهــي. لَمــيــا اللــ بالقيثــارةِ  ُف لــكَ رِ أعتَــ
  ي.  هللوياي هو إلهِ الُص َوْجهِ ُف لُه، خَ رِ أعتَ 

 شـهر هاتـور



- ٣٥ - 

 

  
  
  

�[� ����o��o��1א���Fא��	]�V�(א��x��   }�Kא �]�وא�# :��ن��א
  }���x#�א�

َبنــي  نْ ِمــ َجمــاالً  عُ رَ َك أْبــمــاِهٍر. إنــ كاِتــبٍ  ْلــمُ اني قَ َســي. لِ بأْفَعــالِ  كَ ِلــالمَ  رُ ْخِبــي أُ مــًة َصــاِلَحًة. إنــي َكلِ لِبــَفــاَض قَ   
 َهــا القــوي أي  كَ علــى َفْخــذِ  َفكَ قلــْد َســيْ . تَ هرِ ُه إلــى الــد اللــ كــكَ َبارَ  ، فلــذلكَ َفتيكَ َمــُة علــى َشــعْ الن  ِر، وَقــِد انَســكبتِ الَبَشــ
 ونةٌ نُ مْسـ كَ لُـبْ . نَ كَ َيميُنـ بِ بالَعَجـ ِديكَ ْهـ، وتَ ق والدَعـِة والَعـدلِ الَحـ أْجـلِ  نْ . ِمـْح واْمِلـكْ . استلُه وانَجـوَجماِلكَ  الِلكَ بجَ 

  وَن.َيْسُقطُ  كَ ْحتَ تَ  ، الشعوبُ ارُ ها الَجب أي  كِ لِ المَ  أْعَداءِ  في َقْلبِ 
. اإلثـمَ  ْضـتَ بغَ وأَ  ر الِبـ أحَببـتَ  كَ ؛ ألنـكَ ِكـُملْ  يبُ االْسِتقاَمِة هو َقضِ  يبُ ضِ . قَ هورِ الد  هرِ ُه إلى دَ يا الل  كَ ي سِ رْ كُ   

ليخَ  ر . المُ كَ َفقائِ رُ  نْ مِ  الَبْهجِة أْفَضلَ  بزيتِ  كَ ُه إلهُ الل  َسَحكَ هذا مَ  أْجلِ  نْ مِ  َن المنـازلِ ، مِ كَ ثيابِ  نْ ُة مِ والَمْيَعُة والس 
 ـمُ  وبٍ بثَـ َكـُة َعـن َيميِنـكَ الَملِ  . قاَمـتِ كَ كراَمِتـ نْ مِ  الُملوكِ  ، بناتُ كَ التي أْبَهَجتْ  يفِة العاجِ رِ الشَوش مُ بِ هَ ى بالـذ ، ٌة َنـزي

، كِ نَ َقـْد اشـتَهى ُحْسـ كَ ِلـبيـِك، فـإن المَ أَ  ِك وَبيـتَ عبَ َشـ يْ سَ ِك، وانْ نَ ذُ ي أُ يلِ مِ ي وأَ رِ ِاسَمِعي يا اْبنِتي وانظُ  .بأنواٍع كثيرةٍ 
 لَ سُجُد َبناُت ُصوَر بالهَداَيا، وَيتَ سُجديَن. ولُه تَ ِك ولُه تَ ألنُه هو رب ضِ األرْ  ْعبِ شَ  ى وْجَهُه أْغنياءُ ق.  

   ـ نْ ِمـ كِ لِ ِة المَ َمْجِد ابنَ  ُكلاةٍ َداِخـٍل. ُمْشـَتِمَلٌة بـأْطراٍف موش  نـٍة بأْشـكاٍل َكثيـرةٍ بِ هَ بالـذكِ إلـى الَمِلـ دُخلُ . تَـ، ُمَتِزي 
أبنـاٌء  لـكَ  . ويكـونُ كِ ِلـالمَ  إلـى هيكـلِ  لنَ خُ هـاٍج، َيـدْ بفـرٍح وابتِ  نَ غْ لُ بْ . َيـنَ مْ قـد قريباِتهـا إليـِه يُ  هـا، جميـعُ َعذاَرى في إثرِ 

ْعتَـِرُف تَ  لـكَ ذَ  أْجـلِ  نْ يـٍل. ِمـبعـَد جِ  يالً ِجـ روَن اْسـَمكَ . ويـذكُ األرضِ  َساَء على سائرِ رؤَ  يُمُهمْ قِ ، تُ عن آباِئكَ  َوضاً عِ 
  .  هللوياالدهورِ  هرِ ، وٕالى دَ هرِ ُه إلى الد الشعوُب يا الل  لكَ 
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تُ نا َملَجأُ إلهُ    وانقَلبـتِ األْرُض  َعـتِ زْعزَ ى إذا تَ ْخَشـال نَ  . لـذِلكَ داِئِدنا التي أَصاَبْتنا ِجـّداً نا في شَ نا، وُمعينُ نا وُقو ، 
  ِتِه.بِعز  بالُ ُع الجِ ْعزَ تزَ ، وتَ يُش جِ ج المياُه وتَ عِ . تَ حارِ البِ  إلى قْلبِ  بالُ الجِ 

ُه وْجَهَهــا. اللــ ينُ ِعــَع. يُ زَ ْعــتزَ ْســَطَها فلــْن تَ ُه وَ ُه، واللــنَ كَ ْســمَ  الَعلــي  َس د ِه. لقــْد َقــدينــَة اللــُح مَ ر َفــَمجــاري األنهــار تُ   
نا هــو إَلــُه ا، ناِصــرُ َمعَنــ اتِ و إلــُه القُــ ب . الــر األْرُض  لــتِ زلزَ ُه َفتَ َدى َصــوتَ . أْبــَماِلــكُ المَ  ، وَماَجــتِ َمــمُ األُ  اضــطَربتِ 

ي األْرِض. أقاِصـ نْ الحـروَب ِمـ . الـذي َيرَفـعُ ، التي َجعَلهـا آيـاٍت علـى األْرضِ ب الر  روا أْعمالَ فانظُ  لم هَ  يعقوَب.
، َمــمِ األُ  بــينَ  ِفــعُ ي أنــا هــو اللــُه. أرتَ وا أنــروا واْعَلُمــ. ثــابِ ارِ م بالنــتراَســهُ أَ  قُ م، وَيْحــرِ ِســالَحهُ  رُ ُهم، وَيكِســِقِســي  َيْســَحقُ 

  .  هللويانا هو إلُه يعقوبَ ا، ناِصرُ َمَعنَ  اتِ إلُه القو  ب . الر وأتَعاَلى في األْرضِ 
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علـى َكاَفـِة  كبيـرٌ  كٌ هوٌب. َملِ رْ عاٍل ومَ  ب هاِج؛ ألن الر بتِ االِ  ْوتِ لوا للِه بصَ ْم. هل يكُ قوا بأْيدِ ف ِم صَ مَ األُ  يا َجميعَ   
  يعقوَب الذي أَحبُه. لُه، َجمالَ  يراثاً ا مِ نَ ا. اختارَ نَ تحَت أقَدامِ  مَ مَ لنا، واألُ  الشعوبَ  عَ . أخضَ األْرضِ 

   َصِعَد الل ُه بتهليٍل، والر رَ الُبوقِ  بصْوتِ  ب . نـا رَ لوا إللهِ ت ت لـوا ِلَمِلِكَنـلـوا، َرت ا َرت الـر لـوا؛ ألن األْرضِ  كُ هـو َمِلـ ب 
َمُعـوا الشـعوِب اجتَ  . رؤسـاءُ سِ قـد رسـيِه المُ علـى كُ  ُه َجَلـَس . اللـَممِ األُ  على َجميعِ  َمَلكَ  ب الر  ، فإن مٍ هْ لوا بفَ ها. َرت ل كُ 

  .  هللوياجّداً  عوا في األرضِ فَ ِه ْقِد ارتَ زاَء الل ؛ ألن أعِ مع إَلِه إبراهيمَ 

 شـهر كيهك
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ِتكَ ِني، وبقُ صْ ل خَ  كَ اسمِ بِ  ُهم ل ال   عْ مِ لي. استَ  مْ احكُ  و  الغُ َفِمـ المِ إلى َكـ ِصتْ التي، وأنْ ُه صَ يا الل َقـْد  بـاءَ رَ ي. فـإن
  م.َه أَماَمهُ وا الل جَعلُ ْفِسي. لْم يَ ، واألقوياَء َطَلُبوا نَ وا َعلي َقامُ 

 .طاِئعــاً  ُح لــكَ ْم. فــأذبَ هُ لْ أِصــاستَ  كَ َحقــعلــى أعــَداِئي، وبِ  . يــُرد الشــرورَ فِســينَ  ناِصــرُ  ب ُه َعــوِني، والــر ا اللــَوذَ ُهــ  
  هللويا .َظرْت َعينايعَداِئي نَ أَ ِني، وبِ ْيتَ دائِد نج الش  جميعِ  نْ مِ  كَ ؛ ألن ُه َصاِلحٌ فإن  يارب  ُف ِالسمكَ رِ وأعتَ 
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إلـى  أصـُرخُ  .اإلثمُ  رَ إلى أْن َيعبُ  مُ صِ ْعتَ أَ  اَحْيكَ َجنَ  ل ي، وبظِ ْفسِ َلْت نَ توك  ُه عليكَ ُه اْرَحْمِني، فإن ل ِاْرَحْمِني يا ال  
ــِه المُ ِه الَعِلــي اللــ ــ نَ ِمــ رَســلَ . أَ إلــي  نِ حِســ، اإلَل ماِء فخَ الس ــ لَ َســني. أرْ ونَ طــأُ يَ  علــى الــذينَ  العــارَ  ي، وَجَعــلَ صــنِ لُه الل
ُهم انُ ، وِلَسـَهامٌ ِسـالٌح وِسـ رِ َشـأبنـاِء البَ  . أسـنانُ ِنْمـُت ُمضـَطِرباً  ، إذْ الِ األشـبَ  بـينَ  نْ فِسـي ِمـنَ  َص لـُه، وخَ ُه وَحق تَ ْحمَ رَ 

ــ ِفــعْ اْرتَ  . اللُهــم فٌ ُمْرَهــ يفٌ َســ جْ وا ِلرِ بُ َصــنَ  .األرضِ  علــى ســائرِ  َمْجــُدكَ  ِفــعْ رتَ ، وليَ َمَواتِ علــى الس وا ، وأْحنــاخــاً ِفخَ  لــي
  وا فيها.فَسَقطُ  ْجِهي ُحفَرةً وا ُقداَم وَ َفرُ ي. حَ فسِ نَ 

ــ ِعد ُمْســتَ    ــ ِعد ُه. ُمْســتَ ي يــا اللــَقلِب ــا َمجــدِ  ظْ يقِ مجيــدي. اســتَ فــي تَ  لُ َرتــبُح وأُ َســي. أُ َقلِب  هــا المزمــارُ أي  ظْ يقِ ي، اســتَ َي
َمـْت إلـى َقـْد َعظُ  كَ ْحَمتَـألن رَ  َمـِم؛فـي األُ  لـكَ  لُ َرتـ، وأُ يـارب  عوبِ فـي الشـ لـكَ  فُ رِ عتَـ. أَ راً ك بَ مُ  ظُ سَتيقِ . أنا أَ يثاَرةُ والقِ 
 َمَواتِ الس َعدَلكَ  َحابِ ، وٕالى الس هُ . الل فعْ ارتَ  م  لويا .األْرضِ  َمجُدَك على سائرِ  عْ فِ ِليرتَ  .َمَواتِ على السهل  

  
}�Kن��א���Fא��#���x{  

� �
علــى  ي.جَر َقلِبــعنــَدما َضــ َصــرخُت إليــكَ  ي األرضِ أَقاِصــ نْ ِغ إلــى َصــالِتي. ِمــْصــأَ ي، ُه ِطْلَبِتــيــا اللــ ِمعْ اســتَ   
ــ فأْســكُ  يناً َحِصــ وُبْرجــاً  جــاِئي،ني. ِصــْرَت رَ ْدتَ نــي وأرَشــَرَفعتَ  خرةِ الص . هرِ  كَ فــي َمْســَكنِ  نُ فــي َوْجــِه الَعــُدوإلــى الــد ،

  .اَحْيكَ َجنَ  ترِ بسِ  ِظل ْستَ وأَ 
   ـ أنتَ  كَ ألنامـاً  كَ ِلـالمَ  زيـدُ . تَ كَ ي اْسـمِ اِئفِ لَخـ ِميَراثـاً  ْعَطْيـتَ واِتي. أَ َصـلَ  َمعتَ ُه اْسـتَ يا اللاِمـِه، وِسـ أينينَ علـى أي 

 إلى َدهـرِ  كَ مِ ِالسْ  لُ َرت يهما. هكذا أُ يبَتغِ  َمنْ  هُ ُه وَحق تَ ْحمَ ِه. رَ ُقداَم الل  األَبدِ  إلى دومُ يِه، إلى جيٍل فجيٍل. ويَ نِ على سِ 
  هللويا .َفَيوماً  ي َيوماً ُذورِ نُ  ي، ألفِ هورِ د ال

  

 شـهر طوبـى



- ٣٧ - 

 

  
  
  

�[� ����1��Fא��	]�V�(א��xد�����Fא�� �
  

}�Kن��א���Fوא��<���oא��#���x{  

  

   رُ بَ أُ  ُه إلهي إليكَ يا اللنَ ك َغيـرِ  عٍ وموِضـ ،َجَسـِدي فـي أْرٍض ُمقفـرةٍ  ، لكـي ُيْزِهـَر لـكَ إليـكَ  تْ َشـْفِسـي َعطِ ؛ ألن 
ــاٍء. هكــذا َظَهــْرتُ  وَمكــانٍ َمســلوٍك،  ــْدسِ  لــكَ  بــال َم تــكَ ألرَ  فــي الُق رَ وَمْجــَدكَ  ى قو ــ.ألن . َن الحيــاةِ ِمــ لُ أْفَضــ كَ ْحَمَت

، فتَ أَ  كَ اْســمِ فــي َحَيـــاِتي. بِ  ُكــكَ َبارِ أُ  . لـــذِلكَ كَ َســبحانِ اَي تُ َفتَ َشــ نَ  شــَبعُ ْرَفـــُع َيــَدي َفاُه . ِشـــمٍ وَدَســ حمٍ ن َشـــهــا ِمــفســـي كأن
لـي َعونـًا،  رتَ ِصـ كَ ، ألنـلـكَ  لُ تـرَ ُكنُت أُ  األْسحارِ  ي، وفي أوقاتِ على ِفَراشِ  . ُكنُت أذُكُركَ اْسَمكَ  كُ بارِ تُ  بتهاجِ االِ 
  ِهُج.ْبتَ أَ  اَحْيكَ َجنَ  ل ظِ وبِ 

ــا كَ ُنــ، وَيميِ كَ ي وراءَ ْفِســِالتحَقــْت نَ    ــدتِني. أم األْرِض،  اِفلِ َســلوَن فــي أَ َفَيــْدخُ  ي للَهــالكِ فِســالــذيَن َطلبــوا نَ  َعض
فـَواَه َمْن َيْحِلُف بِه. ألن أَ  ُكل  ِخرُ ِه، وَيفتَ َفَيَفرُح بالل  كُ لِ . أما المَ عالبِ للث  نصبةً ، وَيكونوَن أَ يفِ الس  وُيْدَفُعوَن إلى َيدِ 

  هللويا َسد.تُ  لمِ الظ َتَكلِميَن بِ المُ 
  

}�Kن��א���Fدس�وא���Fא��#���x{  

  

  ا ويرَحْمنا. َعلينَ  وْجَههُ  ا، ولُيظِهْر ْكنَ ا وُيبارِ ُه َعلينَ الل  فِ َراءَ ِلَيتَ   
ـــ ْف لـــكَ رِ عتَـــ. فلتَ َخَالُصـــكَ  َمـــمِ األُ  ، وفـــي َجميـــعِ لُيْعـــَرَف فـــي األْرِض َطِريُقـــكَ    ـــ عوبُ الشلـــكَ  ِرفْ عتَـــُه، فلتَ يـــا الل 

ِرْف عتَـفلتَ  مـَم فـي األْرِض.هـِدي األُ سـِتَقاَمِة، وتَ باالِ  شـعوبِ حُكـُم فـي التَ  كَ بـتِهْج، ألنـَمـُم وتَ األُ  فـرحِ الشعوُب ُكلها. ِلتَ 
ُه. ا اللــْكَنـا، لُيَبارِ َنــُه إلهُ ا اللـْكَنـفلُيَبارِ  َهــا.أْعَطـْت ثمَرتَ  الشـعوُب َجميعــًا. األْرُض  لـكَ  فْ رِ عتَــُه، فلتَ الشـعوُب يــا اللـ لـكَ 
  هللويا .األْرضِ  أقطارِ  ُه َجميعُ ْخشَ فلتَ 

  
}�Kن��א���Fא�����]�وא��#���x{   

  

   ُهمْت إلى َمُعونَ فِ ِالتَ  الل ْسِرْع وأَ أَ  تي. يارب إلى خَ ي. وِلَيرتَ فسِ َطاِلُبو نَ  وَيْخَجلْ  ِلَيْخزَ  ي.ِعن الـذيَن  وَيْخَجلْ  ْلفٍ د
ــيبتَ  ولَيْرِجــغــوَن لــي الش . ــا. وليَ  ْع بــالِخْزي َســريعاً ر ــا ِنِعم كَ غوَنــالــذيَن َيبتَ  َجميــعُ  كَ بــَتِهْج وَيفــَرْح ِبــالقــائلوَن لــي: ِنِعم ،

ـــلْ  ـــل  ولَيُق ـــو خَ  فـــي ُك ـــتَ  :كَ الِصـــحـــيٍن ُمِحب ـــر  َعظمِ فلَي ـــا أنـــا َفمِ ب ال ســـكيٌن وَفقِ . وأم أعِ يـــٌر، الل ـــم ـــُه أنـــَت ُمِعينـــي  ي.ن
  هللويا بِطْئ.فال تُ  لِصي يارب وُمخَ 

  
  

 شـهر أمشـير
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  سوف ندرس بعض الموضوعات

   ةــامـات واآلداب العــوكيـق بالسلـتتعلّالتي 
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  محبة الكنيسة: :والً أ

يــأتي المــؤمن أن  )، وبالتــالي علــى١٧ : ١١ر )، وبيــت الصــالة (مــ١٧: ٢٨ تــكِه (اللــ تيــالكنيســة هــى ب

	���������واشــتياق، وفـرح وغبطــة، كمــا يقــول صـاحب المزاميــر إلـى الكنيســة بحــب�"�:�������������������	��:�� �

���������
���"�א���)����١٢٢�:�١(.�#$%���&���	������;:)ل���8!��5��63ق��و���3و����1&����א����0)/א����.��-����,�+�*()���'�"� �

���א��,	���د-�"�)��  .)�٢ـ��٨٤���:١
  

  قداسة بيت الرّب: :ثانياً 
��A,@��#?��א:��"�BCא��،����.���E�F�Gوא���H�Iא���?J(Kن�אMض�,H�������O/+;P'�"�)وج��
، هـذا مـا قالـه )٣��:٥:�

ــ أن تشــعر   تحتــرق. فــال بــدال ىبالنــار وهــ دّ ِقــا ظهــر لــه فــي العليقــة التــي كانــت تتالــرّب لموســى النبــّي، لم
"�(����T���3�#�5م: رنسته، قائًال مع الُمـقّدس، تسلك فيه كما يليق بقداوأنت في بيت الرّب، بأنك في مكان مُ 

-�'Oא��;א��,�����U�-M"���)ل�א	م��)����٩٣�:٥.(  
  

  التواضع والخشوع: :ثالثاً 
���#��5�+/��"Hمنــا الكنيســة أن يــدخلها المــؤمن وهــو يقــول: عل تُ ���X��:دH�#��5Y,�Z
��[\)������H��.�;]��OH�^���\��X�� �

��O/;G#��_`��5�#"����)�لكنيســـــة، يــا ليتنــا نضــــع نصــب أعيننــا قــول أبينــا وبالنســبة إلــى الخشــوع فــي ا ،)�٥��:٧
���يعقـوب: "����,H�����������\Kא�א����������. ومـن مظــاهر )�٢٨�:�١٧(f.�"#��3،�و����א�������א�&��C�eא������dא��bc/��������ن!�

الخشــوع: الجلــوس والوقــوف والســجود، فــال نقــف بغيــر رصــانة، وال نســتلِق باســترخاء علــى المقاعــد؛ بــل 
  مالئ األكوان.اله لل ا لوجود بمظهر الوقار والخشوع، احتراماً لنظهر في كّل حركاتنا 

ه فيتأمل بها، د اإلنسان على االنتباه واإلصغاء األكمل إلى الصلوات، وٕالى كلمة الل ـــساعُــــ حركة ت الجلوس: *
  ي إلى كالمه.ـــصغُــــ مثل مريم التي كانت جالسة عند قدمّي يسوع ت

ـــر عـــن النشـــ الوقـــوف: * ه، وعالمـــة احتـــرام وانتبـــاه واســـتعداد لنكـــون متـــأهبين اط الكامـــل لتلبيـــة أوامـــر اللـــُيعّب
  لالنطالق من أجل تنفيذ ما سمعناه. وهو أخيرًا عالمة لقيامتنا مع المسيح القائم من بين األموات.

ه يحنــو اللــ فعنــدما تحنــي رأســك وقلبــك تــذّكر أن، هبــة أمــام اللــُيعّبــر عــن التواضــع والخضــوع والتو  الســجود: *
  عليك بعطف وحنان ال حّد لهما.

  
  االستعداد: :رابعًا 

. لـذلك وأنـت فـي الطريـق إلـى الكنيسـة، أن يسـبقه اسـتعداد روحـي وجسـدي الدخول إلـى بيـت الـرّب ينبغـي
 د بـاب ، فاترك عنصلوات قصيرة، لكي تكون مستعّداً  ) أو١٣٤ ـ ١٢٠ه، بمزامير(يمكنك أن ترفع قلبك إلى الل

". فطـرح ا كـل اهتمـام دنيـوينيا وهموم الحياة. لذلك تدعونا الكنيسة في الصالة أن "نطرح عنـون الد ئسة شالكني

١ ����qא���HدאT�zدא�{
�F�=u�4א���� �
 



- ٤٠ - 

 

بــين يديــه خاشــعًا، وفــي بيتــه  نْ ُكــه، فَ ة شــرٌط أساســي للمثــول الخاشــع الــواعي فــي حضــرة اللــاالهتمامــات الدنيويــ
�X��%�hA��f	���g"��)�Gقــائًال:  قــّدسمنــا الســيد المســيح لــه المجــد فــي إنجيلــه المُ عل عابــدًا. يُ �#��i	���
��f�#��...����gא���

G-	
#&1$%�#)"�����بعيـدون فـي سـلوكنا وحياتنـا عـن ، ونحـن التنـاوللـذا ال يجـوز أن نتقـّدم إلـى  .)��٣٩ـ���٢٢�:�٣٧(
  ه بالتوبـــة ه والنـــاس؛ فمـــع اللـــصـــالحة مـــع اللـــة القريـــب. فمـــن شـــروط االســـتعداد للتنـــاول، المُ ه ومحبـــة اللـــمحبـــ

0
������#��)، ومـــع النـــاس بالمصـــالحة حســـب قـــول الـــرب: ٢٠: ٥كـــو  ٢(G���j;���Gن�	k����"��	������Kא�	lB����$و��،�� �
����3
d%#����:Mن�H�8����mE��ًo������،	l�����Kאم�אj;���0G�#������
0G�B����$��B�
3������،#�������p���qא�cًوHوאذ������l��#����:H�?�����،� �

����0Gل�وu;�Gم���o�3��ٍt$و��������"b#����اذهـب وصـالح مـن أسـأت إليـه. وٕان فـإن كنـت أنـت الُمسـيء، ف ).�٢٤ـ���٥��:٢٣(

ألجــل الــذين  ل َصــمــأل قلبــك مــن المحبــة والتســامح، اغض والكراهيــة، و حفظ نفســك مــن الــبُ اكنــت الُمســاء إليــه، فــ
  ه، فال تدعه يفشل بسبب قّلة استعدادك له.ل، قّداسك لقاء قّمة مع الل جَ ). أَ ٤٤:  ٥ُيسيئون إليك (مت 

  
  الحشمة: :خامساً 

ــة. زينــةهــى  الحشــمة أدب هــى  اإلنســان فــي كــل مظــاهره، ودليــل نــاطق علــى طهــارة الــنفس وصــفاء النّي
  حترام في التصّرفات، قوامها:اورزانة، و 
ليكن اللباس الئقًا وكامًال، ألّن الكنيسة ليسـت بمعـرض لألزيـاء وال للظهـور والمجـد  الحشمة باللباس: •

غّطــاة الــرأس، والبســة ثيابــًا محتشــمة. كمــا مُ ة أن تكــون فــي الكنيســة لباطــل. إذًا، علــى المــرأة المســيحيا
�-�jAuذوאx3	������jA(����س	�אe���6v'���يقـــول بـــولس فـــي رســـالته إلـــى تلميـــذه تيموثـــاوس ����-�C����&$ن�א�H�#�����%و"�� �
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 ه، وعيوننا تجول جـوالت استكشـافية، أو نلقـي نظـرات إلـى كـلبيت الل ال ندخل إلى  الحشمة بالنظر:  •

مّثـــل القّديســـين تُ يننـــا، وننظـــر إلـــى األيقونـــات التـــي ه الحاضـــر ب... بـــل علينـــا أن ننظـــر إلـــى اللـــ جهـــة
 وفضائلهم، ونقتدي بهم.

ـــة، محـــافظين علـــى الصـــمت والنظـــام الحشـــمة باللســـان: • فـــي  لنمتنـــع عـــن الكـــالم واألحاديـــث الجانبّي
 هالكنيسة، مشتركين مع الكاهن في الصالة، ورافعين قلوبنا وأفكارنا إلى الل. 

 
  

  
  
 .الضروريمعك مالبس كثيرة اكتف بالقليل و  ال تحمل -
 .ذلك عند مغادرة المكان رتب غرفتكك ،صولك يجب عليك ترتيب كل شيء في مكانهعند و  -
  .أن تترك في غرفتك كلمة شكر رقيقة ال تنَس  -
-  د لهم حياتهمعقّ قتراح برنامج يُ ب اتجن.  
  .ال تجلس كالباقين في انتظار أن يخدمك اآلخرون -
 .أنت لست وحدكف ،ال تجلس فترة طويلةغلق الباب بالمفتاح و الت الحمام إذا دخ -
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  .فرشاة األسنان كلها أشياء خاصة جداً  ،المشط -
 .ال تتدخل في نظام بيت الخلوة -
-  قبل مغادرته ف المكان جيداً نظ. 

  
  
  
  

 .بالت الزائدة عند توديع األصدقاءال داعي للقُ  -
  .ر من إبداء النصائح عند محطات السفركثِ ال تُ  -
 .ة تحمل حقائبها بمفردهاسنّ ليس من الذوق أن تترك سيدة مُ  -
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  ...دك عنهمبعِ بك إلى قلوب اآلخرين أو تُ ر ـقالتي تُ  ىعزيزي المسافر إن تصرفاتك ه
بــين الحضــارات والــدول المختلفــة، تضــع األشــخاص فــي مواقــف  (العــادات والتقاليــد)إن الفــوارق الثقافيــة   

ربكـــة ومحرجـــة وربمـــا مضـــحكة أحيانـــًا، قـــد تـــؤدي فـــي النهايـــة إلـــى تعطيـــل أو تـــأخير أو حتـــى فشـــل المهـــام مُ 
فشـل االتيكيـت فـي كـل بلـد يمكـن أن يـؤدي أحيانـًا إلـى ا أن عدم فهم قواعد البروتوكـول و كم ،نجازهاإالمطلوب 

عزيــزي إليــك بعــض  ،الموضــوع هــذا كثيــر مــن المهــام التجاريــة المــراد تنفيــذها. لــذا يستحســن أن نأخــذ فكــرة عــن
  :اإلرشادات التي من الممكن أن تكون بسيطة لكن مفعولها أكيد

عليــك أن تحـــتفظ بهــدوئك مهمـــا حـــدث أو حــاول معالجـــة المواقــف مهمـــا كانـــت شــديدة بعـــد التفكيـــر  -
 ث أي بحكمة.والتري 

فهم يفقدون االحترام أي ال تفرح بطريقة هستيرية أو بشكل  ،فال تكن كالذين ينفعلون بعواطفهم كثيراً  -
 ت لألنظار. لفِ مُ 
وتوقـف عـن قـول أشـياء مثـل  ،نهأل من شقلّ ل من شانك فاإلنسان يفقد احترام اآلخرين عندما يُ لّ ال تق -

حـــد أأي لـــو كـــان  ،نـــه تواضـــعأعلـــى  وال يفهمـــه ،ســـيء الظـــنيُ  فاإلنســـان غالبـــاً  أهـــذا قـــد يكـــون خطـــ
  .كبرأال تسكت على حقك حتى ال يتحول الخطأ من خطأ صغير لخطأ  ،خطئاً خاطبيك مُ مُ 
 .مفتوحاً  على معلوماتك الشخصية وال تجعل حياتك كتاباً  محافظاً  نْ احتفظ بأسرارك الخاصة وكُ  -
 .أي نوع من التوتر أو القلق ما بأقوالك وتصرفاتك وال تسبب بوجودك في حفل أو مكان مريحاً  نْ كُ  -
 .متعالياً  وال مغروراً  ،لذاتك محباً  فال تكن أنانياً  ،حليماً  متسامحاً  ،ثابت الجنان هادئاً  نْ كُ  -
 .ضيفة لكاحترم تقاليد وعادات ومقدسات الدولة المُ  -
 .فلكل مقام مقال ،ص من الحوار الجدلي بلطف ودبلوماسية دون حدةب الجدال والنقاش وتخلّ تجنّ  -
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تعـــاونين مـــع صـــطحب معـــك ابتســـامة كبيـــرة أينمـــا حللـــت فالســـكان األصـــليون ألي بلـــد ســـيكونون ما -
 ين أكثر.ياألشخاص الود

-  وعليك احترام مشاعرهم  ،ون مثلك بحضارتهم وتقاليدهمال تطلق أية تعليقات مهينة، فأهل البلد يعتز
 .هانتها بأي شكل من األشكالإوعدم 

ي المكــان الــذي ستســافر إليــه، بعيــدًا عــن االنتقــاد واإلدانــة، فلكــل عليــك احتــرام وتقــدير االخــتالف فــ -
 .مكان خصوصيته

رتــداء المالبــس المحليــة قــدر إمكانــك كــي ال تلقــى اســتهجانًا مــن أهــالي البلــد اعليــك مراعــاة أســلوب  -
 .الذي تزوره

 .ب عليك احترامهاال تسخر من أزياء اآلخرين، فلكل بلد عاداته وتقاليده التي يتوجّ  -
لـــذا اصـــطحب معـــك بعـــض  ،ال تكـــون مـــن األشـــخاص الـــذي يميلـــون إلـــى تغييـــر نمـــط طعـــامهمقـــد  -

بــــات الجــــاهزة أو األجبــــان التــــي يمكنــــك تناولهــــا إذا رغبــــت فــــي تنــــاول طعــــام مخــــالف للطعــــام علّ المُ 
ر ظِهـضـيف باصـطحابك طعامـك معـك، ال تُ لذا يمكنك تفـادي إحـراج نفسـك وأهـل البلـد المُ  ،المحلي

 ه األفضل.نَ روْ ون به ويَ طعامهم فهم يعتز ألحد استياءك من 
 .في بعض األماكن أو المواقف يستحسن طلب اإلذن قبل التقاط الصورة -
لــة فالتعامــل الحســن والكــالم امــه فــي أحســن حنــك ســفير لبلــد عليــك تقديأ ال تــنَس  راً ِخــآولــيس  وأخيــراً  -

  االحترام أساسي.الطيب و 
� �
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   .المدرسة زي المحافظة على المظهر الخارجي وارتداء -
  .مراعاة البساطة في كل شيء -
  .واالبتسامة ضرورية ،التحية مع عدم السالم باليد يفي الحضور في الصباح الق -
  .احترام مواعيد المدرسة دليل على الشخصية الجادة -
   .فونيب األحاديث الشخصية في التلتجنّ  -
   .بصوت عالٍ  تجنب التعليقات وخصوصاً  -
   .التواضع صفة جميلة -
 .أن تحاول أن تكون في الصفوف األمامية يد أبداً ال يف -

  
  
  
  

٥������<��Kא��#��� 



- ٤٣ - 

 

� �
� �
� �
� �
 الموضوعية: :أوالً 

ل نقـد اآلخـرين لـك، ويقصـد هنـا "النقـد باإلضـافة إلـى تقبـ ،ومعنى ذلك أن تنتقد نفسك قبل نقـدك لآلخـرين
  اإليجابي" ليس القائم على المصالح الشخصية.

  
  المرونة: :ثانياً  

كلمــات مرادفــة لبعضــها الــبعض تظهــر هــذه المرادفــات بوضــوح فــي  ىهــ ،ازنحيــالمرونــة والحيــاد وعــدم اال
ويكــون االنحيــاز مطلوبــًا وحاجــة ملحــة فــي الحــق وٕانجــاز  ،تعامالتنــا وعالقاتنــا فــي محــيط األســرة والعمــل

  يجابياته أكثر من سلبياته.إاألعمال وأدائها، أو لموضوع عندما تكون 
  

  التواضع: :ثالثاً  
مكاناتك، ال تغتر وال تتعالى على من هم حولك واجعل الكلمة الطيبة دائمـًا ضـمن اعرف حدود قدراتك وإ 

  لحاته في حوارك مع اآلخرين.طصقاموسك اللغوي الذي تستخدم مُ 
  

  :الصبر والمثابرة :رابعاً 
ي بالصـبر والمثـابرة والمحاولـة فـي كـل مـرة عليـك التحلـ ،إذا كان هناك أشخاص يحاصرونك بالمضايقات

  .فهم حسبما تريد لكي تصل إلى نتيجة ترضيككيّ ـا عند التعامل معهم حتى يتغيروا وتُ تفشل فيه
 

  :فقسعة األُ  :خامساً  
 ي عنه إذا دعـت الحاجـة لـذلك. ال تقبـل أي شـيء ال تتعصب لرأيك بل كن على استعداد لتغييره أو التخل

حســب  الً كيــف تعــارض وكيــف تؤيــد ُكــم علــي أنــه نتيجــة نهائيــة وحتميــة بــل قابلــة للمناقشــة والتغييــر. تعلــ
  .الموقف

  
  :العقالنية :سادساً 

بد وأن يكون هناك تفسيرات وأعذار مقبولة لكل فعـل يقـوم بـه اإلنسـان  عدم الخضوع للمشاعر الذاتية، ال
  وٕانمــــا فــــي العطــــاء والحــــب لآلخــــرين  ،تجــــاه غيــــره. فســــعادتك المنشــــودة ال تكمــــن فــــي الجفــــاء والكراهيــــة

  !!بال حدود
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 لتكن وتيرة صوتك لطيفة، معتدلة، ال قسوة فيها وال حدة.   -١
  تنازل عن الكالم لمن هو أكبر منك سنًا.   -٢
  صطنع.ال تلجأ إلى الكالم المُ    -٣
  .)... أما أنا فأظن ،..) بل قل: (قد تكون على صواب. ال تقل لمن أخطأ (أنت مخطئ   -٤
  .حٌد سرًا فكن كتومًا وال تفشهأال تحاول التعرف على أسرار غيرك، وٕاذا استودعك    -٥
  الحديث عن السياسة والمواضيع الخالفية لتتجنب االصطدام مع من تتحدث معهم. اترك جانباً    -٦
  تجّنب الحديث عن نفسك وعن مآثرك وعن صحتك أو مرضك.   -٧
  كن متواضعًا في حديثك واستأذن لتأخذ الكالم.   -٨
  ال تهمس بأذن أحد وأنت في مجموعة.   -٩

  ادل مع بعض الحاضرين نظرات فيها غمز باآلخرين.ال تتب   - ١٠
  ال تتحدث إلى صديقك بلغة أجنبية وأنتما بين أشخاص ال يعرفون هذه اللغة.   - ١١
إلـيهم بصـمت واهتمـام، وكلمـا أصـغينا إلـى  وأصـغِ  نم يتكلمـو نتباه التام، دعهثيك االحد يجب أن تولي مُ    - ١٢

  اآلخرين نكون أقرب إلى قلوبهم.
  وامتنع عن المزاح. ال تهزأ بأحد   - ١٣
  ال تكذب في حديثك وال تحلف.   - ١٤
  .شهروال تُ  َتستغبال تتملق وال    - ١٥
  احذر أن تكون من المداحين الكذبة، بل أصدق القول، وقدم النصح بمحبة، وانتقد أصدقاءك بحرص.   - ١٦
  مارس الثناء والشكر بكثير من األدب واللياقة.   - ١٧
، فناقش بهدوء ووعي، واسـتند فـي مناقشـتك علـى علمـك وثقافتـك بد من المناقشة في حديثك إذا كان ال   - ١٨

فــٌن فــي حــّد ذاتهــا،  ىوعلــى المنطــق الســليم، وٕايــاك والصــياح والتجــريح، ويمكننــا القــول بــأن المحادثــة هــ
ــمفيــدة ألنهــا تُ  ىمهمــا اختلفــت آراء المتحــدثين، وهــ ط العقــل الــذي يضــعف بســبب الجلســات الطويلــة نش

  الكامل. الخمودن عرض المواضيع الكاملة النضج يدفع إلى أ فزيون، حيثيأمام التل
  ليس من اللطف والذكاء تكرار االستغراب ألمور تبدو عادية ومألوفة لدى اآلخرين.   - ١٩
  ذر طرح أسئلة ذات طابع شخصي.حاعند الحديث    - ٢٠
  لم ُيطلب منك تقديمه. صحٍ حب التطوع بطرح رأي أو تقديم نُ ستَ ليس من المُ    - ٢١
  اآلخرين. ال تقاطع   - ٢٢
  ال تكن ثرثارًا وتعتقد أن اآلخرين يستمتعون بكالمك كما تستمتع به أنت..   - ٢٣
  ق موضوعًا تافهًا بالتفاصيل واألحداث التي ال تهم اآلخرين.غرِ ال تُ    - ٢٤
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إذا كــان النقــاش يــدور حــول موضــوع بعيــد عــن معارفــك أو ثقافتــك فمــن دواعــي األدب أن تنصــت ومــن    - ٢٥
  .م به وفهمهذكاء أن تحاول االهتماال

  ) عن شخص ثالث موجود بين المتحدثين بل اذكر اسمه.ىتقل (هو) أو (ه ال   - ٢٦
  
  
  
  

 .انظر إلى من يوجه إليك الحديث أو إلى من توجه أنت الحديث إليه -
ب للسمع، أما الصوت العالي فيسبب اإلزعاج ويفقد المتحـدث رغبـة حب تحدث بالصوت الهادئ الرقيق المُ  -

  اع إليه.اآلخرين في االستم
الوشوشة فـي أذن مـن يجلـس بجانبـك مـع وضـع اليـد علـى الفـم حتـى ال يسـمعك اآلخـرون يعتبـر و  لهمسا -

   سلوكًا بغيضًا وغير مهذب، فإياك أن تفعل مثل هذه األمور.
الحـــديث باإلشـــارات مخصـــص فقـــط للتحـــدث مـــع الصـــم  كثر مـــن الكلمـــات مثـــل: آه، أوف، يـــاه، أوه.ـال تُـــ -

 ب الذين ال يعرفون غير لغتهم. والبكم أو مع األجان
تجنــب الحــديث بــالكالم واإلشــارات معــًا، اإلشــارات باليــد أو اإلشــارات بــالرأس، وال تلجــأ إليهــا إال إذا لــزم  -

للتعبيــر بهــا  يســتخدمها الكثيــرون حركــات غيــر الئقــةهنــاك  األمــر فعــًال بهــدف توضــيح أمــر مــن األمــور.
مثل: فرك اإلصبع السبابة في اإلبهام لإلشارة إلى النقود، أنها حركة شائعة لكنها ال تليق بك خاصة فـي 
مكـــان عـــام، ومثـــل طرقعـــة أظفـــر اإلبهـــام تحـــت األســـنان األماميـــة لإلشـــارة إلـــى: ال شـــيء، ومثـــل ضـــرب 

  ر الئقة عليك تجنبها.الصدغ بالسبابة عدة مرات لإلشارة إلى الجنون، فهذه كلها حركات غي
قيـة، مثـل بـاكو، الئال تستخدم في حديثك األلفاظ البذيئة أو الحديثة جدًا حتى لو كانت شـائعة فهـي غيـر  -

  ناس مهذبين ومثقفين مثلك.أرنب، عسل... الخ، إنها كلمات ال يصح تداولها بين أُ 
مثـل موضـوع الطـالق أو السياسـة أو الـدين أو العنصـرية أو المغـامرات العاطفيـة كلهـا  ةعائالمواضيع الش -

 ال تحـــاول وضـــع حـــد ألي  بهـــا.مواضـــيع يمكـــن أن تثيـــر مناقشـــات حـــادة بـــين المـــدعوين، فاألفضـــل تجن
 بفرض رأيك الخاص، بل حاول تغيير اتجاه الحديث.  ةمناقش

أو العتراضـاتك أهميـة، انتظـر حتـى ينتهـي مـن حديثـه، ثـم عبـر بعـد لرأيـك  يثك لتعطـحـد ن يُ ع َمـقاطِ ال تُ  -
   ذلك عّما تريد.

  ال تتكلم وأنت تمضغ اللبانة أو وفمك مملوء بالطعام أو الحلوى. -
قـال أمامـه، إن ذلـك لـن يضـيف شـيئًا إلـى قيمتـك، بـل قًا كل مـا يُ سبَ يعرف مُ  نْ تجنب الظهور في صورة مَ  -

   ربما يعرضك للسخرية.
ة، لـذلك ال تتحـدث كثيـرًا عـن نفسـك وعـن صـحتك ومتاعبـك ومشـاكلك، إنـه حـديث يثيـر رَ نف كريهة ومُ  األنا -

  وتعلم أن تستمع إليهم؛ فذلك يسعدهم. ،الملل، اترك ضيوفك يتحدثون
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ا مــا يــدعو للفخــر؛ حتــى ال يضــيق بهــا كـــل عــن هواياتــك حتــى لــو كــان مــن بينهــ ر مــن الحــديثكثِ ـال تُــ -
ال تهــم ســواك فــال تتحــدث كثيــرًا عــن رؤســائك أو زمالئــك فــي العمــل،  ىســتمعيك، أمــا مشــاكل عملــك فهــمُ 

   فمعظم الموجودين ال يعرفونهم وال يهمونهم في شيء.
لـدك والـذي ، وال عـن القصـر الفـاخر الـذي باعـه وايث عـن نجاحاتـك وانجازاتـك الماضـيةر من الحدكثِ ـال تُ  -

تربيت فيه، وال عن الخدم والحشم الذين كانوا يتولون خـدمتك فـي الماضـي السـعيد، إن ذلـك لـن يرفـع مـن 
نحـــب ونميـــل إلـــى تخليـــد صـــورتنا علـــى الـــورق لكـــن! ال تفـــرض علـــى  ننـــا جميعـــاً إ نك أمـــام مســـتمعيك.أشـــ

؛ إنــه شــيء أصــدقائك وضــيوفك جلســات طويلــة تخصــص لمشــاهدة صــور رحالتــك أو طفولتــك أو شــبابك
قبل أن تتحدث اسأل نفسك وحـاول  .ال تردد نفس الكالم ونفس الحديث وتكرره أكثر من مرة مثير للملل.

  على ضيوفك؟ هُ ص أن تتذكر: هل سبق لك أن حكيت ما تريد قَ 
طلــب منــه بلطــف أن يشــرح لــك األمــر الــك ضــيفك، بــل برقــة إذا لــم تفهــم مــا قالــه  ال تتــردد فــي االعتــذار -

بوضوح أكثر، لكن ال تستخدم أبـدًا هـذه األلفـاظ لتعبـر بهـا عـن عـدم فهمـك مثـل: هيـه؟ إيـه؟ كيـف؟ وهـى 
  لألسف من حولنا. كلمات نسمعها كثيراً 

    ال تذكر ثمن شيء تتحدث عنه، خاصة إذا كان ثمنه مرتفعًا. -
تتعــرف عليــه ألول مــرة، بــل اســتخدم كلمــة: حضــرتك، إلــى أن يــتم  ال تقــل: أنــت، لشــخص يقــدم إليــك أو -

  التعارف، ويصبح التقارب بينكما جيدًا.
  

  
  
  
  
  .ر الوالدين بأنهم األكثر معرفة عند الحديث والنقاش معهمشعِ ا  •
  .رهم بحبك لهم وابتكر لحظات تسعد والديكشعِ ا  •
 .ولية نفسكئمس لتحم  كثر الشكوى عن أوضاعك لوالديك وتثقل عليهم بلـال تُ   •
  .بع عليها صديق مقرّ طلِ رية أمور والديك وال تُ حافظ على سِ   •
  شاورهما في أعمالك وأمورك.  �                        هما كل ما يطلبان.أكرمهما وأعطِ   •
  ال تقاطعهما أثناء الكالم.�                              أمامهما. ال ترفع صوتك عالياً   •
  ... إذا لم يأذنا لك. ال تخرج من المنزل  �.            لم يأذنا به وال تأخذ شيئاً  ... ذب عليهماال تك  •
 حـواراً  تتحدث بشـأنها فـي حالـة فـتح أحـدهم وال ،أخطاء والديك مهما ظهرت لآلخرين من الذوق أن تخفي •

  .عنها معك
ـــ : أيـــاً فـــي حالـــة ســـفرك • الـــديك واحـــرص علـــى التواصـــل لو زيـــارة  صكنـــت فـــي مدينـــة أو دولـــة أخـــرى خص

 .أبداً  م لنفسك األعذارتقد وال  بالهاتف على األقل مرتين أسبوعياً 
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  .ناس يسكنون معك في نفس البيتأخوك أو أختك ليس مجرد أُ  -
  بـل  ،خطـأأإذا  ال تسـخر منـه أبـداً  ،تساعده فـي المـذاكرةاألصغر و  يإذا كنت األخ األكبر فيجب أن تحتو  -

  .قدوة حسنة له نْ كُ ، المحبةمه الخير و أن تعل  ،وترشدهأن تنصحه  بد ال
  .مساعدته إذا طلب منك المساعدةإذا كنت األصغر فيجب احترام األخ األكبر و  -
  الحقد عليه.يجب أال تشعر بالغيرة و  -
 .يجب أن يرتبط األخوة ببعض -

  
  
  

  
  .م حتى ال يظن الضيوف أنهم غير مرغوب فيهمجه عدم الت االبتسام و  -
  .ل أن يسلم عليهم األطفال ثم يدخلون الغرفةفض في موضوع خاص يُ  نكان الضيوف يتناقشو إذا  -
   .يجب تقديم شيء للشرب ثم شيء خفيف لألكل -
  .بين يمكن لألطفال الجلوس معهمقر إذا كان الضيوف من المُ  -
  ....الخ عدم االنشغال عن الضيوف بأشياء أخرى مثل اللعب بالكومبيوتر أو المحمول أو االنترنت -
ثوا ضوضـاء مـع متـابعتهم حـدِ إذا كان للضـيوف أطفـال مـن الممكـن تجهيـز بعـض األلعـاب لهـم حتـى ال يُ  -

 باستمرار.
  
  
  
  

  .جهحرِ من أن تُ  انصحه بدالً فعل، و  عن أخطاء الصديق إنْ  تغاَض  -
  .ساعدهال تتركه وحيدًا عند الضيقات والمشكالت بل سانده و  -
 . طمئنًا عليه، وقم تجاهه بما يلزمسأل عنه مُ إذا غاب عنك على غير عادته، فا -
 . ظر من عالقتك معه ثمنًا مادياً ال تنتال تتوقع و  -
  .الحشمةفي تعاملك معه عن األدب و   تتخل . فال.ت عالقتكما أعلى درجات الصداقة .مهما بلغ -
-  رشدك إلى عيوبك، ال الذي يغطيهاالصديق الذي ي أحب . 
كــأن  تتعامــل بحــدة أو تحــد مــع المســألة. تصــرف و : فــالتفــاهم أو مشــكلة نكمــا خــالف أو ســوءإذا وقــع بي -

 .عليك، وٕان كان الحق معك برأيك الحق كله
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ر بـادِ المُ  نْ ُكـ، ، وال تتجاوب مع مـن يحـدثك بالموضـوعث غيره بما حصل معكماحد ال تفضح أسراره، وال تُ  -
 .دية أو زيارة عند أول فرصة سانحةتصال أو هاإلى 

  
  
  
  

القطـب الموجـب  وهمـا ،متأرجحـة بـين قطبـين شـديدي التنـافر البشري أنمـاط تختلـف وتتبـاين كثيـراً  للسلوك  
وبــالطبع بينهمــا درجــات  ،) والقطــب الســالب (الســلبية الشــديدة والالمبــاالة) مــن جهــة أخــرى(العنــف والعدوانيــة

شـخاص الطبيعيـين هـم الـذين . وتجـد أن األعتـدال إلـى اإليجابيـة أو السـلبيةمختلفة من السلوك المتدرج مـن اال
  .ن الوسط في تعامالتهم مع اآلخرينيتعاملون بثقة واعتدال وتوازن في الظروف الطبيعية ويلتزمو 

  
  : المراسالتعامل مع الشخصيات صعبة طرق  �
  : وأن ال تفعل شيئاً  ،أن ترضى باألمر الواقع ــ ١

أن يفعــل  ص آخـر ال يســتطيع أيضــاً فيجـب عليــك هنــا محاولـة التــأقلم مــع هــذا الشـخص دون اللجــوء لشــخ
  .يتراكم مع الوقت ويؤدي لالنفجار هو أمر خطير فاإلحباط والغضب يءوعدم فعل ش ،شيئاً 

   
  أن تهرب من المشكلة:  ــ ٢

وعليه يجب أن تعلم أن هناك مشاكل بـدون حلـول  ،اإليمان بأنه من المستحيل إيجاد حلول لكل المشاكل
  .حث عن حل فيكون الهروب من المشكلة هو حل معقول جداً أو مشكالت ال تستحق عناء الب

  
  أن تنظر للشخص الصعب نظرة مختلفة:  ــ ٣

ومــن  ،م الــدوافع التــي أدت بــاآلخرين لهــذا الســلوك إذا اســتمر الشــخص فــي تصــرفاتهبإمكانــك محاولــة تفهــ
  المعلوم أن تغييرنا ألنفسنا أسهل بكثير من تغييرنا لآلخرين.

  
  : الشخص المزعج بطريقة جديدةتعامل أن  ــ ٤

فــي إســعادك والعكــس، فكمــا أن هنــاك لــديهم القــدرة  فكلمــا اجتهــدت فــي إســعاد اآلخــرين اجتهــدوا هــم أيضــاً 
ى تنمــي تــعلــى إزعاجــك فكــذلك أنــت تســتطيع إزعــاج اآلخــرين، ومــن األفضــل اللجــوء للحلــين اآلخــرين ح

بـد مـن أجـل تحقيـق ذلـك  وال ،إليـه الجميـعمهاراتك في التعامل مـع اآلخـرين فتصـبح الشـخص الـذي يلجـأ 
  . أن تتعرف على أنماط السلوك الصعبة التي نواجهها عادة في حياتنا اليومية

  ومن هذه األنماط أو الشخصيات:
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  :خصائصه  �
 قاسي في تعامله حتى أنه يقسو على نفسه أحيانًا. - 
 -  ال يثق بهم.م مشاعر اآلخرين ألنه ال يحاول تفه 
 -  به برأيه.يكثر من مقاطعة اآلخرين بطريقة تظهر تصل 
 .بأهميته يحاول أن يترك لدى اآلخرين انطباعاً  - 
 مغرور في نفسه لدرجة أن اآلخرين ال يقبلونه. - 
 .لديه القدرة على المناقشة مع التصميم على وجهة نظره - 
 .لكن اآلخرين ليسوا بخيرخير و يرى نفسه أنه ب - 

 :ثير للغضباإلنسان المُ 
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  ه؟كيف تتعامل مع �
 .المحافظة على هدوئكأعصابك و  عمل على ضبطا - 
  .حاول أن تصغي إليه جيداً  - 
 .أنك على استعداد تام للتعامل معه تأكد من - 
 .أحسن ىال تحاول إثارته بل جادله بالتي ه - 
 .أفكارهحاول أن تستخدم معلوماته و  - 
  .نظرك حازمًا عند تقديم وجهة نْ كُ  - 
 .امه لآلخرينإن اإلنسان محترم على قدر احتر  هُ مَ أفهِ  - 
 : نعم ...... ولكن.استعمل معه أسلوب - 

  
  
  

  :خصائصه �
   .يفتقر إلى الثقة بنفسه - 
   .القلقتظهر عليه عالمات الخجل و  - 
   .تتصف مواقفه غالبًا بالتردد - 
   .يجد صعوبة في اتخاذ القرار - 
  .يضيع وسط البدائل العديدة - 
  .األنظمةيميل لالعتماد على اللوائح و  - 
   .بالوقتال يهتم كثير الوعود و  - 
  .التأكيداتيطلب المزيد من المعلومات و  - 
  .اآلخرين بخيريرى نفسه أنه ليس بخير و  - 

  
  كيف تتعامل معه؟ �

   .محاولة زرع الثقة في نفسه - 
ســاعده علــى اتخــاذ القــرارات ، الخجــل بأســلوب الوالديــة الراعيــةالتخفيــف مــن درجــة القلــق و  - 

   .ظهر له مساوئ التأخير في ذلكاو 
  .ه مزيدًا من التأكيداتأعطِ ، م معلومات جيد لتزويدهتوفير نظا عمل علىا - 
  .بعالقته مع اآلخرينأن التردد يضر بصاحبه و  هُ مَ أفهِ  - 
 قدرته على اتخاذ القرار.رم بثباته و حتَ أن اإلنسان يُ  هُ مَ أفهِ  - 

  
  

 د:ترد الشخص المُ 
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 :خصائصه �

  .يصعب التفاهم معهيتميز بالبرود و  - 
  .م المعلوماتيتفهّ يتميز بدرجة عالية من اإلصغاء و  - 
  . يرغب في االعتراض على األفكار المعروضةال - 
  .هة إليهب من اإلجابة على األسئلة الموجّ يتهرّ  - 
   .ال يميل لآلخرين فهو غير عاطفي - 
  .عالجه بأسلوبه من خالل إصغائك الجيد - 
  .ه إليه األسئلة المفتوحة التي تحتاج إلى إجابات مطولةوجّ  - 
  .ره على اإلجابةجبِ استخدم معه الصمت لتُ  - 
  .ال تتسرع في خطواتكيئًا في التعامل معه و لتكن بط - 
  .الوداظهر له االحترام و  - 

  
  
  
  :خصائصه �

  .في كل شيءكثير الكالم ويتحدث عن كل شيء و  - 
  .يعتقد أنه مهم - 
  .يمكن مالحظة رغبته في التعالي إال أنه أضعف مما تتوقع - 
  .يتكلم عن كل شيء باستثناء الموضوع المطروح للبحث - 
  .دةيقع في األخطاء العدي - 
 .ت وجهة نظرهثبِ واسع الخيال ليُ  - 

  
  ؟ كيف نتعامل معه �

  .عندما يحاول استعادة أنفاسهقاطعه في منتصف حديثه و  - 
  ؟ا بعيدين عن الموضوع المتفق عليه: يا سيد ... ألسنقل له - 
  .أنك حريص عليهأثبت له أهمية الوقت و  - 
  .الخ ...و ذلك بالنظر إلى ساعتك ...ه بأنك غير مرتاح لبعض أحاديثه و ر أشعِ  - 

  
  
  

  :البرودبالبطء و  الشخص الذي تتصف ردود فعله
 

 :الشخص الثرثار
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  :خصائصه �
  .بالي باآلخرين لدرجة أنه يترك أثرًا سيئًا لديهمال يُ  - 
  .لذا تجده سلبيًا في طرح وجهات نظره ،يفتقر إلى الثقة - 
  .ه على ذلكيصعب حثّ دي وال تغريه األفكار الجديدة و تقلي - 
  .جددةال مكان للخيال عنده فهو شخصية غير مُ  - 
  .راضاتيضع الكثير من االعتو ، عنيد، صلب - 
  .يذكر كثيرًا تاريخه الماضي - 
  .ًا ال روحاً األنظمة المرعية نصّ يلتزم باللوائح و  - 
  .ال يميل للمخاطرة خوفًا من الفشل - 
 

  كيفية التعامل معه؟  �
 -  ف على وجهة نظره من خالل مواقفنا اإليجابية معهالتعر. 
  .تدعيم وجهة نظرك باألدلة للرد على اعتراضاته - 
  .العديد من الشواهد التي تؤيد أفكاركله على أن لديك  دْ أكِ  - 
   .ه الفرصة للمقاطعةئعطااعدم  - 
   .قدم أفكارك الجديدة بالتدريج - 
  .لتكن دائمًا صبورًا في تعاملك معه - 
 ... ولكناستعمل أسلوب: نعم . - 

  
  
  

  :خصائصه �
  .يفتقد إلى الثقة في نفسه - 
   .من السهولة إرباكه - 
  .يتبدل لونه ألقل مؤثرظ و تحف مُ  - 
  .ختباء خلف اآلخرينيحاول اال - 
 .الخاصةعامة بالفشل في حياته العملية و  يتصف سلوكه - 

 
   ؟كيف نتعامل معه �

  .طلب منه تقديم وجهة نظرها - 

 :الشخصية المعارضة دائماً 
 

  :الشخص الخجول
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أن تعمــل علــى  حــاول ،ٕاظهارهــا لالســتفادة منهــارم لمعلوماتــه، و حتَــإن اإلنســان يُ  :قــل لــه - 
   .ذلك بوضعه في مواقف مضمون نجاحهاو  ،زيادة ثقته بنفسه

 ه البدائل، وحاول أن تعطيه الحل ليثبت عليه.ال تقدم إلي - 
  
  
  
 :خصائصه �

  .ال يرغب في االستماع إليهايتجاهل وجهة نظرك و  - 
  .يرفض الحقائق الثابتة ليظهر درجة عناده - 
   .، قاس في تعاملهصلب - 
 .ليس لديه احترام لآلخرين ويحاول النيل منهم - 

 
  ؟ كيف نتعامل معه �

  .أمام وجهة نظرهد الرأي ك اآلخرين معك لكي توح أشرِ  - 
   .طلب منه قبول وجهة نظر اآلخرين لمدة قصيرة لكي تتوصلوا إلى اتفاقا - 
  .ره بأنك ستكون سعيدًا لدراسة وجهة نظره فيما بعدأخبِ  - 
  .لكناستعمل أسلوب: نعم ... و  - 

  
  
  
  :خصائصه �

أن ذلــك يمثــل مســتوى و  ،ال يمثــل المكانــة التــي يســتحقها يعتقــد أن مكانــه وســط المجموعــة - 
  .بكثير مما يستحق أقل

 -  يحاول إيصالهم إلى المواقف الحرجةو  ،د السلبيات لدى اآلخرينيحاول تصي.  
 .العتقاده أنه فوق الجميع يعامل اآلخرين بتعالٍ  - 

 
  ؟كيف نتعامل معه �

ليحــــاول إثبــــات أن لديــــه  ،ال تحــــاول اســــتخدام الســــؤال المفتــــوح معــــه ألنــــه ينتظــــر ذلــــك - 
، وألنه يشعر عند لمطروح أكثر بكثير مما لديكوع االمعلومات المتخصصة حول الموض

 ل المشاكل وأن رأيك ال يمثل أي قيمة بالنسبة له.توجيه السؤال المفتوح إليه أنه هو حالّ 
  ولكـن لـو فكـرت معـي  ،: إنـك فعـًال علـى حـقاستعمل معـه أسـلوب: نعـم ... ولكـن، مثـال - 

 ...في 

  :الشخص العنيد
 

  :تعاليالشخص المُ 
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 :خصائصه �
 -  د األخطاء على درجة عاليةيتصي.   
  .دائمًا مجموعة من األسئلة ليواجه بها اآلخرين لديه - 
  .تراه يتنقل من مكان آلخر بحثًا عن األخطاء - 
 .ليس لديه احترام لمشاعر اآلخرين - 
   

  ؟كيف نتعامل معه �
   .ال تفقد السيطرة على أعصابك معه - 
  .ال تفتح له الباب الكامل ليقول كل ما عنده - 
   .إليه بدرجة عالية أصغِ  - 
  .حدود يجب أن يلتزم بها مه أن لكل إنسانأفهّ  - 
  .ه الفرصة للسيطرة الكالميةعطِ ال تُ  - 
 .لكناستعمل معه أسلوب : نعم ... و  - 

 
  
  

  االستماع:
مــن خــالل المالحظــة والتجربــة مــن  ،فــن أو فــن اجتمــاعي علــى وجــه التحديــد ىالحــديث أو المحادثــة هــ  

اعـة ولـيس مـع فـرد واحـد فقـط الممكن أن يصبح الشخص الخجول شخصًا مـاهرًا فـي إدارة أي نقـاش وسـط جم
بعينه ... فهل تتخيل مدى الجرأة التي سيصل إليها هذا الشخص بإتباعه قواعد اإلتيكيت لكي يلتف اآلخـرون 

اهتمامًا بكـالم  يبدمن حولك لتبادل اآلراء حول موضوع عام أو خاص. ومن القواعد األولية أن تكون لطيفًا تُ 
اإلنصات للغير باهتمام وترك الفرصـة لهـم  ىتوافر فيه صفة هامة هوتجد أن الشخص االجتماعي ت اآلخرين.

 بل وٕاشعارهم بأهميتهم وبهذا ستكسب نقاط لصالحك. ،ثللتحد  
  

  بدء المحادثة:
ـــدأ الحـــوار مـــع شـــخص؟   ـــهبالتحـــد  كيـــف تب ـــذي تتواجـــد في   أو عـــن ســـبب تواجـــدك فيـــه  ،ث عـــن المكـــان ال

التحدث عن الذكريات مع األصدقاء أو عن حدث مع شخص تعرفـه. أمـا  ،(إما لاللتقاء باألصدقاء أو غيرهم)
ثك بكثــرة حتــى تبــدو محــور كالمــك. ال يشــترط تحــد  ىإذا كنــت فــي حفلــة فالمضــيفة مــن الممكــن أن تكــون هــ

ث مـن خــالل توجيــه بعــض األســئلة عــن الموضــوع الــذي ه بــالنظر دائمــًا إلــى الشــخص الــذي يتحــدّ التوّجــ ،لطيفـاً 
مكنة، كما أن ذلك يعكس اهتمامك وانتباهك للغير. والمتابعـة تى تساعد على بقائه أطول فترة مُ يدور أمامك ح

  :الباحث عن األخطاء الشخص
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والتــي تكــون  ،رات والتعبيــرات علــى الوجــهبالتحــاور الشــفهي ولكــن بمتابعــة العينــين وٕابــداء بعــض التغّيــ يال تــأت
  أفضل بكثير من الكالم في بعض األحوال.

  
  الثرثرة:
  ألنــك تحتكــر الحــديث بأكملــه  ،ال يكــون فــي صــالحك أو صــالح مــن يقصــها حكايــة القصــص الطويلــة قــد  

الفرصــة للغيــر. لكــن فــي بعــض األحيــان قــد ال تســتطيع الفــرار مــن هــذه القصــص الطويلــة إذا كــان  يوال تعطــ
هـذه الحالـة لكسـر رتابـة الحـديث توجـه األسـئلة لألشـخاص  ييوجد أمامـك يحكـى حادثـة لـه. وفـالذي  الشخص

االهتمـام  يإذا كانوا قد مروا بمثل هذه األحداث من قبل. لـيس السـكون والهـدوء مـن حولـك يعنـ المنصتين عما
  لــل ... ولالبتعــاد عــن ســماع مالحظــات محرجــة مثــل المَ  يلكنــه قــد يعنــ ،بمــا يقولــه الشــخص أو أن لــه شــأن

  ل مـــن حـــديثك ا إذا كـــان غيـــرك يشـــعر بالمَلـــ"هـــل انتهيـــت مـــن حـــديثك" عليـــك بتنميـــة حاســـة التمييـــز لـــديك عّمـــ
  وتحديد الخط الفاصل.  ،أم ال

  
  المقاطعة أثناء الحديث:

حـاول أال تقـاطع الحـديث  ،مقاطعة الحديث قد تكون من أكثر المآزق التي ال تجعلك تبـدو محـاورًا ناجحـاً   
عليــك باســتئناف الحــديث  ،بقــدر اإلمكــان ... فــإذا انضــم شــخص جديــد للمجموعــة ومشــاركته بموضــوع جديــد

  بد من إخبار هذا الشخص بموضوع الحديث. ة أخرى. وعند العودة الالقديم مر 
  

  األخطاء:
مـــؤلم حـــدث لـــك أو لشـــخص آخـــر بـــدون معرفتـــك بـــأن شـــيئًا مشـــابهًا قـــد حـــدث ألحـــد  يءعنـــد روايـــة شـــ  

ال أعلم بذلك". ثم  "معذرة فأنا ك:ا باالعتذار أو بقولالحاضرين فليلفت شخص آخر انتباهك، عليك باإلشارة إمّ 
حـًا وتحـب روح الدعابـة بـأن تبـدى سـخريتك مـن رِ وٕاذا كنـت مَ  ر الموضـوع.ر الحديث في اتجاه آخر أي يغّيـيدا

اء أو عشــاء فــي دومثــال آخــر علــى ذلــك إذا تمــت دعوتــك لتنــاول وجبــة غــ ،شــيء بشــكل معقــول فــال مــانع منــه
نــوع معــين مــن  ك مــنءثــم أظهــرت اســتيا ،مطعــم أو فــي بيــت أحــد األصــدقاء أو عنــد ذهابــك ألحــد الحفــالت

الطعام ثم وجدته الطبق الرئيسي أمامك فاالكتفاء بإبداء االبتسامة على وجهك ونسيان مـا كنـت تتحـدث بشـأنه 
  هو الحل للخروج من المأزق.

  
  الثقافة:

دير النقـــاش معـــه، ومعرفتـــه ســـر آخـــر مـــن أســـرار فـــن الحـــديث هـــو معرفتـــك بالشـــخص الـــذي ســـتجلس وتُـــ  
. معرفـة األخبـار اليوميـة وخاصـة إذا كنـت خجـوًال لتسـتخدمها عنـد الحاجـة ألن بالمواضيع التي تحـوز اهتمامـه

  .ماً قحَ بد وأن يبدو طبيعيًا وليس مُ  نقاشك ال
  
  



- ٥٦ - 

 

  
  
  
  

ألنه أصبح جزءًا مهمًا في حياتنـا جميعـًا نعتمـد عليـه فـي إنجـاز أعمالنـا والتواصـل مـع اآلخـرين والتعـرف   
ة إلـى المميـزات التكنولوجيـة التـي تظهـر كـل يـوم، فإنـه بـال شـك فـي العـالم مـن حولنـا، باإلضـاف يعلى مـا يجـر 

  :د تعاملنا بالموبايلداب التي تحد نحتاج إلى بعض اآل
  

   االنتباه للطريق واألمان:
   ث فــي التليفــون المحمــول أثنــاء القيــادة قــد يشــتت تفكيــرك ويعرضــك للخطــر أنــت ومــن حولــك، لــذلك التحــد

فــي الطريــق للمحافظــة علــى حياتــك مــن  ةً ليــوالتركيــز كُ  ،القيــادة بقــدر اإلمكــانينبغــي الحــد مــن اســتخدامه أثنــاء 
األذى والضــرر، وٕاذا اضــطررت لــذلك فعليــك باســتخدام الســماعات فــال تكــن يــدك أيضــًا مشــغولة عــن القيــادة، 

 ض للمخالفة المرورية.باإلضافة لعدم التعر  
  

   الحفاظ على نبرة الصوت الهادئة:
لغيــرك،  ث، وصــوت التليفــون نفســه هادئــة ال تســبب إزعاجــاً تحــد رة صــوت الشــخص المُ ينبغــي أن تكــون نبــ  

فيجب التحدث بصوت منخفض، ألن التليفون له ميكروفون حساس قادر على نقل األصوات الهامسة وليسـت 
  المنخفضة فقط.

  
  : اختيار نغمة التليفون المناسبة

زعج أي شــخص عنــدما يــرن، وابتعــد عــن النغمــات أوًال تكــون النغمــة متوســطة وليســت عاليــة حتــى ال ينــ  
غلقـة، الموسيقية واألغاني إذا كنت في مكان عمل أو دراسـة، ألن تلـك النغمـات مكانهـا النـوادي ال األمـاكن المُ 

يبراشــن) اڤب أي شــخص أي إزعــاج قــد يصــدر منــك أو مــن موبايلــك باســتخدام الذبــذبات (الجنــإذن عليــك أن تُ 
  وجود شخص مريض أو نائم. يأثناء االجتماعات واألعمال الهامة أو فبدًال من الرنين وخاصة 

  
   الحفاظ على نبرتك وسط الزحام:

وحـــاول قـــدر اإلمكـــان  ،جعـــل صـــوتك وصـــوت التليفـــون منخفضـــين للغايـــة حتـــى ال يفهـــم أحـــد مـــا تقولـــهاو   
 ويبـدأ  ون بعضـهم فضـولياً ال تجـذب انتبـاه غيـرك فقـد يكـأث فـي التليفـون االبتعاد عن الزحام، فعليك عنـد التحـد

فــي متابعــة الحــديث، وهــو مــا ال ترغــب فيــه بــالطبع، بينمــا قــد يرفــع أحــدهم صــوته للتبــاهي، وهــو ســلوك غيــر 
  مقبول بالمرة.
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    احترام الحيز الشخصي لجميع األشخاص:
   ك سـم علـى األقـل، وٕاذا لـم يوجـد لـديك حيـز خـاص بـ ٦٠ ـ� ٣٠ث بمسـافة تبعـد عـنهم فحاول دائمًا التحد

  تاح لديك ذلك.انتظر حتى يُ 
  

   الحرص على خصوصية المحادثة:
فالسبب الرئيسي وراء اختراع الموبايل هو ضمان سير األعمال الهامة على ما يرام وفى الوقت المناسب   

لهــا، ألنــه فــي بعــض األعمــال ينبغــي اتخــاذ قــرارات فوريــة وحازمــة ال تتطلــب أي تأجيــل، وبمــا أن أي معلومــة 
فـــاحرص دائمـــًا علـــى الوقـــت والمكـــان  ،حـــاط بشـــيء مـــن الســـرية أو الخصوصـــيةبـــد أن تُ  ال الخاصـــة باألعمـــ

  المناسبين لنقاش بعض المواضيع أو المشاكل بشكل يتيح السرية لها.
  

   االبتعاد عن الشجار:
   ينبغـــي أن يكـــون شـــعار التليفـــون "خيـــر الكـــالم مـــا قـــل  إلبـــالغ األمـــور الهامـــة بإيجـــاز، فهـــو غيـــر ودل "

صــص إلدارة شــئون المنــزل أو األســرة أو الشــجار فــي أمــور العمــل، كمــا أنــه مــن األفضــل االنتظــار لمقابلــة مخ
الشخص وجهـًا لوجـه عنـدما يكـون هنـاك خـالف أو مشـادة ألن هـذا يـؤدى إلـى نتـائج أفضـل، فـاعلم تمامـًا نـوع 

  ناقشات الحادة لها أماكن أخرى.نبرة الصوت المستخدمة، فالمهى  وما ،المناقشات التي ُيستخدم فيها التليفون
  

   التركيز:
ق عليـه "شـخص متعـدد طَلـويُ  واحـدٍ  شيء بديع أن يكون الشخص نشيط وينجز كثيرًا من األعمـال فـي آنٍ   

الوظائف"، فمن الممكن أن يقوم الشخص بالتحـدث فـي التليفـون والكتابـة علـى الكمبيـوتر وشـرب فنجـان القهـوة 
مــة "كلــه فــي آٍن واحــد" وينجــز كــل ذلــك بكفــاءة كبيــرة، لكــن فــي بعــض األوقــات أو الشــاي وكتابــة التقــارير الها

كمـــا تعكـــس شـــكل مـــن أشـــكال عـــدم االهتمـــام  ،األخـــرى تتطلـــب بعـــض األعمـــال التفـــرد فـــي إنجازهـــا ألهميتهـــا
  .والكفاءة، وينطبق الحال على الموبايل طبعاً 

  
  
  
  
  الرد على الرسائل: -١

ـــة ســـواء  ـــة لصـــديق ... مـــن قواعـــد الرســـائل المهمـــة أو الحقيقي مـــن أجـــل أعمـــال هامـــة أو إلرســـال التحي
  اإلتيكيت الرد عليها وعدم إهمالها.

  القصة؟ ىما ه -٢
فمستخدم اإلنترنت يحتاج إلى العناوين الصريحة المباشرة  ،أو ما هو الموضوع؟ ال تترك القارئ في حيرة

  الرد السريع.لتوفير الوقت ولتنبيه القارئ إلى مضمون الرسالة للحصول على 
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  اإلعالن عن العناوين البريدية: -٣
فأنـــت تســـتخدم قائمـــة العنـــاوين المســـجلة عنـــدك  ،عنـــدما ترســـل بريـــدًا إلكترونيـــًا لمجموعـــة مـــن األصـــدقاء

وقــد ترســل الرســالة إلــى أشــخاص ال يرغبــون فيهــا أو ال يرغبــون فــي معرفــة اآلخــرين  ،الختصــار الوقــت
  ذل بعض المجهود!.بعناوينهم ... فعليك مراعاة ذلك وب

  مراجعة األخطاء اللغوية: -٤
ذلك عليـك بقـراءة الرسـالة مـرة أخـرى بعـد  يلتفاد ،كل واحد منا معرض لألخطاء اللغوية في كتاباته  

 ب مثل هذه األخطاء.االنتهاء منها لضمان تجن  
  نوعية الرسائل: -٥

  ة شيئًا غير الئق على اإلطالق!.فإرسال الرسائل اإلباحي يء،في كل شو  االلتزام مطلوب في أي شيء  
  اختيار المواقع: -٦

ومعظـــم المواقـــع عنـــدما تقـــوم بزيارتهـــا ترســـل نشـــرات إخباريـــة  ،تتنـــوع المواقـــع وصـــفحاتها علـــى اإلنترنـــت
  فعليك باالختيار الصحيح لها. ...قد تزعجك وتمأل صندوق بريدك  ،لعمالئها

  الخصوصية: -٧
  أما بريد العمل فللعمل. ،وصياتكالبريد اإللكتروني الخاص بك هو لخص  

  تغيير عنوان البريد اإلليكتروني: -٨
  والتأكد من عدم وجود أية رسائل مهمة على العنوان القديم. ،األصدقاءإرسال العنوان الجديد لكافة   

  
  
  
  

ر فـي ، مـع التأكيـد علـى الشـكر لمجـرد التفكيـالبـدء باالمتنـان والشـكر لمقـدمهاالهـدايا  يمن أهـم قواعـد تلقـ  
إعجابـك بهـا  يبـدن تُ أمها و قـد ح الهـدايا أمـام الشـخص مُ ـفتَــل أن تُ فّضـ. يُ ة بغض النظر عن قيمتها الماديةالهدي

لقيــت هــدايا كثيــرة مــن أكثــر مــن شــخص، فيفضــل عــدم فــتح الهــدايا ٕان كانــت ال تنــال رضــاءك. أمــا إذا تحتــى و 
  يـــت هديـــة إذا تلقّ  .رينارنـــة بهـــدايا اآلخـــ، حتـــى ال تحـــرج شخصـــًا بـــدون قصـــد كانـــت هديتـــه بســـيطة مقأمـــامهم

  . ب له اإلحراجسب ر صاحبها حتى ال تُ خبِ ، ال تُ إعجابك لْ ـنـَ ال تناسبك أو لم تَ 
   
  
  
  

  إذا كنت أنت من سيقوم بالزيارة فهناك بعض األمور التي يجب مراعاتها:
، مســبق محــدد مــن قبــل بــدون ســبق ميعــادعــدم الزيــارة ن نأخــذ ميعــادًا مــن صــاحب المنــزل و أ يجــب أوالً  - 

  .ويفضل أن نأخذ الميعاد قبلها بعدة أيام
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منا لصاحب  ذلك احتراماً أكثر من ربع ساعة عن الميعاد؛ و  ال بد من احترام ميعاد الزيارة، وعدم التأخير - 
  ل أن نصل قبل الميعاد حتى نترك فرصة ألهل البيت ليجهزوا البيت ويستعدوا للزيارة.فض ال يُ و  ،البيت

بد أن يكون قبلها بيوم على األقل، وفي حالة حدوث ظـرف طـارئ فجـأة   االعتذار عن الزيارة الة في حال - 
  .، إذا كان هناك سبب قوي جداً ن نتصل ونعتذر أو نؤخر الميعاد قليالً أممكن 

  عدم التكلف.لبساطة و ملبسنا مع ااالهتمام بمظهرنا و  - 
؛ مثــل كتعبيــر عــن الشــكر الستضــافتهم لــك ةبوجــه عــام عنــد زيــارة أحــد مــن الممكــن إحضــار هديــة بســيط - 

  شيكوالتة أو بوكيه ورد.
  
  
  

بأهميـة  بإشعار السـكانس للنفايات و افي منطقتنا بعدم إلقاء القمامة وبوضع أكينحافظ على نظافة البيئة   
  سالمة بيئتنا سالمة ألنفسنا. المحافظة على البيئة ألن

  * كيف يمكن أن نقضي على التلوث؟
وضـــعها فـــي تجنـــب إلقـــاء القمامـــة فـــي الشـــوارع و علـــى التلـــوث بتقـــديم نصـــائح للنـــاس بيمكـــن أن نقضـــي 

  األماكن المخصصة لها.
  األمراض التي يمكن أن ينتج عنها التلوث؟هى  * ما

  : ألخطـــــار التســـــبب فـــــي أمـــــراض خطيـــــرة التلـــــوث آفـــــة اجتماعيـــــة يجـــــب محاربتهـــــا بعـــــدة وســـــائل تفاديـــــاً 
  ).... األمراض التنفسيةو  ـلدية الج األمراضو  ـالربو و  ـكالحساسية (

  * هل يمكن القضاء على التلوث بشكل نهائي؟
الحــرص علــى نظافــة  ... ن التلــوث يزيــد المجتمــع ضــرراً نعــم يمكــن القضــاء علــى التلــوث بشــكل نهــائي أل - 

 قي، وعنوان الحضارة.م ورَ المكان الذي يعيش فيه، سواء كان بيته أو مدينته ألن النظافة أساس كل تقد  
د أبناءه الهدوء، فهو بحق قيمة ساميةجن ت -  ب الضوضاء، والحرص على أن ُيَعو.   
حوله باألشـجار والنباتـات،  الحرص على زراعة ما حوله، من فراغات بالزهور وغيرها، وتزيين منزله وما - 

مــع  والنباتــات الموجــودة فــي األمــاكن العامــة والخاصــة، وتعلــيم األبنــاء المحافظــة علــى األشــجار والزهــور
  قوا الجمال ويحرصوا عليه.األشجار والزهور في حديقة المنزل أو داخله؛ ليتذو  توعيتهم بأهمية زراعة

 -  ص من القمامة بطريقة سليمة؛ لمنع انتشار األمراض، ونقل العدوى، فال يجب وضعها أمام المنـزل التخل
ات، فتشوه صورة البيـت وتضـر أو خلفه، حتى ال تكون عرضة للعبث فتتناثر بصورة تتجمع عليها الحشر 

  أهله، وكذلك الحرص على عدم إلقائها من الشرفات والنوافذ.
الـــتخلص مـــن المخلفـــات الصـــلبة؛ كـــاألوراق، والصـــناديق، وقطـــع القمـــاش القديمـــة، والزجاجـــات الفارغـــة،  - 

حولهـا  وتجمـع الميـاه والعلب المعدنية، وبقايا الطعام التي أصبحت من أهم مصادر التلـوث؛ ألن تراكمهـا
  للرائحة الكريهة. اً يكروبات ومصدر للحشرات والم اً يجعلها مرتع

  الحرص في التعامل مع المياه، وعدم اإلسراف في استخدامها، وكذلك عدم تلويثها بإلقاء القاذورات فيها. - 
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الحرص على إدخال الشمس إلـى مختلـف الحجـرات؛ لتقضـي علـى الحشـرات والميكروبـات وتمنـع تكاثرهـا  - 
  ن نشر األمراض واألوبئة.م دّ حِ وتَ 

الحذر عند استعمال المنظفات الكيماوية، والمواد السامة، والتقليل منهـا مـا أمكـن، ألنهـا تـؤثر علـى طبقـة  - 
  األوزون، التي تحمي األرض من أشعة الشمس الحارقة، واألشعة األخرى الضارة.

وغيــــر ذلــــك، وكــــذلك  لوقــــوداســــتخدام المرشــــحات التــــي تقــــي البيئــــة مــــن العــــوادم الناجمــــة عــــن اســــتخدام ا - 
  استخدامها في األجهزة المنزلية التي يترتب عليها ظهور عوادم ضارة كمدخنة المطبخ وغيرها.

نشــر الــوعي البيئــي بــين األبنــاء، لتوســيع آفــاقهم ومــداركهم حــول حــب العــالم والكــون بمــا فيــه، ومــن فيــه،  - 
رشـاد لهـم، والتعـاون علـى مواجهـة هـذا وكذلك نشر هذا الوعي بين الجارات واألقـارب وتوجيـه النصـح واإل

  الخطر، لما فيه صالح الفرد.
  
  
  
  
 .بد وأن تحترم خصوصياتهم ، اللكي تحترم الناس خصوصياتك -
 ال تقتحم مناقشاتهم. -
 ال تنصت إلى مكالمتهم التليفونية. -
 ال تتلصص. -
 ال تفتش في متعلقاتهم. -
 انقر الباب واستأذن قبل الدخول عليهم. -

  
  
  
  
  رات المياه العامة:إتيكيت دو 

  :خطوات النظافة العامة
لتجنــب الوقــوع فــي حيــرة عنــدما تفاجــأ  ،بــد وأن يتــوافر معــك المناديــل الورقيــة عنــد دخــول دورات الميــاه ال  

  ها أو التعرض ألي ظرف مثل سقوطها في المرحاض.دبنفا
غطــــاء بالســــتيكي عليــــك بتنظيــــف المقعــــدة بالمــــاء والمناديــــل الورقيــــة ووضــــع  ،قبــــل اســــتخدام المرحــــاض -

  ص لهذا الغرض. خصّ مُ 
.. . محــابس المرحــاض باأليــدي ألنــه ســيكون هنــاك احتمــال كبيــر بتلوثهــا ،ب لمــس مقــابض األبــوابتجّنــ -

  ويأتي من جديد دور المناديل الورقية التي ال غني عنها.
  غسل األيدي فورًا بالماء والصابون بعد االنتهاء من استخدام المرحاض. -
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بالمجففـات الهوائيـة المتـوافرة داخـل دورات الميـاه ألن هواءهـا مـوطن خصـب اللتقـاط  عدم تجفيف األيدي -
 وبالتالي ستتجمع على يديك. ،البكتريا ألنها تعيش في المناخ الدافئ

  
  إتيكيت دورات المياه العامة:

  شخصي.ألنك لن تدخل دورة المياه غير النظيفة فحافظ عليها كأنها الستعمالك ال ،الحفاظ على نظافتها -
  .. ألنه سيوجد من سيستخدمه بعدك.. ال تضع قدميك على المقعدة بالحذاء عند استخدام المرحاض -
  ال تلق المناديل الورقية في المرحاض أو الحوض. -
. ومـن هنـا تـأتي المشـكلة .. نسـدادال تضع الشعر بالمثل في المرحـاض أو الحـوض حتـى ال يتعرضـا لإل -

  األكبر.
  امة العريضة على وجهك عند رؤية عامل النظافة إلصالح ما أتلفته!!وآخر هذه النصائح االبتس -
  
  
  
  
  .األناقة في البساطةابحث عن البساطة في اختيار مالبسك، ف - 
تجعلــك مميــزًا وســط مجموعــة مــن األفــراد، بشــرط أال تكــون  ىاأللــوان مهمــة جــدًا فــي اختيــار المالبــس، فهــ - 

  .فتصبح مثيرًا للضحك والسخرية ،مبهرجة
ل ارتـــداء المالبـــس المزخرفـــة كاملـــة، فيكفـــي القمـــيص فقـــط، مـــع تيشـــيرت أبـــيض وبنطلـــون أســـود ال يفضـــ - 

  :كمثال
بجسـمك كمـا ال يجـب أن  وملتصقاً  ختر التيشيرت الذي ال يجب أن يكون القميص ضيقاً ا إذا كنت نحيفاً  - 

أكثـر وحـذار  حجماً ألنها تعطي  بالقمصان المقلمة أو المخططة أفقياً  ! كما ينصح أيضاً جداً  يكون واسعاً 
  . أكثر تعطي طول أكثر وتجعلك تبدو نحيفاً  ىمن الخطوط العمودية فه

  إذا كنت ذاهب للمدرسة أو النادي أو مع األصدقاء ابتعد عن المالبس المطرزة الالمعة. - 
 -  بـل علـى العكـس هنـاك أن تشتري مالبـس مرتفعـة الـثمن حتـى تكـون أنيقـاً  أبداً  إنه ليس شرطاً  ر دائماً تذك 

  .الروعةمالبس رخيصة في منتهى األناقة و 
المالبس العملية التي تسـاعدك علـى الحركـة فـي المدرسـة  أو فـي المواصـالت أو فـي النـادي  ر دائماً اخت - 

  ...  مثل بنطلون قماش أو جينز وبلوزة أو جيبه واسعة وبلوزة
  قطنًا أو كتانًا. شيفضل أن يكون نوع القما - 
حتى نظهر بمظهـر حسـن أمـام اعاتها حتى ال نكون عثرة للغير و يجب مر  ياالحتشام من أهم األشياء الت - 

  .انطباع سيء عن صاحبها محتشمة تعطي دائماً الغير ن المالبس أل ،اآلخرين
  ر منهــا مــا يناســبك اختــر المالبــس المناســبة لــك ولحجــم جســمك ومظهــرك وال تجــري وراء الموضــة واختــ - 

 فقط.
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النـاس بعضـهم لـبعض، أحيانـًا تكـون تلـك السـلوكيات  لمراقبة تصـرفات أكثر األماكن شيوعاً  ىالمطاعم ه  
مثل مضغ الطعام بفم مفتوح وبصوت مسـموع، أو التحـدث بفـم  ة لدرجة تلفت النظر،رَ نف أو التصرفات سيئة ومُ 

لوجـــوههم، كـــذلك األكـــل باألصـــابع  ع بـــدون داعٍ ملـــيء بالطعـــام، كـــذلك مراقبـــة مـــن حولـــك وهـــم يـــأكلون والتطلـــ
التحــدث أيضــًا بصــوت مرتفــع ُيعتبــر أحــد أهــم  .األيــدي علــى الــرغم مــن وجــود الشــوكة والملعقــة علــى المائــدةو 

وتجعـل كـل مـا يصـدر عنـك فـي بـؤرة االهتمـام والمراقبـة،  ة ألنها تجذب انتباه المحيطين بـكالسلوكيات الخاطئ
وم بهــا الــبعض مــن بــاب المــرح بصــوت مرتفــع، والــذي يقــ التجشــؤأمــا أســوأ تلــك الســلوكيات علــى اإلطــالق فهــو 

مـن التصـرفات غيـر  واالستظراف، كذلك استخدام فوط ومناديل المائدة لتنظيف األنف والعطس، كـل ذلـك ُيعـدّ 
  ٕاتيكيت الذوق واللياقة في األماكن العامة.والتي تتنافى مع آداب و  ،المطاعم المقبولة في

  
  
  
  
  س إلى المائدة.من الضروري أن تغسل يديك قبل الجلو  -
  ال تبدأ بتناول الطعام قبل اآلخرين، إّال في حال طلب منك ذلك. -
  ال تزيل الطعام الموجود على السكين بواسطة لسانك. -
  .ائدة تسبّب اإلزعاج لآلخرين على المغلق فمك أثناء مضغ الطعام كي الا -
  بيرة من الطعام في فمك.ال تضع كمية ك  ـ                           ال تتكّلم وفي فمك طعام. -
ما يمكنك استعمالها إلزالة الطعام المتبّقي نظيف أنفك خالل تناول الطعام، إنالقماش لت محارمال تستخدم  -

  على الفم.
ال تمّد يدك ألخذ رقائق البطاطس مثًال أو أي طعام آخر من طبق الشـخص الجـالس بقربـك علـى طاولـة  -

  الطعام.
  ما يمكنك استخدام عود األسنان.أسنانك بواسطة أظافرك، إن الق فيال تزيل بقايا األكل الع -
  ب إصدار األصوات المزعجة أثناء تقطيع الطعام في الصحن.تجن -
  فقك على الطاولة.اال تضع مر   ـ          ال تستعمل يدك لوضع الطعام في الملعقة. -
  .تترك الطاولة، للرّد على الهاتف ال -
يـدك  لس بقربـك بلطـف، بـدًال مـن أن تمـدّ ه مـن الشـخص الجـايـدلصـنف الـذي تر ا طلـبالتفادي الفوضـى،  -

  لتناوله.
أبرز اإلرشادات التي يجب أن تّتبعها الحترام إتيكيت تنـاول الطعـام وٕاعطـاء انطبـاع الئـق فـي  ىهذه ه

 المجتمع.
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 ).٣٥،  ٣٤)، (خر ٧،  ٦:  ٣١ (خر الكتاب المقدس ـــ

 لبابا تواضروس الثاني. ل ــ بدع""نحو شباب مُ  ـــ

 لقس رافائيل ثروت.ل ــ "الشباب واإلبداع" ـــ

  سو أتكنسون.  ــ "نحو شخصية واعدة" ـــ
 فيكي كورنا.  ــ ز"مهارات يحتاجها طفلك للتمي  ١٠" ـــ
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�في نهاية الدرس ينبغي أن يكون المخدوم قادرًا على أن:�#س���Wא}�א��'" �

 يفهم معنى اإلبداع، لكي يحيا الحياة القادرة على اإلبداع.  •

 يدرك أن اإلبداع سيجعل لحياته معنى.  •

 بدعين (الطالقة، المرونة، األصالة).طريقة مبدعة من خالل توظيف الصفات األساسية للمُ يفكر ب  •

 يعرف أن اإلنسان الُمبدع يتصف بالفهم العميق، والقدرة على استخدام قدراته (الطالقة).  •

 يفهم أن الفكر الُمبدع قادر على االختيار من بين عدة أساليب وبدائل لحل مشاكله (المرونة).  •

 رك أن الفكر الُمبدع يتطلب التفكير خارج اإلطار المعروف (األصالة).ُيد  •

 يستنتج طرق جديدة يمارس بها حياته بإبداع.  •

•   ه دائمًا، لتصبح حياته ُمبدعة.يقرر أن يعيش حياة الشركة مع الل 

•   ه الحكمة والفهم والمعرفة.يقرر المواظبة على حضور القداس اإللهي، ليطلب من الل  
  

zA����א��Wא��#س�(� �
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ــكــان أرشــميدس عالمــًا ومُ  * رًا ورياضــيًا وفيلســوفًا ومخترعــًا وهــو الــذي اختــرع الطمبــور ... كــان هــذا قبــل فك
سنة، وهو عبارة عن دوالب خشبي مستطيل مفتوح مـن أعلـى  ٢٢٧٣ميالد السيد المسيح أي منذ حوالي 

  ).ومن أسفل، ويطلق عليه العلماء (لولب أرشميدس
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، فـإن اليـد العليـا) ثـم أدرت العمود اللولبي داخـل مـاء النهـر (الطمبـورإذا وضع طرف العلبة الخشبية مع   
ينقلـــه داخـــل العلبـــة إلـــى أعلـــى فيـــروي ن فيســـحب اللولـــب المـــاء مـــن النهـــر و العلبـــة والعمـــود اللـــولبي يـــدورا

  األرض المرتفعة عن مستوى الماء في النهر.
  دفعها إلى األرض لترتوي.و  في رفع المياه من النيل ـال يزال و  ـيم الطمبور استخدم الفالح المصري القد *
  أثّــــــر فيــــــه بشــــــدة رؤيتــــــه لـــــــ  م١٩٧٨عنــــــدما زار مصــــــر الطبيــــــب األمريكــــــي " ريتشــــــارد وامبلــــــر " عــــــام  *

ال يـزال يسـتخدمه فـي صـعيد مصـر لـري  رشـميدس " الـذي كـان الفـالح المصـري" الطمبور " أو " لولـب أ
  نقل المياه.و  يةاألراضي الزراع

يسـتطيع بجراحـة صـغيرة ال تسـتغرق أكثـر و  يقـوم علـى نفـس الفكـرة جـداً  دقيقـاً  وقد اخترع " وامبلـر " جهـازاً  *
طـــين إلـــى ، فتقـــوم بضـــخ الـــدم مـــن البُ ه المضـــخة فـــي ُبطـــين القلـــبمـــن عشـــرة دقـــائق أن يـــدخل طـــرف هـــذ

لجسـم كلـه فيمـده األورطي الذي يوزع الـدم علـى ا
  .باحتياجه من الدم

 "Hemopump" هــذه اآللــة أطلــق عليهــا اســم  
عرضــــها و  ســــم  ١,٥أي مضــــخة الــــدم ، طولهــــا 

الختـــراع الحـــديث الـــذي تـــم عـــام ســـم. هـــذا ا ٠,٥
مــايو مــن عــام  اســتخدم ألول مــرة فــي، و م١٩٧٨
هــو مبنــي علــى اختــراع قــديم صــممه و  م،١٩٨٨

علــــــى أن  عامــــــًا دلــــــيالً  ٢٢٧٣أرشــــــميدس منــــــذ 
ـــ  داع فـــتالحظالعقـــول الخصـــبة تأخـــذ طريقـــة لإلب

 .كما يجب أن تكون أنت ،تفيد اإلنسانيةو  تبتكرو  تخترعو  تصممو 

  


ض�א��1�������Wس#�� �
•  ه مـع شـعبهم الرب موسى أن يصنع خيمة االجتماع التي يجتمع فيها كلـهقـد أعطـى و  .الللموسـى كـل  الل

ائق ُأعطيـــت لموســـى والـــدق التفاصـــيلرغـــم أن هـــذه و  ...قياســـاتها و  تفاصـــيل احتياجـــات الخيمـــة بأقســـامها
، أن يقــوم تعــددة، نســبة لمســئولياته المضــح أنــه كــان مــن المســتحيل علــى موســى، إال أنــه مــن الواشخصــياً 

 .ودعا من يقوم بهذا العمل الجليل أنه عين الله. لذلك أخبره بمفرده بالعمل أو مراقبته شخصياً 

، بــل كــان ولــيس ذلــك فحســب .هــارةاع علــى جانــب عظــيم مــن المن لــذلك العمــل المقــدس ُصــ كــان مطلوبــاً  •
 .قلوب مهيأة لصنع األشياء المقدسةذوي  أن يكونوا رجاالً  واجباً 

 :ولذلك قال الرب لموسى .ويعِينهم م أولئك الرجالالله وحده هو الذي يعلإن  •

��)א�%�،����$����t@���e\����'ًtא������G���%����\��X"�و�  �X�3
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كــــان عليهمــــا أن يســــتخدما و  ،وهيأهمــــا جلــــين باســــميهما لصــــنع خيمــــة االجتمــــاع، اختارهمــــاذكــــر الــــرب ر  •

 .ناع اآلخرينليشرفا على الصُ و  مهاراتهما في مختلف األعمال

وهو من سـبط  معناه "خيمة آب " هو اسم عبري أيضاً و  اسم الثاني " أهوليآب "و  اسم أحدهما " بصلئيل " •
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ـا. لم تـذكر " دان " ـهع اآلخـرين لكـن ناسـماء الصزودهـمو ، م مـن روحـه. لقـد مألهـللعمـل هيـأهم أيضـاً  الل 
 اإلبداع.و  المهارةو  حركهم بالحكمةو 

 الســيادة ه، كمــا فيــوقداســة الحــق فــي البــر اللــه. ففــي اإلنســان صــورة علــى صــورته اإلنســان اللــهلقــد خلــق  •
الشــخص الحكــيم هــو الــذي و  .وٕابــداع خلــقو  . إذن ففــي اإلنســان جمــالوالســلطان علــى ســائر المخلوقــات

 .يء المناسب بالطريقة المناسبةيعمل الشو  .ويعمل بما يعرف يفهمو  يعرف

 الفهمو  على استعداد أن يعطيك الحكمة الله. إن ِدعب، بل هو كائن حي مستقل مُ آلة جامدة ليس اإلنسان •
 .مبدعاً  ه مجدداً لتعش لل و  ،قدر نفسك رتاب فيٕايمان غير مُ و  المعرفة إذا أنت طلبتها بثقةو 
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 عنـد  تكـون مفيـدة ومقبولـة اجتماعيـاً  ،ي إلى الوصول إلى أفكـار جديـدةالعملية التي تؤد
  اإلبداع هو العامل الوحيد في تقدم اإلنسانية.، و التنفيذ

لنظــر إلــى األمــور فــي هــذا دعــوة إلــى او  ،وتبتعــد عــن التكــرار غيــر مــألوف ... فاإلبــداع فكــرة جديــدة تقــدم شــيئاً 
  .ن جديدةبعي

  يمكننا أن نقول:و   
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  ألنه يشرح جوانب اإلبداع األربعة:

١.  Person  :  وجدانية مُ و  نفسيةو  له خصائص عقلية  = شخص زة.تمي 

٢. Processبدع في عمله.العملية اإلبداعية التي يمر بها المُ  =  :  عملية 

٣.    ressPالبيئة الخالقة التي تُ  = :  البيئـة ز على اإلبداع.حف 

٤. Product ُظهور إنتاج إبداعي مُ   =  نتج:  الم جيد.و  زتمي 

 

 jאع�א���"�� 

 إن اإلبداع هو

 ترى ما ال يراه اآلخرونأن 

 أن ترى المألوف بطريقة غير مألوفة

 من عناصر موجودة انطالقاً  ،أن تنظم األفكار وتظهر في بناء جديد

 أن نعمل على حل المشكالت بأساليب جديدة
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 يها.ضحة يريدون الوصول إلا، مع أهداف و وٕارادة قوية تصميمو  ثقة كبيرة بالنفسلديهم   .١

 ال يكتفون بحل واحد أو طريقة واحدة.و  ،والحلول البديلة يبحثون عن الطرق  .٢

 .ال يقفون أمامها طويالً و  يتجاهلون تعليقات اآلخرين السلبية  .٣

 أو النمطية أو التكرار أو على األدق اإلسراف في التكرار. ال يحبون الروتين  .٤

 .ال يخشون الفشل  .٥

 .متفائلونو  يجابيونإ  .٦

+e��"�t-�hA�et-ن�H���
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حتــى تصــبح عــادات  ، فبإمكانــه اكتســابهابــدعهــذه الصــفات ال يظــن أنــه غيــر مُ  مــن ال يتــوافر فيــهو 

د ، بــل مواهــب يمكــن التعــو اإلبــداع كمــا يقــول العلمــاء: لــيس صــفات چينيــة موروثــة، فمتأصــلة لديــه
  .وغرسها في النفس عليها

  
��Aא���W�� �

، نجــد أن وغيــرهم الفنــانينو  الساســةو  األطبــاءو  األدبــاءو عظمــاء وال عنــدما نقــرأ تــاريخ حيــاة المختــرعين *
 اإلبداع.و  الجميع يشتركون في اإلنتاج

الـذي  اللـه، هذا العامـل هـو عمـل والخلق اإلبداعو  فهناك عامل جوهري مشترك يلهم الجميع الحكمة *
?�����"�א������pt�-�Iא����e هو كما يقول الرسول يعقوب:، و كل صنعةو  ةالمعرفو  الفهمو  عطي الحكمةيُ 

_&�Cٍ�����-�cو�u�t�"�
�-)��?١�:٥.(  
 .الحسنة في الحياة العملية كل يوميستخدم المعرفة و  يفهمو  الشخص الحكيم هو الذي يعرفو  *
ستعد أن يعمل هو مُ و  ،تمشيًا عبر العصوروُيحكم الناس منذ فجر الخليقة، مُ  قائم يرشد اللهإن روح  *

  .عبدِ تُ و  دجد بك لتُ 

٤  

Product 

 

 

 

١  

Person 

 
 ٢  

Process 

٣  

Press 

 + العرق + اإللهام

 الدموع الدم +
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  يجب أن تتصف بصفات الُمبدعين الست، باإلضافة إلى ما يلي:لكي تكون ُمبدعًا: 

 .بدعاً بأنك يمكن أن تكون مُ  تؤمنيجب أن   -١

 ال تفترض أن الحل األول هو األفضل. ـعن حلول ابحث   -٢

 " المعروفة.للنظر خارج "الممارسات القياسية كن مستعداً   -٣

 تمتع.و  بالموضوعطلق العنان للتفكير ا  -٤

 لو لبعض الوقت.و لقبول الغموض كن مستعداً   -٥

 .خطأ أن تقول شيئاً  ال تخف  -٦

 .التي بداخلك"االفتراضات" و "القواعد" ىتحد  -٧

 .بخبرتهم يكون تفكيرهم محدوداً  أحياناً  ـعلى الخبراء ال تعتمد   -٨

 .قودك األفكار السخيفة إلى أفكار جديدةت فأحياناً  ،منطقياً  ال تكن دائماً   -٩

  .أحياناً للخطأ  كن مستعداً   - ١٠
��.��"���H:������������.�3)%����א�����E"���d اللــه،، وذلــك باالتكــال علــى الخــوف اعمــل علــى التغلــب علــى  - ١١ �

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)���٥٦��:٤(   
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 .)٢٠ ـ ١٣:  ٢٣صم  ٢( الكتاب المقدس ـ

 لقمص تادرس يعقوب. ل ـــ" سفر صموئيل الثاني" ـ

 رشيدياكون نجيب جرجس. ألل ـــ" سفر صموئيل الثاني" ـ

 تيم المور.  ـــ" ناجحاً  اجعل من طفلك قائداً " ـ

  
ITא�����Wس#�� �
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��في نهاية الدرس ينبغي أن يكون المخدوم قادرًا على أن:�#س���Wא}�א��'" �

 .أبطاالً و  سيساعدنا كي نكون شجعاناً  اللهأن يعرف  - 

 مكان.و  معنا في كل زمان اللهاالطمئنان ألن و  يشعر بالثقة - 

 أن يده تسندهم.و  معهم اللهثقتهم بأن : هى يستنتج أن سر شجاعة األبطال الثالثة - 

يثـق أنـه معـه و  ،اللـهيجب عليه أن يحيـا حيـاة الشـركة مـع  شجاعاً و  يفهم أن من يريد أن يكون بطالً  - 
 في كل مواقف الحياة.

وفـي كـل  ه ألنـه معنـا فـي كـل حـين، ليقـدم الشـكر للـالمقبـل يقرر أن يحضر القداس اإللهي األسبوع - 
 .مكان

يحيــا حيــاة الشــركة الحقيقيــة لينــال ، و يقــرر التقــدم للتنــاول مــن األســرار المقدســة ليثبــت فــي المســيح - 
 الشجاعة الحقيقية.

 

Az����א���א�(�Wس#�            
        ��Wא�����

 لب، خيط).احضر األدوات اآلتية: (عدة أعواد كبريت، مسمار صُ  - 

 اتبع الخطوات التالية: - 

 .دع أحد المخدومين يحاول أن يكسرهو  ،امسك عود كبريت مفرداً  •

]oل�دאود�א��A '�wW�4�b�F1�،��"�I�= �،�,��� ' 
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قابـل للكسـر و  ، ألنـه ضـعيفاللـه) سينكسـر بسـهولةالذي يمثل اإلنسـان بـدون ستالحظ أن عود الكبريت (  
  .ولةبسه

 .لب من نفس المخدوم أن يحاول كسرهطا، ثم الخيطاربط عود الكبريت بالمسمار الصلب بواسطة  •

  بارتباطه وثباته في المسمار. نالحظ أن عود الكبريت الضعيف أصبح من الصعب كسره ألنه أصبح قوياً   
  
واليوم سنتعرف على ثالثـة  نه يستطيع أن يصبح بطًال عظيمًا ...أاإلنسان الضعيف عندما يرتبط بالله ف   @

   من األبطال الشجعان الذين أظهروا محبة لقائدهم داود في إحدى المعارك.
  


ض�א��1�Wس#�� �
ذات و  ،ن لمحاربة الشعب، فقامت عدة معارك قويـةعلى إسرائيل، عاد الفلسطينيو  بعدما أصبح داود ملكاً  •

 ، فجمــع داود ســبعةونهبوهــا بيــت لحــم " أخبــر داود أن الفلســطينيين قــد حاصــروا "و  يــوم جــاء أحــد الجنــود
  ذهب لمقاتلتهم.و  ثالثين من أشجع رجالهو 

، انضموا إلى بهذا الخبر ـ وهم ثالثة من أشجع قادة جيش داود ـ عسائيلو  بناياهوو  يأبيشاعندما سمع و  •
 .المحاربين

  بمـــدخل  ى لـــو اســـتطاع أن يشـــرب مـــن مـــاء البئـــر الموجـــودتمّنـــو  ،وفـــي بلـــدة يهـــوذا، شـــعر داود بـــالعطش •
 .، كانت هناك مخاطرة كبيرة فجيش الفلسطينيين يقيم معسكره حول هذا البئرولكن " بيت لحم "

، كـي يحققـوا أمنيـة قائـدهم "داود"يخـاطروا بحيـاتهم لو  مع ذلك صمم األبطـال الثالثـة أن يضـحوا بأنفسـهمو  •
 .ـ " داود "أحضروا الماء لو  ،زحفوا في هدوء بين معسكر األعداءف

ولكــي  ،، وجــاذفوا بحيــاتهم مــن أجلــهبهم لقائــدهممــن شــجاعة جنــوده الــذين أظهــروا ُحــ اود " جــداً تعجــب " د •
وشـكرهم علـى  ،اه تقدمـة للـرب بـدًال مـن أن يشـربها، قرر أن يقدم هذه الميـُيظِهر لهم مدى تقديره لمحبتهم

  .هذا العمل البطولي

  
، ألن نــا الشــجاعة، وذلــك إذا طلبنــا منــه أن يعطي، وأبطــاالً مســتعد أن يســاعدنا كــي نكــون شــجعاناً إن اللــه    @

 .في كل زمان، و معنا في كل مكان الله

  
  ميزاتها، وكيف نحصل عليها؟+ ولكن ما هو سر الشجاعة الحقيقية، وما هى مُ 

  سر الشجاعة الحقيقية: ـ
  .ه وحدهالل السر فيها يرجع إلى أنها تعتمد على و  ،هى صفة من صفات األبطال الشجاعة الحقيقية  
  ." التهور "و " الشجاعة "بين  يجب أن ندرك أن هناك فرقاً و   

  
  
                             

 التھور الشجاعة

 تعتمد على الذات اللهعلى  تعتمد أساساً 
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  مميزات الشجاعة الحقيقية: ـ
 عدم الخوف. -١

 التواضع وٕانكار الذات: فالله هو مصدر االنتصار الوحيد. -٢

، اللهالنتائج التي تمجد  تتوقع دائماً  ىفه، اللهالشجاعة الحقيقية تستند على  توقع النتائج التي تمجد الله: -٣
 .ألنه وعدنا بذلك في الكتاب المقدس

  
��Aא���W�� �

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  يمكننا الحصول على الشجاعة الحقيقية إذا توافرت لنا الشروط اآلتية: +
 الثقة بحضور الله معنا كل حين: - ١

هـذه الثقـة و  ،اللـه معنـا كـل حـينبحضـور  لـذلك يجـب أن نثـقاللـه، و علـى  الشجاعة الحقيقية تعتمد أساساً   
  في كل مكان ألنه القائل:، و الكثيرة التي تؤكد حضوره معنا في كل وقت اللهنستمدها من مواعيد 

����H���\tو"�    ���%���-Mא�Xא�;��|��م����א����C���"�
���)٢٨��:٢.(  
    ��c�"��M�F�t�  ).٤١�:١٠(�ش�#�"����
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 حياة الشركة مع الله (القداس + التناول): - ٢

، المقدسـةالتقـدم لألسـرار و  دمـهو  نواظـب علـى التنـاول مـن جسـد الـربو  ،الله حيـاة حقيقيـةعندما نحيا مع   
ضـبط و  الـتحكم فـي األعصـابو  التفكيـر المتـزنو  ،لحقيقيةدس التي تمنحنا الشجاعة انحصل على قوة الروح الق

   .مما يحفظنا من التهور في أي من األمور ،النفس
  

W�rI#א��� 

الذي جعـل "داود" يتصـرف  ذكر ما هو السبباثم  ،)٥١ ـ ٣٢:  ١٧صم  ١("جليات" و اقرأ قصة "داود"  + 
  ؟الذي أعطاه هذه القدرة ليكون شجاعاً  نْ مَ بشجاعة؟ و 

 ؟كيفية الحصول على الشجاعة

 .الثقة بحضور الله معنا كل حين -١

 .حياة الشركة مع الله (القداس والتناول) -٢

  يمكننا الحصول 
على الشجاعة 
  الحقيقية عن 

 طريق
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تحــاول القيــام و  ص ممــا هــو مــألوفأن تــتخل و  ،بالعمــل الــذي ُتكلــف بــه أن الشــجاعة تعنــي أن تقــوم الحــظ  + 
  الثبات في الدفاع عن أي قضية تثق بها.و  ر التماسكظهِ أن تُ ، و بأشياء جديدة
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 )١٤ ـ ١:  ٩صم  ٢، ()٤:  ٤صم  ٢( الكتاب المقدس - 

 لبابا شنوده الثالث. ل ـــ" هو اإلنسان؟ نْ مَ " - 

 لبابا شنوده الثالث. ل ـــ" اإلنسان الروحي" - 

 لقمص تادرس يعقوب. ل ـــ" سفر صموئيل الثاني" - 

 نجيب جرجس.  ألرشيدياكونل ـــ" سفر صموئيل الثاني" - 

  
ITא�����Wس#�� �
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  في نهاية الدرس ينبغي أن يكون المخدوم قادرًا على أن: �#س���Wא}�א��'"

 .ه قصد في حياتهك أن لل درِ يُ  - 

ٕاخضـاع اللـه و عـن طريـق التعـرف المسـتمر لفكـر  ،فـي حياتـه هـو النمـو المسـتمر اللـهيفهم أن قصد  - 
 الله.إرادته لمشيئة 

 القديسين في ملكوت السموات.و  هدفها أن نحيا مع المسيحو  يعرف أن غاية الحياة الرئيسية - 

 .، يثبت في الحياةإن من يثبت في المسيح، فدام المسيح هو الحياة يستنتج أنه ما - 

 طريق الحياة.هى  درك أن التوبةيُ  - 

ل للحيـاة يقرر أن يتقدم للتناول مـن سـر االفخارسـتيا األسـبوع القـادم، فهـو الطعـام الروحـي الـذي يؤهـ - 
 بدية.األ

 عــيَ دُ و  ،وافتــدانا بدمــه ،والفــداء ه ألنــه منحنــا الحيــاةيقــرر أن يحضــر القــداس اإللهــي ليقــدم الشــكر للــ - 
 اسمه علينا.

 لكي نعيش معه في األبدية السعيدة. لنا مكاناً  أعدّ  اللهيشعر بالفرح ألن  - 

  
Az����א���א�(�Wس#�� �

�+ ذكر أحدهم أن هناك نوعين من الناس:���Wא����� �
 ، فهـم أصـحاب األفكـار الجيـدةوجميـل جيـدو  تهبط على كل ما هـو حلـوو  فالنحلة تبحث شبه النحل:نوع ي -١

 يبحثون عن كل ما هو جيد.و  رون، الذين يفك والمبادئ السامية

��.��i����p������=:�!��tא��	�� �
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لجميلـة. هـؤالء األزهـار ا ، تاركـاً والنفايـات فالذباب يهبط على القاذورات نوع آخر من الناس يشبه الذباب: -٢
 اللذات.و  ، إنما كل ما يهمهم هو البحث عن الشهواتمال يهتمون بحياته

 

  إن اإلنسان المسيحي كالنحل، يهتم بحياته، ويبحث عن كل ما هو جميل وجديد، لذلك:  @
القديســين فــي ملكــوت و  ، مــع المســيحن نحيــا الحيــاة التــي ال نهايــة لهــاإن الغــرض الرئيســي للحيــاة هــو أ  

  السموات.
� �� 
و��و�����3א��;-��ص،���A)��_���C;��5א�����.�א:�5,%�א����dن"��-;�vא�T��"T�)٢��3�٢��:١٣(.� �
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  ، هـــذا األميـــر هـــو حفيـــد الملـــك "شـــاول" وابـــن س عـــن أميـــر أعـــرج اســـمه "مفيبوشـــث"يحـــدثنا الكتـــاب المقـــد - 

  ."يوناثان" صديق الملك "داود"

هربـت و  مربيتـه مـن األعـداء فأخذتـه، فخافـت واألب فـي الحـرب د، مـات الِجـبينما كان "مفيبوشـث" صـغيراً  - 
منــذ ذلــك  أعرجــاً  حأصــبو  ،الطفــل الصــغير فأصــيبت كلتــا رجليــه أثنــاء هروبهمــا وقــعو  ،مكانــًا آِمــنٍ  بــه إلــى
 الوقت.

 إلـى أخذ يبحث عن طريقة يرد بها شـيئاً ، و ر صديقه "يوناثان"، تذكّ على الشعب عندما أصبح "داود" ملكاً  - 
��������H�;���t��;���@(-�X�����"�+�������;���G�������A;��:�، فأخـــذ يتســـاءلصـــديقه الـــذي أحبـــه����m������$q���،ول�����t��?��.� �


و�t���+ً����@H�A���(-�X����"ن؟����)٢�q���٩��:١(. 

بكـوخ فقيـر فـي  أعرجـاً و  هـو يعـيش فقيـراً ، و فأخبره أحـدهم أنـه يوجـد ابـن صـغير ليوناثـان اسـمه "مفيبوشـث" - 
 .لودبار

فقــد كــان  ،ســجد لــداودو  "مفيبوشــث" انحنــى عنــدما حضــرو  ،حــالا علــم "داود" أرســل إلحضــاره فــي الفلّمــ - 
 ده شاول.من جِ  ظن أن داود سيقتله انتقاماً و  جداً  خائفاً 

ٕانـه مـن اليـوم و  ،نـه سـيرد لـه كـل حقـول "شـاول"إ :قـال لـهو  احتضـنهو  لكن العجيب أن داود قام من عرشـه - 
 على مائدة الملك ليأكل معه كل يوم. سيكون ضيفاً 

 

عــد لنــا صــنا مــن خطيتنــا وليُ خل ، فقــد جــاء ليُ ، فاللــه رحــوم بنــا أيضــاً "مفيبوشــث"مــع  وكمــا كــان "داود" رحيمــاً  @
  .مائدة سماوية لنعيش معه في السموات

  
  ما ھى الحياة؟ـ 

ألنه  ولكن الحياة الحقيقية هى أن تثبت في المسيح الحياة ليست مجرد أنفاس تتردد أو قلب ينبض، - 
 ).١١��:٢٥(-)�������H�"�"�Z)�א�������'�وא����v: هو القائل

ائنـًا حيـًا ... حيـث يكون من الناحيـة الروحيـة ك وما دام المسيح هو الحياة، فإن من يثبت في الحياة - 
 .والروح القدس يسكن فيه ،المسيح يحيا فيه
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 ؟لماذا نعيش للرب ـ

 ).٢٦:  ١ألننا خليقته، هو الذي منحنا هذه الحياة: فقد خلقنا كشبهه، وعلى صورته ومثاله (تك  - ١

 :شترانا بثمن، فصرنا له، واألنه فدانا -٢

      u]e��"��dد%�;وא�א���&@H�^�.��\وא�,H�^א�����5و�������d������".)٦��:٢٠%)��١.( 
 علينا اسمه: عيَ . دُ .ألننا أوالده . -٣

      ����p5&-�cو�،.��������)[-�.��E,ن�زM�،'ً���p:�X��t1-�c�.��dא���A����)���)د���(����A����X��%�"��~��p_�-ن�H�?� �
�������������������.�M��(��  .)٣��:٩)��-��A��"�.)١א��(�dد��

 :الحياة الحقيقية، ألنه هذه هى نعيش للرب -٤

  يكـــون حيـــاً ، و ) فمـــن يلتصـــق بـــه يلتصـــق بالحيـــاة٦:  ١٤)، (يـــو ٢٥:  ١١اللـــه هـــو الحيـــاة (يـــو       
  .بالحقيقة             

  
  
  

  
  
  
  
  
  

��Aא���W�� �
  ؟كيف ننال الحياة الحقيقية

 حقيقية تبدأ باإليمان في المعمودية:هذه الحياة ال -١

�.)l��)��X٣��:٢٧"����א�A������&K�G�،l�b��;)f��5&�&Kאe5E;�3א��-�%�\��"�Mن�       �
 بالتوبة: -٢

  .)٣��:١٩(Hع��א,@�t)א����p:��+��e��5-��%���")א�و�5)��"�      
 .بترك الخطية والسلوك بالروح -٣

 .)��٥٨ـ��٦��:٤١(-)� بالتناول من سر االفخارستيا: -٤

 ، ننمــوويثبــت هــو فينــا ن نثبــت فــي المســيحدمــه األقدســيْ و  عنــدما نتقــدم للتنــاول مــن جســد الــرب
  نكون مؤهلين للحياة األبدية.و  ،الجديدةنثمر للحياة و 

 بالمواظبة على قراءة كلمة الله: -٥

ســير و  ، كــذلك القــراءات الروحيــةونتأمــل فيــه ،ونعمــل بــه يوصــينا أن نقــرأ الكتــاب المقــدس اللــهف
  ."الماء للغرس الجديد" :ديسين التي قال عنها اآلباء أنها مثلالق
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ذلـك بالتقـدم و  ،ه فـي األبديـة السـعيدة، لكي نسـتحق أن نعـيش معـتدرب أن نعيش للرب هنا على األرضن  

  ســبب للحيــاة هــى  كــذلك الحــرص علــى كــل الوســائط الروحيــة التــيو  ،دمــه أســبوعياً و  للتنــاول مــن جســد الــرب
  .)، حضور مدارس األحد، قراءة سير القديسين، ...ور القداس اإللهيمثل حض(
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 .)٢، ١(أس  الكتاب المقدس - 

 لقمص تادرس يعقوب. ل ــ"تفسير سفر أستير"  - 

 لقس يوحنا حنين. ل ــ "الشخصيات النسائية في الكتاب المقدس" - 

 ألرشيدياكون نجيب جرجس. ل ــ" تفسير سفر أستير" - 

 هربرت لوكير.  ــ" اء الكتاب المقدسكل نس" - 

 

ITא�����Wس#� 


وא"    x��Oא�وא(���qא.���\e���:ن���������M%;ٍ��O���.(����.��t�5)-�hA��+���ً��&e5�����A,אO_����،)�����و����زא���
y،����)ل� �
�.)١�����٥��:٨��،٩(�"�ن�^�א����������������������� �

  
�على أن: في نهاية الدرس ينبغي أن يكون المخدوم قادراً �#س���Wא}�א��'" �

 قول " ال " للخطية، عن طريق مقاومة إغراءات الشيطان.يدرك كيف يُ  - 

  كـــذب، عـــدم " لفعـــل الخطيـــة ("ال :يعـــرف أن الطريـــق المباشـــر لـــدخول الحيـــاة األبديـــة هـــو أن يقـــول - 
 .طاعة، ...)

 .ومتى يقول: "ال" كيفو  يفهم كيف يقاوم الخطية - 

شـــيطان لكـــي يكـــون لـــه نصـــيب فـــي الحيـــاة ال يـــدخل فـــي مفاوضـــات مـــع ال، و يقـــرر أن يضـــبط نفســـه - 
 القديسين.و  يستمتع بالحياة مع المسيح، و األبدية

على التقـدم لسـر االفخارسـتيا  مواظباً  ،"نعم" للسيد المسيح :أن يقول، و " ال " للخطية :يقرر أن يقول - 
 حضور القداس اإللهي.و  أسبوعياً 

  
z�A����א��Wא��#س�(� �

���Wא����� �
  تية: + قم بتحضير األدوات اآل

  لتر) بالستيكية، ماء، دبوس إبرة سميك، إناء بالستيك مفلطح. ٢زجاجة مياه (لتر أو     
  + اتبع الخطوات التالية:

 .جيداً  غلقهاوا ،ها بالماء، ثم ارفع الزجاجة بعد ملئالزجاجة مستخدمًا الدبوس عدة ثقوبقم بثقب قاع  -١

iو��:������<���+����!������Wل��  
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  .)مانعًا سقوط الماءلجاذبية األرضية نالحظ عدم نزول الماء (فالهواء تحت الزجاجة يقاوم ا  
 : انزع غطاء الزجاجة -٢

فنــزع غطــاء الزجاجــة ســمح بــدخول الهــواء الــذي دفــع المــاء إلــى ( نالحــظ ســقوط المــاء مــن الزجاجــة بشــدة  
  .أسفل)

 الشرح: -٣

نـدما يـدخل فـي مفاوضـات ، فهـو عمثـل هـذه الزجاجـة أن: اإلنسـان يشرح الخادم التجربة السـابقة موضـحاً   
كاإلنسـان ، وصـارت فارغـة نزل منها الماءو  يشبه الزجاجة عندما نزع غطاؤها فدخل الهواء ،يطانمع الش

  .فعل الخطية، و الشيطان الذي سمع إغراءات
  

، ألن الشـــيطان يغرينـــا بـــأن نستســـلم أفضـــل" ال " للشـــيطان تمكننـــا مـــن أن نحيـــا حيـــاة  :القـــدرة علـــى قـــول   @
  التنـــــاول مـــــن األســـــرار و  دم حضـــــور القـــــداس اإللهـــــي، عـــــكـــــذب، شـــــتيمة، ســـــرقة، عـــــدم طاعـــــةللخطيـــــة (

  .)مقدسة، ...ال
  
وأن نحيـــا حيـــاة أفضـــل مـــع  ،تمكننـــا مـــن أن ننـــال الحيـــاة األبديـــة         " ال " للخطية  :القدرة على قول   @

  المسيح والقديسين.
  
  

ض�א��1�Wس#�� �
  قــــد كانــــت متزوجــــة مــــن ، و ى "وشــــتي"دعَ قويــــة الشخصــــية تُــــو  كانــــت هنــــاك أميــــرة فارســــية رائعــــة الجمــــال *

  علـــى مـــا يزيـــد عـــن  لكـــه مـــن "الهنـــد" إلـــى "أثيوبيـــا" منتصـــراً الـــذي امتـــد مُ  ،الملـــك "أحشـــويرش" ملـــك الفـــرس
 .مملكة ١٢٧

صــنع وليمــة كبيــرة ، و شوشــن القصــر"لكــه الــذي فــي "ذات يــوم جلــس الملــك "أحشــويرش" علــى كرســي مُ و  *
 ،ه الحفلـة لمـدة سـبعة أيـام متتاليـةمرت هـذقـد اسـتو  ،والمئات من الضـيوف لجميع الشعب حضرها المئات

 .حيث كان ُيقدم في مثل تلك الحفالت ،كان شرب الخمر عادة لهذه الشعوب في ذلك الزمانو 

عــز مــا أ، كــذلك أراد أن يظهــر لهــم وممتلكاتــه ، أراد الملــك أن يعــرض لضــيوفه ثرواتــهوفــي اليــوم الســابع *
، لــذلك أمــر بإحضــارها مرتديــة مالبســها فــي المملكــة، التــي كانــت أجمــل ســيدة زوجتــه "وشــتي" ىهــو  يملــك

 .الملكية أمام الضيوف

وقــد كــان طلــب الملــك "أحشــويرش" بإحضــار الملكــة، إهانــة لكرامــة الملكــة "وشــتي"، فالتقاليــد الفارســية كانــت  *
ي تحتم على الملكة أن تحتجب أثناء تلك الوالئم التي كانت تقدم فيها الخمور، حيث ال يحضرها سوى الجوار 

  والخدم. لذلك احترمت الملكة "وشتي" نفسها وحفظت كرامتها كملكة، ورفضت الحضور.
 لـــكعزلهـــا مـــن المُ ب فأصـــدر أمـــراً  ،عنـــدما علـــم بـــرفض "وشـــتي" الحضـــور غضـــب الملـــك "أحشـــويرش" جـــداً  *

 .وطردها من القصر
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ض أن يعـــر  ،ت "وشـــتي" بمنصـــبها كملكـــة عنـــدما رفضـــت أن تنفـــذ طلـــب "أحشـــويرش" المخمـــورلقـــد ضـــحّ  *
 .لسكارى في حفلة الملكوجهها الجميل أمام ا

ـــت "وشـــتي"   ـــذي يجـــرح مشـــاعرها ... ال :لقـــد قال ـــة  ،لألمـــر ال ـــى المهان  وفضـــلت الطـــرد وتـــرك القصـــر عل
  محتفظة بكرامتها.

  
حتى ال نقوم بأفعـال تحرمنـا  ،" ال " للشيطان :بناء لله، علينا أن نقولألكي نحتفظ بمركزنا ك ونحن أيضاً   @

  اة مع المسيح في السموات.من الحي
  

��Aא���W�� �
  :+ تعلم كيف تقول " � "

تــدرب أن تقــول: " ال " بإيجابيــة لنفســك وللشــيطان، حــين يغرينــا الشــيطان بفعــل الخطيــة (عــدم حضــور  .١
القــداس اإللهــي، عــدم التقــدم لســر االفخارســتيا، الكــذب، عــدم طاعــة والــدينا، الســرقة، الكــذب، الشــتيمة، 

 م، ...) الحلفان، عدم الصو 

 لكي ننتصر على الشيطان يجب أن تكون لنا القدرة على أن نضبط األفعال األربعة: .٢

نكـــون و  ،وتصـــبح فـــي أســـعد حـــال ، وحينئـــذ تشـــعر بالســـعادةنـــا)نفعاالتنـــا + أداءاأفكارنـــا + عواطفنـــا + (  
  .مؤهلين لنوال الحياة األبدية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

W�rI#א���� �
ذلــك بالمواظبــة علــى التقــدم و  ،نللشــيطا دائمــاً  ـ��" ال "  :قــلو  ،لنفســك ـ��فــي بعــض األوقــات  ـ��" ال "  :قــل  

  .اللهبطاعة وصايا و  ،األسرار المقدسة لنثبت في المسيحللتناول من 
  .)، قراءة الكتاب المقدس، حضور القداس اإللهي(المداومة على صلوات السواعي  

 م كيف تقول " ال "تعلّ 

 " ضبط أفعالك األربعة "

 األداء األفعال العواطف ألفكارا
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  .)٦ ـ ٣الكتاب المقدس (يش  - 
  لقمص تادرس يعقوب. ل ــ" يشوع" - 
  كامل.  بيشويلقمص ل ــ" يشوع" - 
  كمال.  سنطونيو لقمص أل ــ" أ)١كلمات مضيئة (" - 
 . موسى نبالأل ــ "الشباب والطاقات" - 

 ي. إدوارد مورا ــ "الدافعية واالنفعال" - 

  
ITא�����Wس#�� �

"�%���Xf�]+3����"�#�3j(���.��t����.��t15��B;�-���;���@)٩�:��١٠(.� �
  

�في نهاية الدرس ينبغي أن يكون المخدوم قادرًا على أن:�#س��W}�א��א�'" �
  درك أنه ال يوجد مستحيل عند الله.يُ  - 
  لصالة اإليمان. يعرف أن الله يستجيب دائماً  - 
  يستنتج أن باإليمان والطاعة ألوامر الله ننتصر على األعداء الروحيين وليس بقوتنا الشخصية. - 
  .ثقةنا في أي مشكلة إذا ما طلبناه بإيمان وطاعة و يتأكد أن الرب يسوع يساعد - 
  .نا من كل ضيقمعنا يساعدنا وينقذ شكر الله ألنه دائماً ي - 
  يقرر أن يعمل كل شيء بكل طاقته لينجز أي شيء مطلوب منه. - 
وليثبـت  ،نجـاز مذاكرتـهحتى يعطيه الله نعمـة ومعونـة إل يقرر المواظبة على وسائط النعمة أسبوعياً  - 

 سيح وينال الحياة األبدية.في الم

  
Az����א��Wא��#س�(� �
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ألن الحقـل كـان فـي حالـة سـيئة للغايـة  ،ولكنـه أصـيب بخيبـة أمـل ،حد الشباب حقالً أذات يوم ورث  - 

  ...).، غير مستوي حشرات ،رفَ حُ ، (مملوء أعشاب
  .نام الشاب على حافة الحقل وهو حزين جداً  أخيراً و  - 

���Y�
��Iא��א��������ع�������h�[�jز!�א�Y  
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  :رته وقال لهلزيا هذات يوم جاء خالو  - 
م فــي نفــس اوال تنــ ،م فيــهامــن الحقــل ونــ إذا أردت أن تنــام فــي الحقــل فقــم كــل يــوم بتنظيــف متــراً  " - 

  المكان الذي نظفته أمس.
  مـــن الحقـــل  وصـــار ينظـــف كـــل يـــوم متـــراً  ،فكـــر الشـــاب فـــي هـــذه الكلمـــات وفهـــم مـــا هـــو المقصـــود - 

  وال ينام فيه بل يزرعه.
 له نصيحته. شاكراً  ،ه في جمع المحصولليساعد هشهور استدعى خال بعد عدةو  - 

  
  ن اتبع خطـوات متتاليـة سـاعدته علـى تحقيـقأب ،ز مهمة زراعة الحقلنجِ لقد استطاع هذا الشاب أن يُ  •

  ما يريد فهو: 
  أول بأول. دَ فسِ أُ عمل على إصالح ما  -١
  السعي نحو الهدف. -٢
٣-  ص من أحالم اليقظة.التخل 

  
 ىوهـ ،بهـا تفل تطاعت أن تنجز المهمة الصعبة التي كُ هناك في الكتاب المقدس شخصية عظيمة اسو  •

  رض الموعد.أمهمة دخول شعب الله إلى 
  


ض�א���1�Wس#�� �
ألنه أذاب قلوب  ،خبروا يشوع أن الرب قد رفع األرض لهمأ ،رض الموعدأبعد أن رجع المستكشفون إلى  •

  كل سكان األرض.
ـــابوت العهـــد • ـــة ت فـــي ، و انشـــق نهـــر األردن أمـــامهم ، حيـــثشـــعبعبـــروا نهـــر األردن أمـــام الو  عمـــل الكهن

  .اْلَمن نقطع اأكلوا من غلة األرض فو  عملوا الفصح الجلجال (يشوع) والشعب
فــي اليــوم و  حــول مدينــة أريحــا مــرة واحــدة لمــدة ســتة أيــام انور دبالــ هكلفــ، و ظهــر رئــيس جنــد الــرب ليشــوع •

  .ابع يدورون حول المدينة سبع مراتالس
(مــا عــدا  وقتلــوا مــن فيهــا خــذوا المدينــةوأ فســقطت األســوار ،ه رئــيس جنــد الــربفعــل كمــا أمــر و  أطــاع يشــوع •

  أهل بيتها).و  راحاب
 تبـدو غيـر معلومـة فـي أيـام اللـهكمـا كانـت أوامـر  ،حتى لو لم نفهـم أوامـره اللهأن نطيع  علينا نحن أيضاً  •

 العبرانيين.

  
 :لقد وعد الله أن يساعدنا في أي مشكلة إذا ما طلبناه •

  وال نتكاسل). اللهيمان (نعتمد على بإ -١
 ). ٦:١٧وطاعة (لو  -٢
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  :القصة أهم صفات يشوع كما يتضح من هذه •
  الخادم المتواضع. يشوع -١
  ).٣٥:  ٨،  ٨:  ١(يش  حفظها:الله و يشوع المتمسك بكلمة  -٢
  للشعب. اللهقراءة كلمة الله، و كلمة  -٣
  الله.يشوع صاحب الشركة المستمرة مع  -٤

  
  )٥(يش  استخدمها يشوع: لحرب التيأسلحة ا •

  (دفن مع المسيح). المعمودية الختان = -١
  التناول (شركة في األسرار). الفصح= -٢
  .)الشبع بالمسيح( = الَمن  غلة األرض= -٣
 الله عنا.دفاع  -٤

  
  :عندما كان يشوع يستعد للحرب ظهر له رئيس جند الرب ليؤكد له •

  ).١٢: ٦الحرب للرب (أف  -١
 نا. مصدر كفايت الله -٢

   
��Aא���W�� �

  النجاح. فيمتياز للرغبة ضوء مستوى اال في األداء نجاز هو:اإل إلىالدافع  •
 .أحسنو  أسرعستجابات بصورة م االحيث يتعلّ  ،األداءو  متسهيل التعل  :إلى ينجاز يؤداإل إلىالدافع و  •

  
  نجاز:لإل  يالدافع القو  أصحابصفات  •

  الثقة بالنفس. -١
  الفردية. ةوليئالمستفضيل  -٢
  على درجات مدرسية طيبة. حصولال -٣
  النشاط. -٤
  .الخارجي االجتماعيالضغط  مقاومة -٥
  بالمخاطرة المعتدلة. التمتع -٦
 .فيهمالطموح  األعمالصفات رجل  توافر -٧

  
  طلب منا:يُ  شيء أينجاز إ و  ،كيف يمكننا وضع سياسة لمشكلة ما •

    . Study .الدراسة -١

  . Planning مشروعات) إلىم الخطة قس (ثم تُ  وضع خطة. -٢
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     . Implementation  التنفيذ. -٣
    .Follow up   المتابعة. -٤
    . Evaluation  التقييم. -٥
    .Modification   التعديل. -٦
   . Reevaluation  and Remodification .تعديل ٕاعادةو  ،تقييم إعادةثم  -٧

  

I#א����Wr� �
صحاح أفي الخطة قراءة  على أن يكون أول خطوة ،ستذكار من بداية العام الدراسيضع خطة يومية لال  

  .س يومياً قد من الكتاب المُ 
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 .الكتاب المقدس - 

 لقمص تادرس يعقوب. ل ــ" تفسير سفر الملوك األول" - 

 لقمص تادرس يعقوب. ل ــ" تفسير رسالة بطرس الرسول الثانية" - 

 دياكون نجيب جرجس. رشيلأل ــ" تفسير سفر الملوك األول" - 

  
IT�Wא��#س��� �

� �� �"U��(�@
�����0Kא�X5jא�������&Kא�،�

و,�@��/;-�q(�"���ًא��)����١١٢��:١(.� �
  

�Wفي نهاية الدرس ينبغي أن يكون المخدوم قادرًا على أن:'"�א}�א��#س�  
 .اللهقي قصة عوبديا الشاب الذي عاش يت  يعرف - 

 يفهم معنى " التقوى ". - 

 في العلن.و  مخافة الرب في السرهى  وىيدرك أن التق - 

 د فينا الطاعة الكاملة له.تول ، و نستنتج أن مخافة الرب تجعل لنا الضمير الحي - 

 يتمتع ببركات التقوى.و  يقرر أن يواظب على التقدم لألسرار المقدسة لكي يحيا - 

 -  ف والتصرفات.ض نفسه للتقوى كل حين، فيحفظ نفسه طاهرًا من جهة الفكر والعواطيقرر أن يرو 

  
Az����א���א�(�Wس#�� �
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والفسـاد  نتشـر الشـرا، فوأبعدتـه عـن طريـق الـرب اقتـرن بإيزابـل التـي أغوتـه، و شـريراً  كان أخاب ملكـاً  - 
  ، حتى أنهم دعوا إلى "عبادة البعل".في كل مكان

 ؟دامس ظهرت شخصية تقية ... فَمْن هولكنه في وسط هذا الظالم الو  - 

  
  

I� �1����������א������� �
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ولكنـه كـان يمتـاز بـثالث صـفات  ـــالملـك الشـرير  ـــفي القصر الملكـي فـي عهـد أخـاب  كان عوبديا رئيساً  - 

 :هامة

  
 عوبديا والتقوى المبكرة:   - ١

�$���א��;�H�"�)E���6:H�Bقال إليليا:  - ��
�)q����"�I��)١�X�١٨��:١٢.(  
  تقوى مبكرة.      َحَمَل النير منذ صباه  - 

  
 :عوبديا والتقوى العملية  - ٢

  .بل تقوى حقيقية + مثمرة         لم تكن له التقوى المزيفة    - 
 ، كل خمسين منهم في مغارة.الرب من أنبياء ١٠٠، خبأ عوبديا يزابل أنبياء الربعندما قتلت إو    - 

  ).١٣:  ١٨مل  ١من ماله الخاص ( نجاهم من الموت، وكان يعولهم سراً  - 
  

 عوبديا والتقوى رغم الوسط الشرير:  - ٣

 :، وَكوردة بين األشواك، مثل، كنجم ساطع في الظالميا وحده في قصر أخاب الشريرعوبد كان - 

 قصر فرعون.و  في بيت فوطيفار            يوســـف  •

 .في قصر نبوخذ نصر             دانيـــال  •

 .في قصر أحشويرش            مردخاي  •

 وسط الكاهنين الشريرين ابني عالي الكاهن.            صموئيل  •

  
 ا تمسك بإلهه وتقواه:عوبدي �

  :يحيا حياة التقوى في محيط العمل لقد كان عوبديا - 
 األمانة •

 ."فالله في كل تصر مخافة "       اإلخالص في العمل •

 التفاني في الخدمة  •

  
 مخافة الرب تجعل لنا:  �

  الضمير الحي الشديد الحساسية. - 
 .اللهغضب ي عن كل ما يُ لّ االمتناع الكُ  - 

 -  الكاملة لوصاياه. د فينا الطاعةتول 
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  )(عوض التقوى الناقصة
  

   
  
  
  

��Aא����W�� �
  التقوى: �

  اإلكرام.و  ،والتوقير اإلقدام،و  ،المهابة هؤ ٕاعطاو  ،والعلن مخافة الرب في السر ىه  - 
  الخـــوف مـــن، و الشـــعور بالـــذنبو  الـــذي هـــو نتيجـــة العصـــيان ،تختلـــف عـــن "الخـــوف مـــن الـــرب"هـــى و   - 

  نتائج الخطية. 
  لمخافة.الخوف يختلف عن ا  *

 

  مخافة الرب    الخوف من الرب

نتيجة العصيان أو الشعور 
  بالذنب أو الخوف من نتائج الخطية

  وضع اإلنسان المخلوق في وضع:  
 الطاعة 

 الخضوع 

 الوالء 

 الحب 

 التقدير 

 يء.الواهب الحقيقي لكل ش ،ه الخالقلل  

  :سمات التقوى �
 :اللهالشعور الدائم بحضور  -١

      t@�"א��������H��
���������%����X�yA��"�)���١٦��:٨.( 

 :طاعة صوتهو  محبة الرب -٢

      e�Eא{ن��"��H�����:�#��Fא���d��،.����3����&e�$و���#�א��#�E�B;�$��"��3)��#٢٢��:١٢.( 

 :العبادة بخشوع -٣

� �� �� �)Eوא�א��"�א;��ٍ(���
�"��;�Zٍ)א��
�Eوא��15،)���٢��:١١.( 

 :حياة الصالة -٤

� �� �� �i�"��-���������%�#��3א��X������Gٍ����و������B;�"�.��)���٣٢��:٦.( 

 :حياة الشكر -٥

      \���"�$E�A��;�\m����
�����.�dم�א��;��;:�.���'��J
�'،���6_�yو��3)ع��"��(��E)١٢��:٢٨.(� �

 كم هو ضروري أن نخاف الرب جداً 

  ةكبير و  في كل صغيرة

  جهراً و  سراً 

  يءفي كل ش
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  ات التقوى:برك �
� �� �)�E،��ذ�����(�P'�m�X\�Cٍ�i��t"�و�\�Aא���5����vא�;�J�vא�Z���5tوא��Z
�"�Z;���3٤��:٨(�א��(. 

١(  -"�J
�5
א@��.،�א���������3
������א��Y,�A��".�)���١٤٧��:١١.( 

��?���"e�Oوتضرعاتهم ـ  يسمع صراخهم  )٢�.f�hA�@H��3�X��")א���E٥��:٧(.( 

١(.��
�س�"�����"��3H�X@,Hيحفظهم من الذلل ـ   )٣���q٢��:٩.( 

���3
��Hن�-$����א��"-�tوفخاخ العدو ـ  ينقذهم من التجارب  )٤Mא�����C���A�
  ).٢�����٢��:٩('"��א�5[
�5)�����
@�"Uوالسعادة ـ  لهم البركة  )٥Kא�Xu/א��������
،�&Kو,�@�א
�� ��"��-�)���qًא;/��)١١٢��:١.(  
  
I#א����W�r� �

  
  

ســـمعه، نوعيـــة األصـــدقاء، األمـــاكن، ، مـــا تمـــا تشـــاهده، مـــا تـــراه
  .المواقع

  
  .واالعتراف م لسر التوبةعلى التقد  ةالمواظب  
  
  

   
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 التدريب على ضبط النفس

 فحص النفــس

 .المواظبة على التقدم لألسرار المقدسة ليعمل الروح القدس فينا

 :لشخص التقيا

  بالقول                                     
  بالفكر                 :يكرمهم الله و عظ يُ   

 العملب                                     

 .بالوجود في حضرة الله يسعد دائماً 

 يتبع خطوات سيده: (حياة الصبر + التعفف + البعد عن الشرور).
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  :لذلك ُيعلمنا بولس الرسول قائالً  •
  
  
  

 ، تحتاج إلى:ة مثل باقي جوانب الحياة الروحيةالتقوى رياض •

 تمرين •

 مارسةمُ  •

 تعود •

 

  أن ينمـــو فـــي و  .يحفـــظ نفســـه طـــاهرًا مـــن جهـــة: الفكـــر، العواطـــف، التصـــرفات يجـــب علـــى كـــل شـــاب أن •
 .معرفة المسيح

 

  
  

  .)١٤ ـ ١٢:  ٣كو الدرجة التي تليها في السلم. ( ل الصعود إلىدرجات، كل درجة تسه ٧سلم من   
  
  
  

  
  محبة    ٧
  مودة    ٦
  تقوى    ٥
  صبر    ٤
  تعفف    ٣
  معرفة    ٢
  فضيلة    ١

  
  
  
  
  
  

 .)١���3٤��:٧()��"����j#����5ض��1&,وuو"�

 :لنمو في معرفة المسيحا �

 انـو اإليمـاس هـاألس
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  .بستان الرهبان - 
 ).٢السنكسار (جزء - 

 . لسريانياللراهب القمص سمعان   ـــ السرياني"فرام ا القديس العظيم مار" - 

 .(نبذة) ألحد رهبان دير السريان ـــ السرياني"فرام ا القديس العظيم مار" - 

  . يالقس أغسطينوس البرموس ـــ السرياني"فرام امار " - 

  . يتعريب القمص مكسيموس األنطون ـــ "قيثارة الروح" - 
  

IT�Wא��#س��    
x5&-�c"��;�H�A�#5���0%، ;א��X�����$�¡e���Zو;�G�A�A:א��5^�،^�א�\��م��j�����{
��،�^�א��
و�،�^�א¢(�'��،� �
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  في نهاية الدرس ينبغي أن يكون المخدوم قادرًا على أن: �#س��Wא}�א��'"

 .حقبة من تاريخ الكنيسة يعرف فكرة عن - 

 .أحد أبطال اإليمانيدرك سيرة  - 

 .بكنيسة اإلسكندريةوعالقتها  ن الكنيسة السريانيةيعرف العالقة بي - 

  .القراءة في حياته أهميةهى  يفهم ما - 
 -  األرثوذكسياإليمان ر التمسك بيقر. 

 -  السرياني فرامار دراسة بعض أقوال القديس مار يقر. 

 -  السرياني فراماوالتشفع بالقديس مار  ،ر المواظبة على حضور القداس اإللهييقر.  


אم�א����#�Fא��<��I
��������
אd	���א���'"  
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  ؟سماء األديرة القبطية بمصرأيذكر طيع أن من منكم يست - 
حقيقــة اســمه "ديــر و  ،ســين للــدير عــدا "ديــر الســريان"علــى اســم أحــد القديســين المؤسّ  نالحــظ أنهــا جميعــاً  - 

  ؟هم هؤالء السريان نْ لعذراء" ... مَ السيدة ا
 اطق نهـر الفـراتكـانوا يسـكنون منـو  ،القرن األولفي  قد اعتنقوا المسيحيةو  ـهم أحفاد اآلشوريين القدماء  - 

 اكسـلـديهم نُ و  ثقافـات خاصـة بهـمو  السريان لهم لغة خاصة بهـمو  .وانقسموا تواثم تشتّ  ـسورية و  كردستانو 
 عن اإليمان الصـحيح، صلباً  مدافعاً و  ،ماً عل ومُ  كاتباً و  كان شاعراً و  ،فراماورهبان، أشهرهم هو القديس مار 

  ." الروح قيثارة ب بـ"قّ روحانية أقواله لُ و  لشدة عمقو 
  


ض�א��1�Wس#�� �
د علـى يـد أسـقف المدينـة تعمـو  ،أيام الملـك قسـطنطين الكبيـرفي  ،يبين بتركيام بمدينة نص  ٣٠٦عام  دَ لِ وُ 

  قـــد عُ  ذيالـــ ةاصـــطحبه مـــار يعقـــوب إلـــى مجمـــع نيقيـــو  تتلمـــذ علـــى يديـــهو  ،ســـنة ١٨ســـن  فـــيالقـــديس يعقـــوب 
تعلم منهم كيف يكـون الـدفاع عـن و  ،أثناسيوس الشماس"منهم يسة "و هناك تعرف على آباء الكنو  ،م ٣٢٥عام 

 ،جبــال مدينــة الرهــا فــيســك فــرام طريــق النُ اعنــدما تنــيح القــديس يعقــوب ســلك و  ،العقيــدة الســليمة أمــام الهراطقــة
مدرسـة  فـي، كمـا كـان يقـوم بـالتعليم وممارسـة األعمـال اليدويـة قراءة الكتب المقدسةو  كان يداوم على الصالةو 

  .ويساعد المحتاجين ييواسو  يهتم بالفقراءو  ،المدينة
  

  مجيئه إلى مصر:
ت شـهدو  اك،سـبالنُ  البـراريامـتألت و  ،القرن الرابع فيعظمتها و  مصر أوج مجدها فيبلغت حركة الرهبنة 

 بيشــوياألنبــا و  القــديس مكــاريوسو  القــديس أنطونيــوسو  ، مثــل البابــا أثناســيوستلــك الفتــرة أكثــر القديســين شــهرة
 ،اك مصـرسـبنُ  يلتقـيأن  السـريانيفـرام ا، فاشـتاق مـار وغيـرهم القـديس موسـى األسـودو  وحنا القصـيرالقديس يو 
  .جاء معه بعض الرهبان السريانو  شهيتببرية  بيشويالتقى باألنبا و  جاء فعالً و 

فظــن رهبــان اإلســقيط أنــه  ،ن يتوكــأ عليهــا مــن فــرط النســكاكــ التــيهنــاك قصــة تــذكر عــن عصــا القــديس و 
 أن يظهـر بـره اللـهأراد و  األرض فـيا عـرف بـالروح مـا يجـول بخـاطرهم غـرس العصـا لم و  ،تشبه بالشيوخ منهمي
ينـال  ،السـريانيفـرام ااسـم شـجرة القـديس مـار اآلن تعـرف بِ  ىهـو  صارت شـجرة ضـخمةو  تقواه فأزهرت العصاو 

  .لقديس كل من يزورها بدير السريانبركة ا
  كـــان مـــن المعجبـــين بـــه مـــع أن القـــديس و  ،بتعاليمـــهو  فـــراماشخصـــية مـــار لقـــد تـــأثر القـــديس باســـيليوس بو 
  .ينل رتبة كهنوتية أكثر من "شماس" مفرام لمار ا

  
  تراث وكتابات القديس:

 الروحــيالعمــق  فــي، كمــا تــرك لنــا قصــائد وأشــعار غايــة القــديس مؤلفــات كثيــرة ضــد الهراطقــةتــرك لنــا هــذا 
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 باإلضــافة إلــى شــروحات وتفاســير لــبعض أســفار الكتــاب المقــدس،  ،ميــامرعــدة  الت النافعــة، وتــرك أيضــاً والتــأم
م تنـيح هـذا  ٣٧٣عـام  فـيطلق عليـه بحـق لقـب "قيثـارة الـروح"، و ك أُ لوعملية، ولذ ةوكذلك رسائل ومقاالت نسكي
  كنيسة الرها. فيقل إلى مقبرة األساقفة مقابر الغرباء، ثم نُ  فين دفَ القديس بعد أن أوصى بأن يُ 

  
  أهمية القراءة: ما هى

 .الكتاب هو سيد مصادر المعرفة -١

ــأن مــا نُ  ، إالّ مــن ميلــه للقــراءة نتشــار الكبيــر للميــديا وميــل اإلنســان للســمع أكثــررغــم اال -٢ له مــن القــراءة حص
 .المشاهدة له بالسمع أوحص ا نُ ثبت أكثر ممّ يُ 

 .، فنكتسب خبرات حياتيةبالقراءة نتزود من خبرات اآلخرين -٣

 .للنمو الروحي" روحية "القراءة شريان أساسيفي الحياة ال -٤

  
 بعض المبادئ األساسية للقراءة:

١-  عالقتك مع اآلخرين: رطو 

 نافعــاً  اً ، وأن تمتلــك شــيئتحــافظ علــى التجديــد والتميــز لكــي تطــور عالقتــك مــع أصــدقائك يلزمــك أن  
  .من خالل القراءة ، ولن تستطيع أن تحصل عليه إالوجديدًا للمساهمة به كل يوم

 اتخذ من الكتاب صديقًا لك: -٢

، وٕاذا مــا رأيــت أن مــا تســجيل مالحظاتــك علــى هــامش الكتــاب أثنــاء قراءتــك علــى أن تكــون حريصــاً   
  .تلونه ن تضع خطًا أوأ، حاول إبرازه بجيداً تقرأه 

 تجنب النفايات: -٣

  .عديمة النفعقصر من أن نمألها بالنفايات من كتب العنف أو الكتب أالحياة     
 :لكتبصى استفادة من ااستخلص أق -٤

  .هخر آرجع إليه واقرأه مرة ا، فب الجيد يستحق القراءة مرة ومراتالكتا    
، فال تحـرم نفسـك كتب تاريخ الكنيسة وسير القديسينكذلك  ،وال يوجد كتاب أعظم من الكتاب المقدس  

  .ستفادةمن تلك اال
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  .العذراء "السريان" لنوال البركة زيارة دير السيدة
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 .قوال هذا القديسمحاولة لحفظ بعض أ -١

 .ة للقديس من كتب الصلوات الكنسيةالكتابات المنسوبو  استخراج الميامر -٢

 فرام السرياني.   االقديسين عن مار و  استخراج أقوال اآلباء -٣
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  الصورة نو ـل
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 .)٦٧ ـ ١:  ٢٤تك ( الكتاب المقدس - 

 . لقمص تادرس يعقوبل ـــ" سفر التكوين" - 

 . لقمص بيشوي كاملل ـــ" سفر التكوين" - 

 . ألرشيدياكون نجيب جرجسل ـــ" سفر التكوين" - 

  ز. ف. ب. ماي ـــ" حياة إبراهيم" - 
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�في نهاية الدرس ينبغي أن يكون المخدوم قادرًا على أن:�#س���Wא}�א��'" �
 .والقيادة متى طلبنا منه اإلرشاد ،على استعداد تام لمساعدتنا اللهيدرك أن  - 

 .وأهميتها يعرف قوة الصالة - 

 يفهم أهمية الصالة ألجل اإلرشاد، كما فعل أليعازر. - 

 -  هر أن يشكر يقرلواتنا.ألنه يسمع باستمرار ص ،يومياً  الل 

 -  ر المواظبة على حضور القداس اإللهي أسبوعياً يقر. 

 -  ر المواظبة على صلوات السواعي يومياً يقر. 

 لذلك يستجيب لصلواته.، و يحبه اللهيشعر بأن  - 

  ه.ه لحضور القداس اإللهي ليقدم الشكر لل ءيدعو زمال - 
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  ائد اليومية:رت في إحدى الجر كِ + هناك قصة ذُ 
عنــدما حــاول حــرس البنــك االتصــال بالشــرطة و  ،صــابات المســلحة أحــد البنــوك الكبــرىهاجمــت إحــدى الع  

عنـد محاولتـه اسـتخدام هاتفـه و  ،من ِقَبل اللصـوص ، فوجئ بأن سلك الهاتف مقطوعصوصإلنقاذ البنك من الل
  المحمول، اكتشف أنه غير مشحون.

  كل سهولة.بذلك نجح اللصوص في سرقة البنك بو   

  [	��א�������q>�������ز#�א���'��:
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  نه ينجح في فصلنا عن مصدر قوتنا، وهو الله.إهكذا: إذا استطاع الشيطان أن يقطع شركتنا مع الله، ف @
  لكن هناك سؤاالن هامان:و  ∗

 لكل صلواتنا؟ اللههل يستجيب  -١

 ؟اللههل هناك شروط يجب أن تتوفر لكي تكون الصالة مقبولة لدى  -٢
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، أراد إبــراهيم أن يختــار وبعــد وفــاة ســارة ..يعيشــون فــي بئــر ســبع فــي كنعــان . أســرتهو  كــان إبــراهيم - 
 سحق زوجة.إالبنه 

 ن أن الشاب يتزوج الفتاة التي يختارها له الوالدان.اكانت العادة في ذلك الزمو  - 

لــم يقبــل و  ،مســحق يعيشــان بــين شــعوب وثنيــة تعبــد األصــناوإ  كانــت هنــاك مشــكلة: لقــد كــان إبــراهيمو  - 
 ".وأصدقائه في "حاران ، لذلك فكر في أقربائهن يتزوج ابنه بفتاة وثنيةأ إبراهيم

 "وطنــه القــديم فــي "حــاران أليعــازر" أن يــذهب إلــى، واســمه "طلــب إبــراهيم مــن عبــده الــذي يثــق فيــه - 
 يبحث عن زوجة صالحة البنه.و 

  
  ."غريبة !!، في بالد "أن يبحث عن فتاة ال يعرف اسمها لقد كانت مهمة غامضة:

ميــل عبــر  ٤٠٠ســافر مســافة و  ،والجــواهر العديــد مــن الهــداياو  ،" أليعــازر" عشــرة مــن أفضــل جمالــه أخــذ  
  ."حاران من بئر سبع إلى" الصحراء.

  
  أراح جماله عند بئر ماء خارج المدينة.و  ،مدينة ناحور"، رحل أليعازر إلى "بعد عدة أيام صالة أليعازر:

  
 ولكن هناك مشكلة كبيرة:

  !البئر زر من معرفة الفتاة التي يختارها إلسحق؟ بينما كثير من الفتيات خرجن إلىكيف يتمكن أليعا  
طلــب منــه أن يعطيــه عالمــة يعــرف بهــا الفتــاة التــي ينبغــي أن يختارهــا زوجــة اللــه، و صــلى أليعــازر إلــى  - 

  قال:و  ..إلسحق .
�������H�:���iل�(��GH�£א����Z���51ن�א�H�A\�����"������OH�����Hو�،�
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  .""قبل أن يفعل أي شيء       قيادتهالله و رشاد إلقد طلب 

  مال.الجِ و  سقته هوو  ،قبل أن ينتهي من الصالة، خرجت فتاة ُتدعى "رفقة" - 
  .بيت أبيها طلب أن يذهب إلى، و "تعّرف عليها "أليعازر - 
  .هشكر و " للرب ازرسجد "أليع - 
 ، ثم قدم أليعازر لهم الهداياوتعرف على األسرة، فقالوا: "من عند الرب خرج األمر" ذهب أليعازر مع رفقة - 

  الثياب.و  الفضةو  الذهبو  الجواهرو 
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 العودة إلى كنعان:

 تم الزواج.و  ،سحق في انتظارهمكان إو  ،"كنعان" " إلىرحلة العودة من "حاران - 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 :رائعة عن الصالةهذه قصة جميلة و  

 " قصة جميلة عن الصالة "

ــــــا أن  - يجــــــب علين
  ي:صل نُ 

-  ى لعــازر لقــد صــل
  لكي يرشده الله.

كمــــا ســــاعد اللــــه  -
 ،وأرشـــده أليعـــازر

 نحـن يرشـدنا نهأف
 ويساعدنا. أيضاً 

أليعـــــــــــازر كـــــــــــان  -
ي فـــــي كـــــل صـــــل يُ 

  .يومحين أثناء ال
كــــــون تيجــــــب أن  -

ســتعداد أن اعلــى 
تتحـــدث مـــع اللـــه 
فــي أي وقــت مــن 

 .اليوم

 ى أليعازر:صل 

عنـــد البئـــر مـــع  ـ���١
  العبيد والجمال.

  
عنــد البئــر بعــد  ـ��٢

  حديثه مع رفقه.
 .(في كل مكان) ـ

ســـــــــــــــتجاب اللـــــــــــــــه ا -
لصالة أليعازر قبل 
أن ينتهـــــــــــــي مـــــــــــــن 

  الصالة.
اللـــــــــــــــــــــه يســـــــــــــــــــــمع  -

ويســتجيب لصــلواتنا 
 ه وعـــــــد بـــــــذلكألنـــــــ
 .)٥: ٩١(مز

هل يسمع الله  ـ٤
؟يستجيب لصالتناو 

  أين  ـ٣
 ؟ُنصلي

 

  متى  ـ٢
 ؟ُنصلي

 

ما هى  ـ١
 ؟الصالة
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 .انتظر) ـال  ـ: (نعم ، االستجابة قد تكونليس معنى استجابة الصالة أن نحصل على ما نطلبه اآلن -١

  :اللهالمهم أن تكون صلواتنا مقبولة لدى  -٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

� �

 :شروط الصالة المقبولة

 ؟لماذا ُنصلي؟ و أهمية الصالةما هى 

 .كي تتعرف على الله ـ١ أهمية الصالة:

 .لتقبل مشيئة الله ـ٢

 .ليرشدنا عما نفعله لننال االستجابة ـ٣

 .ألنها إحدى وسائط النعمة ـ٤

 

القلب  ـ١
 النقي

 يماناإل ـ٢

 اللجاجة ـ٤

حسب  ـ٣
 مشيئة الله

�ً������¤���������Eن�,א��"�^�¥������G
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   يبـــدأ مـــذاكرة دروســـه ، وصـــالة بـــاكر باألجبيـــة قبـــل ، قبـــل أن ي صـــالة الغـــروب باألجبيـــة يوميـــاً أن يصـــل
   . الذهاب للمدرسة
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  ). ٥،  ٤الكتاب المقدس (قض  - 
  . لقمص تادرس يعقوبل ــ "تفسير سفر القضاة" - 
   . لقمص إشعياء ميخائيلل ــ "ال تخف" - 
   . لقمص أكسيوس األنبا بيشويل ــ )"٢. لست وحدك (ج ."ال تخف . - 
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�Wفي نهاية الدرس ينبغي أن يكون المخدوم قادرًا على أن:'"�א}�א��#س�� �
ما نكـون ُمطيعـين وعنـد ،، إذا كنـا نحيـا حيـاه الشـركة الحقيقيـة مـع المسـيحللخـوف ال داعـي هيفهم أنـ - 

  .له
  .حضرة الرب يستنتج أن الضمان الوحيد لزوال الخوف هو الوجود الدائم في - 
  .الوقت المناسب الله، فهو سيتدخل في ينه عندما يضع مخاوفه بين يدأق يتحقّ  - 
 -  ه مباشر يقرطلب العون، وهو حتمًا سينزع مخاوفه في ةر أن يلجأ إلى الل.  
 -  معـه ويثبـت  الشـركة ةليحيـا حيـا ،نالتقـدم للتنـاول مـن جسـد الـرب ودمـه األقدسـيْ ر المواظبة علـى يقر

 . من كل مخاوفه ص، فيتخلّ فيه
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  احضر األدوات اآلتية:  - ١
  بحيـــث يكـــون داخـــل البـــراد ( كـــوب صـــغير يمكـــن إدخالـــه ـ���بـــراد شـــاي يوضـــع فيـــه قليـــل مـــن المـــاء النقـــي 

  أي أن مســــتوى حافــــة الكــــوب فــــي مســــتوى حافــــة البــــراد  ،رتفــــاع وقطــــر البــــرادال اً ارتفاعــــه وقطــــره مســــاوي
  اه ملونــه بلــون ســود اللــون أو أي ميــأحــدهما بســائل أمــأل كــوب زجــاجي فــارغ ويُ  ٢ ـ��) قــل قلــيالً أأو  تقريبــاً 
  . قاتم

   ��#	�������1م�א��v}�وא�&��=��ند
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  ثم يشرح الخادم قائًال:  - ٢
   .أمام شعب اللهإن هذه المياه السوداء ترمز إلى الصعوبات والمعوقات التي وقفت  - 
ل علــى كــل الصــعوبات والمعوقــات وعلــى كــل األعــداء، وهكــذا حــوّ  ةلبــوغَ  ةصــر لقــد أعطــاهم الــرب نُ  - 

   .)البياض (كالمياه البيضاء ) إلى أمور ناصعةحياتهم (كالمياه السوداء الرب األمور القاتمة في
، قــد نقــف عبةارب وامتحانــات ومخــاوف وظــروف صــونحــن فــي أوقــات كثيــرة تواجهنــا ضــيقات وتجــ - 

ينقــذنا وينجينــا مــن كــل  أن لنــا إلهــًا قويــًا عظيمــًا قــادرًا علــى أن ر دائمــاً ولكــن لنتــذكّ  ،أمامهــا عــاجزين
   .مخاوفنا

  
اليوم سنعرف قصة امرأة استطاعت عندما لجأت إلى اللـه أن تزيـل المخـاوف التـي كانـت أمـام الشـعب   

 ق له النصر على أعدائه. في القديم، وتحقّ 

  

ض�א�1��Wس#�� �

   اللـــهولـــم يعـــودوا يثقـــون فـــي  ،معهـــم اللـــهبنـــو إســـرائيل كـــل األشـــياء التـــي عملهـــا  يَ بعـــد مـــوت يشـــوع نســـ
  .يطيعونه أو

مـن بنـي إسـرائيل  سيسرا قائدهم كثيراً  ردَ وطَ  ،رض بني إسرائيلأ لغزو عظيماً  جيشاً  أرسل الكنعانيون يوماً 
  .رين سنةة عشعلى أرضهم لمد وجعل نفسه حاكماً  ،من بيوتهم

اللـه ، و تفعـل مشـيئته وكانـت راغبـة ومشـتاقة إلـى أن ،كثيـراً  اللـهأحبـت  ةاسـمها دبـور  أةمر افي تلك األوقات 
  إيمانها العظيم ساعد بني إسرائيل. بسبب 

ُيعرفنــا الكتــاب المقــدس أن دبــورة كانــت نبيــة، إنهــا قضــت إلســرائيل فــي ذلــك الوقــت وكانــت قاضــية عادلــة 
  أعطاها الله لها. بسبب الحكمة التي

ســاعد اللــه دبــورة حتــى تفكــر وتضــع خطــة كانــت واثقــة أنهــا تهــزم جــيش سيســرا. أرســلت واســتدعت جنــديًا 
آالف رجل،  ةاسمه باراق وأخبرته أن الله قد أعطاها خطة تهزم بها العدو، قالت لباراق: اجمع جيشًا من عشر 

يـأتي بجيشـه بـالقرب مـن نهـر قيشـون، واللـه سـيدفع جـيش وسر بهم إلى جبل طـابور، واللـه سـيجعل سيسـرا أن 
  سيسرا بيدك.

كــان لديــه تســعمائة  ،بيندر لقــد كــان مــع سيســرا كثيــر مــن الجنــود الُمــ ،كــان خائفــاً  ة لكنــهق بــاراق دبــور صــدّ 
  .ة والكثير من الخيلحديدي ةمركب

 نـه يـذهب إذاإ :، قـال بـاراقلبهـااللـه بكـل قب ةليسـت خائفـة ألنهـا كانـت واثقـة ومؤمنـ ةعرف باراق أن دبـور 
، اللـهنـه بسـبب ثقتـه فيهـا أكثـر مـن أفي الحال أن تذهب مع بـاراق لكـن أخبرتـه  ة، ووافقت دبور هى ذهبت معه

  لن يعطيه هو فخر االنتصار في المعركة.  اللهفان 
 ركـة، جهـز كـل مـن الرجـال فـي جبـل طـابور بـدأ يجهـز جنـوده للمع ا سـمع سيسـرا أن بـاراق يجهـز كثيـراً لم

لم يتمكن سيسرا من استخدام مركباته الحديديـة العظيمـة  ،المركبات الحديدية التسعمائة واستدعى جميع الجنود
  .شونفي الجبال لذلك انتظر هو ورجاله بالقرب من نهر قي



- ١٠٤  - 

 

 . وذات صـباحة سيسـرامن مواجهـ زال خائفاً ي ذهبت مع باراق وجيشه إال أن باراق كان ال ةورغم أن دبور 
. لـذلك نـزل بـاراق ورجالـه منحـدرين مـن جبـل طـابور الله سـيدفع سيسـرا بـين يديـهوأن  أال يكون خائفاً  :قالت له

  .تجرها الخيل على أقدامهم ليحاربوا مركبات سيسرا العظيمة التي
وانسـكبت  ةعاصفة شديدة على األرض، سقطت األمطـار بغـزار  الله، أرسل هاجم باراق وجيشه سيسرا وٕاذ

. وكان النهر خلف قوات سيسرا يفيض بسرعة وأمر سيسرا قواتـه بـالهجوم طينياً  ياه حتى صار الوادي سهالً الم
، ولـم الوحـل وكلما تحركـت العربـات غاصـت العجـالت أكثـر فـي ،وجرت الخيل لكن أرجلها غاصت في الطين

جنـود  م ، وَهـعجـل المركبـات أت ميـاه النهـر تغمـر، وبدكهذه يكن ممكننا أن تسير المركبات الثقيلة في عاصفة
بعـد أن شـاهد بـاراق الطريقـة  .كـامالً  وانحـدر جـيش سيسـرا انحـداراً  ،م الـرب الجـيش ليـد بـاراقباراق نحـوهم وسـلّ 

  .اللهدام قد أطاع  نه لم يكن ما يدعو إلى الخوف ماأ مَ لِ عَ  ،جيش سيسرا اللهالعجيبة التي أزعج بها 
  

  ور من عدم االطمئنان على شيء محدد.شعهو  الخوف  : ما هو الخوف   
   
  هناك نوعان من الخوف:   
 لإلنســان اللــهواقــع أعطــاه  خــط، وهــذا الخــوف مطلــوب ألنــه نعــيّ هــو خــوف مــن خطــر مُ  خــوف طبيعــي: )١

هــذه الحالــة يكــون  فــي.) و .، أو الخــوف مــن مخــاطر الطريــق .ن النــار: الخــوف مــلتجنــب الخطــر (مثــل
 . الخطر محاوًال تجنبه ، بل بأسبابغير مشغول بمخاوفه اإلنسان

قاته وُيصـِبح هـذا الخـوف ، فتتشتت طاهذا َيشِغل الشخص بنفسه وبمخاوفه خوف غير طبيعي (َمَرضي): )٢
  .)... مثل الخوف من األماكن الضيقة أو الخوف من األماكن الصعبةعائقًا له (

  
��Aא���W�� �
، كــل يــوم نــه يعــرف مــا نحتــاج إليــهإ. نخــاف نــا أال، الــرب يســوع يأمر كثيــرًا مــا ننــزعج ونخــاف ونحــن أيضــاً   

ــعمــل صــعب نقــوم بــه ويعــرف متــى يكــون أمامنــا حياتنــا  فــي ا نثــق بــه ونضــعه أوالً ، لقــد وعــدنا أن يعتنــي بنــا لم
  .)٣٢ ـ ٣٠:  ١٢لوقا (
  

  
  
  
 

 

 

 

  

  السيد المسيح يأمرنا أال نخاف (أنا هو ال تخافوا)
  نه سيعتني بنا ...أوقد وعد 

 

 عندما:

  نثق به ـ١

  في حياتنا نضعه أوالً  ـ ٢
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  كيف يمكنا أن نتغلب على الخوف؟

 .ن واقعيين% من مخاوفنا وهمية، فلَنكُ  ٩٠ك أكثر من هنا -١

ذاننــا آيهمــس فــي  اللــهن صــوت ألالوســائل للتغلــب علــى الخــوف ( أعظــم ذا، فهــاللــهنطلــب معونــة  -٢
  .)ننساه أو هال نسمعه أو ال نصدق ولكننا كثيراً  : "ال تخف"ويقول دائماً 

ن أو  اللــه، يجــب أن نعــيش مــع لمواجهــة الظــروف لكــي ننــزع الخــوف مــن داخلنــا وننــال الشــجاعة -٣
 ةن وجودنـا الـدائم فـي حضـر ، ألجبيـةى التنـاول مـن األسـرار المقدسـة وعلـى صـلوات األنواظب علـ

���������"��������Eא��d%(3�.����d، ولــــذلك يجــــب أن نتكــــل عليــــه لــــزوال الخــــوف هــــو الضــــمان األكبــــر اللــــه �
��:H��������"�)���٥٦��:٤.(   

    

  المواظبة ـ١
  على وسائط

 .النعمة

  
 .الصالة ـ٢

الشكر  ـ ٣
 .كل حين

  قراءة ـ ٤
  الكتـاب
 .المقـدس

  في الرب؟ كيف أكون قوياً 
 

  القداس  +
 + التناول

 األجبية
وفي كل 
 األحوال

 كل يوم
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  .)٦، ٤ ـ ١نح ( الكتاب المقدس - 
  .بيشوي كامل لقمصل ــنحميا  - 
  . متى هنري ،مرقس داود لقمصل ــ"نحميا"  - 
  القمص شاروبيم يعقوب. - 
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 :أن في نهاية الدرس ينبغي أن يكون المخدوم قادرًا على �#س��Wא}�א��'"

  .ساعدته على بناء األسوار وهى التي ،ك أن يد الرب كانت مع نحميادرِ يُ  - 
  زمان.أي وفي أي وقت و  ،يفهم أن الله يسمع ويجيب الذين يطلبونه أينما كانوا - 
  .حياته (صالة باكر + صالة النوم) وضرورتها في ،)(األجبية يعرف أهمية صلوات السواعي - 
  .لصالتنا دائماً يشعر بمحبة الله الذي يسمع ويستجيب  - 
 -  ه في الصالة دون خوف أويقرخجل ر أن يعرض مشاكله وأنشطته على الل.  
 -  ر أن يُ يقر عمل قبل الشروع في أي يصل.  
 -  ه لكي يرشده ر أن يبدأ يومه بصالة باكر يوميًا،يقرالحياة الدراسية وينير أمامه الطريق في الل.  
 -  أسبوعياً  ر أن يواظب على حضور القداس اإللهييقر،  ليقد ومحبته ه على عنايتهم الشكر لل. 
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  ما هى الصالة؟             �
  
  
  
  

��  ���א�=~����������

 هى الصلة التي تصل بين

 الصالة

 لسماءاألرض وا

 وبين قلب المؤمن وعرش الله



- ١٠٨  - 

 

  :آيات في الكتاب المقدس تؤكد ذلك هناك عدة �

� �� �b%�3"�ذא�ذ
��b#�����E�mא
�#�"�������hx�f;�iH��̈א�&}��،���)���٦٣�:٦.(� �
    5$���"���j;[م�����'ٍ�E����$ش�א�
j�et�$���\��'�Y,و���ل��'�]�et��;�'ً�E��(��ً���$������"�.E)���٤:��١٦.(� �
� �� �%�"���X�)�p3����(א����^�.����Z���$�¡�$3�A�����(��"�.�)���٢١�:٢٢�.(� �
  لهـــي:  إوهـــى أمـــر  ةروا لنـــا كلمـــة هامـــظِهـــبحيـــث يُ  ،تصـــاعدياً  ترتيبـــاً  الســـابقة اآليـــات نرتـــبكننـــا أن موي *

  ." صلوا "

  
����W	]�qא����� �
  

  ]اللهعرش  ـالسماء [                                                        
  

  )٢٢:  ٢١مت "آمنين" (         أ     ٤                                          
  

  )١٦:  ٤عب ( "واثقين"             و   ٣                                          
  

  )٦: ٦٣مز ( "الهجين"          ل          ٢                                          
  

  )٦: ٥تس ١( "نص                   "صاحي   ١                                          
  

  )درجات الصالة  =م درجات السلّ  (
  .السماء) المفتاح الذي يفتح أبوابهى: ( الصالة
العديـد  وطلب معونته حينمـا قابلتـه الله،ى إلى نافعة من حياة رجل صل  ا اليوم سنتعلم دروساً في درسن �

 .من المشاكل
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بهــا محترقــة والمدينــة كئيبــة اوأبو  ،أن مدينــة أورشــليم محطمــة وأســوارها مهدمــة هنحميــا مــن شــقيق مَ ِلــعَ  - 
  منة.آوغير 

ى ثـم صـل  ،صـالحها وترميمهـاإساعد شـعب المدينـة علـى ن يُ ر أ، وفكّ لتلك األخبار فحزن نحميا جداً  - 
  في عين الملك ليسمح له بالذهاب إلى هناك. ةإلى الله ليعطيه نعم

  غير مريض !! وأنت ،دكمّ : لماذا وجهك مُ يا وقال لهالحظ الملك حزن نحم - 
 -  ـــه أن يعطيـــه نعمـــ ى نحميـــا صـــالة صـــامتة فـــي قلبـــه طالبـــاً صـــلليســـمح لـــه فـــي عـــين الملـــك  ةمـــن الل

  .بالذهاب إلى أورشليم

# 
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وسمح له الملك بالذهاب وأعطاه رسائل إلى المسئول عن دراسة الغابـة  ،استجاب الله لصالة نحميا - 
كمــا زودوه بخيــول للســفر باإلضــافة إلــى بعــض الجنــود  ،ليعطيــه األخشــاب الالزمــة إلصــالح المدينــة

  لحراسته.
وأخبــرهم كيــف اســتجاب اللــه  والــوالة واألشــراف،ة الكهنــأورشــليم اســتدعى:  وعنــدما وصــل نحميــا إلــى - 

  :مإلى صالته وقال له
�����������������������������"�0��$)$��j��O������m,وH�,(��\��cو���tن��(�E�;���"ًא,��)��l٢��:١٧(.� �

  .أسرة ببناء جزءًا من سور المدينة حيث قامت كل ،وا في البناءأوبد ،دوقام الشعب وتشدّ  - 
  ؟ذا فعل نحمياما           فوا العملوقِ ل األعداء أن يُ وحينما حاو  - 

  
  

  .اللهوطلب معونة من  ،ى أثناء العملصل  ـأ 
    .وضع حراسًا ُمسلحين لحماية العمال ـب 
  .بنون وسيف كل واحد مربوط على جنبهن يؤو كان البنا ـ ـج

    )      ى يمسكون السالحخر وباأل ،باليد الواحدة يعملون العمل(   
  
  يومًا حيث تم:  ٥٢ ةلقد استجاب الله لنحميا وساعده في مد

 . ترميم األسوار •

 . بناء بوابات ضخمة قوية •

 صارت المدينة آمنة. •

 .صار الشعب سعيداً  •

  .لصالتهم واستجاب ،في زمن الضيق اللهلقد ساعدهم  •
  

 لقد نجح نحميا في مجاالت عديدة:

  
  
  
  
  
  
  
  

ب سْ كَ  ـ١
   ـارض
 لكـالم

تحقيق  - ٣
  هـدف 
 عظـيم

ب لتغل ا - ٢
  علـى 
 األعــداء

ع مْ جَ  - ٤
ب ـالشع

 وتقديمه للرب

 

 :جح نحميا فين
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 بالصالة: ى كل المعوقات التي قابلتهلقد استطاع نحميا أن ينتصر عل

 -  ه. هرجال لقد حثعلى الصالة والمواظبة على عمل مشيئة الل  
  .يوم منذ بداية العمل ٥٢استغرق  أكمل البناء الذي - 
نةكل أكو  زيحتأُ  -  ام الحجارة وأصبحت أورشليم ُمحص.  

  
  .)١٦:  ٦لطريق (نح رب كانت مع نحميا على طول اأدرك أعداء نحميا أن يد ال وأخيراً  ـــــ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سر نجاح نحميا:

  كان سر 

  :نجاح نحميا هو

  المحبة
 للــه

 الصالة

العمل 
 المتواصل

  وضوح 
 الهدف أمامه

التخطيط 
 لسليما
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نطلب من 
ا هالله فهم

 :رح بنا عندما نتحدث معه بانتظامإن الله يف

 :ك أوقات خاصة نحتاج فيها للصالةهنا

  ال نفهم مشكلة
 صعبة

 نشعر بخوف نذاكر

 ))   يصل ((   نُ 

ليساعدنا 
 الله

ليسندنا 
 الله 

 دماــنـع
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 ه ،ى نحمياكما صلي بانتظام يريدنا اللنحن أيضًا أن ُنصل:  
 

  : وهو يساعدنا على الصالة بانتظام رائعاً  + لقد وضعت لنا كنيستنا القبطية األرثوذكسية نظاماً 
  ) ( صلوات السواعي      
  (      األجبية     )      

  
  

  
                    
  أن هونســــأل ،أثنــــاء نومنــــا علــــى عنايتــــه بنــــا لــــيالً  اللــــهنشــــكر                   
  . يساعدنا أثناء النهار                  

  
  أن يحفظنــا أثنــاء هنســألو  ،علــى مســاعدته لنــا نهــاراً  اللــهنشــكر                   
   .ويجهزنا ليوم جديد ،النوم                  

  
  
  يسمع لنا  .١

                                      :                              اللهإلى  يصل حينما نُ  �
        :ألنه هو القائل                                

 ويجيب طلبنا   .٢

  
� �� 
-��"א��G��
��A��(E;�v���.��"uT-��-�א�.،��;�X�-��-�A��(Eא������\�)���١٤٥��:١٨.(�� �

  
I#א�����Wr� �
  .يومياً  من النوم، وصالة النوم مساءً  ستيقاظالمواظبة على صالة باكر عند اال    

 باألجبية  يصل لذلك نُ 

 باكر صالة

 صالة النوم
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 )٦ ـ١الكتاب المقدس (دانيال - 

 بنيامين. ألنبال ـ "الطقسي؟ تمبادئ الالهو " - 

 كامل. بيشويمص قلل ـ "ل حبيب المالئكةدانيا" - 

 .ملطي تادرس يعقوبمص قلل ـ "تفسير سفر دانيال" - 

  .مص باخوم حبيبقلل ـ "دراسات في سفر دانيال" - 
  

ITא�����Wس#�� �
� �� �+�%و�"��X�hA�-�]�����-�;�)|�����&1�.�����%�m�X�Cٍ��"�)٩:�٢٥)��%١(.� �

  
�أن:على  خدوم قادراً أن يكون الم ينبغيفي نهاية الدرس �#س���Wא}�א��'" �

  .كيفية الوصول إليهو  أهميتهو  مجاالتهو  يدرك معنى ضبط النفس - 
  .به ٕايمانهمالله و  في ثقةالالثالثة فتية هو و  سر نجاح دانيال أننستنتج  - 
  السيطرة على النفس.و  ،االنفعاالت فيضبط النفس هو التحكم  أنيفهم  - 
  الحواس.و  الغضبو  كالمالو  الطعام في نفسهيضبط  أنالمؤمن يجب  أنيعرف  - 
  حياتنا. في األسراربفاعلية  ،ضبط النفس ىيساعدنا عل اللهن يشعر بالفرح أل - 
  ضبط النفس. إلىللوصول  ،العقلو  النفسو  ترويض الجسدو  يدرك ضرورة التدريب - 
 -  ينال القدرة على ضبط النفس.و  ،المسيح في تالمقدسة ليثب األسرارر التقدم للتناول من يقر  

  
Az��א�����א�(�Wس#�� �

���Wא����� �
  شعبة الفقاريات؟هى  هل تعرف ما •

، الطيــور، الزواحــف، البرمائيــات، األســماك( خمــس طوائــف: إلــىمــن شــعبة (الحبليــات) وتنقســم  ىهــ - 
 .الثدييات)

  
  مزايا الفقاريات لها: •

  .يعظم داخليهيكل  - 

  �y`�א�=.����������ل��دא��
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  .شوكيحبل  - 
  محفوظ داخل علبة عظمية. فم - 
 ).٧٢٠ص:(الموسوعة الثقافية،  عة)ائف متنو وظ يد رق شتى لتؤ ر بطُ (تتحوّ  أربعة أطراف - 

  
 الثدييات؟هى  ما •

 -  منهـا مـا و  ،المائيـةو  األرضـيةمختلـف البيئـات  فيتعيش و  ،طائفة من الفقاريات أعلىن حيوانات تكو
 الهواء. فييطير 

  
  :مزاياها •

  غدة تفرز اللبن لتغذية الصغار. نثىلألُ  - 
  الجسم مغطى بشعر. - 
  فصل تجويف الصدر عن تجويف البطن حجاب حاجز.يو  حجرات أربعللقلب  - 
  ثابتة الحرارة. - 
 تلد. كلها - 

  
  وتشمل الثدييات: •

  المدرع.، الكسالن، النمل آكل األسنان مثل     عديمة  - 
  .القنفذ           الحشرات آكل - 
  الكلب.القط،               اللحوم آكل - 
  ان.ذالجر                 القوارض - 
  .األغنام، : البقرمشقوقة الظلف    الحافريات            - 

  الخرتيت. ،الحصان :غير مشقوقة الظلف            
  الخفاش.الخفاشيات                - 
  عروس البحر.خروف البحر،             عرائس البحر - 
 .اإلنسان ،القردة               الرئيسيات - 

    
، آســياوجنــوب غــرب ، أفريقيــاوطن يســت (فليــبس ليــو) العلمــي اســمهو  األســداللحــوم حيــوان  آكلــةمــن و  •

 .وغرب الهند

  

 هل تعرفها؟ ؟األسودالكتاب المقدس ثالثة قصص عن  فيقد ذكرت و  •
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  ؟هم الثالثة فتية نْ مَ و  هو دانيال نْ مَ  •
 فـيعـاش و  ،قضـى) اللـه( اسـمهمعنـى و  ،مـن عائلـة داود الملكيـة ،مـن سـبط يهـوذا النبيكان دانيال  - 

ائيل، صـنيا، مياالفتيان الثالثة (حن حداثته مع أصحابه فيهناك  إلى لَ قـِ قد نُ و  ،وذايه يبابل مدة سب
  ريا).اعز 

 هـو لَ دِخـاُ و  ،ق.م ٦٠٦لـك يهويـاقيم ملـك يهـوذا سـنة فـي السـنة الرابعـة مـن مُ  األول السبي فيذلك و  - 
  .بيدهلرب سلمها او  أورشليمكان قد حاصر  الذي ،نصر ملك بابل نبوخذخدمة  إلىالثالثة  هؤ رفقاو 

قصــر  فــيللوقــوف  ذلــك اســتعداداً و  ،هــو (بلطشاصــر)و  آخــر رئــيس الخصــيان اســماً  لــههنــاك جعــل و  - 
 .لسانهمو  الكلدانيين كتابة مهعل و  الملك

   
  دانيال يضبط نفسه: •
  :لكن كانت مشكلة كبيرةبع في المملكة و تّ أن يخضع لنظام األكل المُ كان على دانيال  - 

 .أوالً  لألصنام بتقديمهك بارَ شراب كان يُ  أومن طعام م لملك بابل قد كل ما كان يُ  -١

ر عتَبــكــان ذلــك يُ حــل شــرعًا حســب الشــريعة اليهوديــة، و ح حيوانــات ال تذبَ تُــ التــي األطعمــة كــان مــن -٢
 نجاسة له.

  
  :اآلتية لألسبابالتجربة كبيرة بالنسبة لدانيال  هذهكانت  - 

  اشتهاء الجسد. -١
  .نوعية طعام) أفضل، طهاة أفضلالعالم ( في أحسن شيءشرابه و  طعام الملك -٢
  عادات بابل. ييجار  بأنهيتعلل  أن بإمكانهكان دانيال يبعد عن وطنه وكان  -٣
  .اآلخرينتعرض لسخرية الشباب  -٤
  . ف أوامرهخال إذاض لعقاب من الملك تعرّ ي -٥
  المنصب الكبير. إغراء -٦
 ).ةمرتب، مكافأة، الملك فيكسب دانيال مكاسب خاصة (مكانة يرضذلك يُ  أن إغراء -٧

  
 هيعـيش للـ أنبـد  لـذلك الو  ،اللـههبـه مـن هـى  حياتـهو  ،إللهـهيعـيش  أنوهـو  ،كان دانيال يعرف هدفه �

 .األمرمهما كان  ،إلرادته ه طائعاً لل  أميناً يكون  أنقد صمم و 

 .)ثالث سنوات( م مدة طويلةاالصيام عن الطع ييعن ألنه ،بالنسبة له ولم يكن ذلك القرار سهالً  �

 

  :األسود ب جُ  فيدانيال  •
(كــل مــن  هص منــدبــروا مكيــدة للــتخل و  يحســدونه او أالحكــام بــدو  جميــع الــوزراء عنــدما فــاق دانيــال جــداً  - 

 ).األسود ب جُ  فيح طرَ حد غير الملك يُ أيطلب طلبه من 
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ثـار  أونـه غضـب أفلم يـذكر لنـا الكتـاب المقـدس ، هانفعاالتو  مشاعرهيضبط  أندانيال فاستطاع  اأمّ  - 
  .إلهه إلى يصل يُ  لكنه استمر

  له دانيال.إيؤمنوا ب أنالملك كل شعب المملكة  أمرثم  ،ن الجبمِ  يخرج حياً و  يالدان ينجيُ  الله - 
  

��Aא����W�� �
  مجاالت ضبط النفس: •
المواقــف  فــي نفســهيســيطر علــى و  هفــي انفعاالتــيــتحكم  أنيســتطيع  الــذي اإلنســانتصــف  ضــبط الــنفس: - 

 المختلفة:

  
  :ىه أنفسنانضبط فيها  أنب يج التي األشياء أهمو  - 


�Zא�\�%]"� الكالم: -١�����cم�����(���t��A��'ٍ،�j�H���j|�������51א�m���.�t��G����X�"�)H١٠:�١٩م�.( 

 الحواس. -٢

 الغضب. -٣

  يأكــــل طعــــام  أن جبــــراً كــــان مُ و  ،البــــابليقصــــر الملــــك  فــــي يراً ســــأدانيــــال كــــان  أنرغــــم  الطعــــام: -٤
���[�����)�G�.����H�.�5-�c�$���j�����t@��X"�نــهأ�إال ،ب شــريعة موســىبحســ ممنوعــاً و  ضــميره ال يســتريح إليــه

��U��-����Kא��cو�#���e_�6��
 .)��١:�٨(دא�.�"�
و��

 الشهوة. -٥

  
  النفس: ضبطنتائج  •

 اأمـو  ،يفنـى إكلـيالً  يأخـذوا فلكـي أولئـك اأّمـ ،يءشـكل  في نفسهكل من يجاهد يضبط  :المكافأةنوال  - 
  ال يفنى. فإكليالً نحن 

 نفسهيضبط  أناستطاع  هألندانيال  الله أكرمقد و  ،يكرمونهكرم الذين يُ  الله لى الكرامة:الحصول ع - 
  العفة.و  يحيا حياة الطهارةو 

 على النجاح. الحصول - 

  
  :نفسهيضبط  أنلقد استطاع دانيال  •

 .خمرهشربوا من و  الملك أطايبالذين تناولوا من  رفاقهمن  أفضلتمتع بصحة  من جهة الطعام: - 

 مالكــه أرســل الـذي اللــه إلــى صـلياً يســتمر مُ  أن فاسـتطاع (وقــت المــؤامرة): هانفعاالتـو  شــاعرهمضـبط  - 
  .األسود سد أفواهو 
  

  ).٢٣ ـ ٢٢ :٥(غل التعفف)  (ضبط النفس =ضبط النفس:  إلىكيفية الوصول  •
  ).٢٧ :٩كو  ١( ادهعباستو  قمع الجسد -١
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  ).٧ :٤(يع مقاومة الشيطان  -٢
 .وجود هدف مقدس للحياة -٣

  
  :ك فرق بينهنا
 ).٢٩ :١٠(متى  )اللهة د(عبا نجعل لوجودنا قيمة أن الحياة: •

 .نتنفس)و  نشربو  نأكل ،تتحرك أعضاء، (لنا قلب ينبض :مجرد الوجود على قيد الحياة •

  
I#א����Wr� �

حســب  واحــد لهــو فرصــة للتــدريب علــى ضــبط الــنفس (كــ أســبوعوالجمعــة مــن كــل  األربعــاءصــوم  �
 اعترافه). أبقانونه مع 
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  ـ "م١٩٨٢سنة  الطبعة الثالثة ـ قبطيةتاريخ الكنيسة ال" - 

 .القس منسى يوحنا

 .كامل صالح نخلة ـ "تاريخ الكنيسة القبطية" - 

  
ITא�����Wس#�� �

� �� �%"��XmCٍ�����p5&ع�����e����¡���"A�)�
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  أن:على  أن يكون المخدوم قادراً  ينبغيفي نهاية الدرس  �#س�Wא}�א���'"

 .اس حولنا لمجد اسمه وخير الكنيسةالن أعينيعطينا نعمة في  الله أنيعرف  - 

 .صرابامون ويتشفع به في صالته األنبايدرك قصة حياة القديس  - 

  .اللهيستنتج بركة عمل الخير عند  - 

 .مساعدته إلىومن يحتاج  وأصدقاءهه ءرابامون ويساعد زمالص األنبايتمثل بالقديس  أنيقرر  - 

 .المقدسة األسراره ويتناول من ليقدم الشكر لل  اإللهيالقداس  يقرر حضور - 
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 يالملقـب ببطـرس الجـاولو  ،١٠٩الــ  يـركالبابا بطـرس السـابع البطر  ةحبريأيام  فيالقرن التاسع عشر  في  

  .م)١٨٥٢ ـم ١٨٠٩(
 صــراباموننبــا األمــن أشــهر األســاقفة الــذين رســمهم القــديس الكبيــر و  ،أســقفاً  ٢٥قــام هــذا البابــا برســامة   

 .لناهو موضوع تأم و  ... طرحة يبأبمطران المنوفية الشهير 

  
��W#س�
ض�א��1 �

  .برمهات ٢٨يوم  فيلهذا القديس  خاصاً  رتبت الكنيسة تذكاراً  - 
  :فضائله

  .لبساطةاو  النسكو  التقشف  -١


א ���ن�' V������א|����&
����א��g5I
z  
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 .المعجزاتو  صنع العجائب  -٢

 .عمل الخير خفيةو  حبه لإلحسان  -٣

 

   :البساطةو  النسكو  : حياة التقشفأوالً 
ممـا  ،جـداً  اً الحد األدنى لمتطلباته قد أصبح مرتفعـو  إن مشكلة الحياة المعاصرة أن مستوى قناعة اإلنسان  

ا نمـاذج ، إال أن ربنـا قـد رتـب لنـهبـان وحـدهار أن مكانهـا أديـرة الر يبدو معه أن كلمـة التقشـف أو النسـك يتصـو 
  . من البشر مثل هذا القديس

كمــا أنهــا  ،البســاطة ليســت عكــس المظهــر الحســنو  ،علمــه مــن حيــاة هــذا القــديس البســاطةنت الــذيفالمبــدأ   
  .االحتياجو  للجوع اً ليست مرادف

  
   :: صنع المعجزاتثانياً 

 اشـتهوابناتـه القديسـات الـذين و  بكرامـة أوالده ةاالخطـرنا نحـن ذك مـا ُيـ لكـيلقديسـيه  اللهنعمة يعطيها هى و   
ــاة البســيطة فتركــوا كــل  نع ، فُصــمــنح هــذه الموهبــةزم أن كــل قــديس يُ ، إال أنــه لــيس مــن الــالتبعــوهو  شــيءالحي

  .ح للبعضمنَ نعمة تُ  هلكنو  لحياة القداسة المعجزات ليس شرطاً 
  

   :الخفيحب الخير و  : حبه لإلحسانثالثاً 
ذلـك بقـول  فـي ، عـامالً ال تمـد يـدها للسـؤال حيـاءً  التـيالقمح يحمله بنفسـه إلـى األسـر و  بالدقيق أتييكان   

�j :السيد المسيحHو"��H���5e����t$q���q���G;�'ً���3����t�u
©��������#�13���t����X�$��"#��)���٦:�٣(.  
علـى كتفـه سـلة ثقيلـة الحمـل و  أزقـة القـاهرةبعـض  فـي مـاً لثّ مُ  تنكـراً كان يسير مُ  اللياليإحدى  فييقال أنه و   

 أمسـكهو  أمـره فـي فشـك  ،ييجـر و  السـلة فييترك ما و  دار البطريركية فرآه يقرع األبواب فيفقابله شخص يعمل 
  .أسقف المنوفية صرابامونٕاذ به يكتشف أنه األنبا و 
  

��Aא����W�� �
م الــرب الصــنيع معهــم فتمجــد عظــكــم ، فاألمــلو  ســير القديســين ينقلنــا إلــى دائــرة الرجــاء فــين التأمــل إ -١

 الـذيسـيرة هـذا األسـقف البسـيط و  ،ر إلى الخير مـن الظـالم إلـى النـورتبدلت المواقف من الشو  ،اسمه
 .اسمه يخائفو  عظة لنا كم يصنع الرب بقديسيه ،كانت درايته بالقراءة محدودة

 فـيفمساعدة زميـل  ،الخفاء فيٕان كانت و  فيها محبة لآلخرين خاصة التيينظر إلى األعمال  اللهإن  -٢
عمــل لمســاعدة زميــل محتــاج و  ،اللــهب لــدى حّبــلهــو أمــر مُ  ةس يحتــاج فيهــا لمســاعدو در  فــيالدراســة 

 .ا فعل مع القديس األنبا صرابامونالخفاء يجازيك عالنية" كم فييرى  الذي"فأبوك  اللهمقبول لدى 

  
  
  





- ١٢٣  - 
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 .أسقف الغربية نبا يؤانسألل ـ "١٦٢، ٥٠، ٤١"االستشهاد في المسيحية، ص  - 

 األنبا بيمن. ـ "األعياد الكبرى" - 

  لقمص تادرس يعقوب.ل ـ "القيم الروحية لعيد النيروز" - 

  ى يوحنا.لقس منسّ ل ـ "٢٢٢ لقبطية، صيسة اتاريخ الكن" - 

   حلمي أرمانيوس. ـ "١٠٣شهداء األقباط في عصر الرومان ص " - 
  
ITא�����Wس#�� �
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  أن:على  أن يكون المخدوم قادراً  ينبغيفي نهاية الدرس  �#س��Wא}�א��'"

 شهاد في حياتنا اليومية.يدرك معنى االست - 

 العفة.و  القداسةو  يشعر باالعتزاز بالطهارة - 

 طهارتهم.و  محبتهمو  إيمانهميفهم أن الشهداء حافظوا على  - 

 أمام العالم.و  هيقدر أن يشهد للسيد المسيح أمام أصدقائ - 

 .يستنتج أن عصر االستشهاد لم ينتهِ  - 

 .م لوسائط النعمة أسبوعياً التقد  أن يواظب علىو  ،في حياته الروحية يقدر أن يكون أميناً  - 
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 !ثم أقم حوارًا حول ماذا سيحدث لها، لى وشك الذبولتبدو عو  قد قطفتو  احضر زهرة حمراء - 

، فكان من الضروري أن يموت الشهيد القبطي ليعطـي بـذرة الحيـاة ، مثل حياة الشهيد تماماً هذه الزهرة إن - 
 الجديدة.

 للعالم كله المسيحية.و  ت لنالـْ . فقد وص .. اإليمانبذرة هى  الشهداء دماء �

 ؟َمْن هو "الشهيد"لكن و  - 

  هذا ما سنعرفه اليوم. ؟الروماني للكنيسة" االضطهاد" ما هوو  - 

��c�Fא����د	�����د�����א�����	���l��=�����  
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اليهــود كــان . (.. حــد مــا إلــىالتســامح هــى  خــرىالــديانات األ إزاءكانــت سياســة الدولــة الرومانيــة  - 

 .)حماية خاصة منذ عهد يوليوس قيصربيتمتعون 

  رافـــة دنيئـــة المســـيحية كخُ  إلـــى) م ١١٧ ـ��� ٩٨ن حتـــى حكـــم تراجـــان (وقـــد نظـــر الرومـــان الـــوثنيي - 
 لكن انتشارها السريع جعل من غير الممكن تجاهلها.و  ،إليهاال تستحق أن يلتفت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :هقصة حياة القديسة دميان

 .عن أعظم شهيدات مصر دون مناز مِ  - 

 .الزعفرانو  : والي البرلسهو مرقس ادهوالِ  - 

 .اختارت البتوليةو  رفضت الزواج عاماً  ١٥في سن الـ  - 

ــالرومــ اإلمبراطــورفــي أثنــاء فتــرة اضــطهاد  -  ثــم رجوعــه، ... دها لألوثــانر واِلــاني دقلــديانوس، بخ ،  
 .ثم استشهاده

 .، استشهادهارفضت التبخير لألوثان - 

دشـنها البابـا و  ،، فوجـد قبرهـاعلى اسمها الكبير ببناء كنيسةين المسيحي قسطنط اإلمبراطورأمر  - 
 .بشنس ١٢الكسندروس في 

 .اسمهايوجد دير للراهبات بِ  - 

 

  

 :الرومانية ال تتسامح مع المسيحيةالتي جعلت الدولة األسباب  �

 .ديدة عما درج عليه العالم القديمالمسيحية أتت بمفاهيم دينية ج -١

 المسيحية جاءت كديانة المسكونة. -٢

 .نادت أنها الديانة الوحيدة الحقةالمسيحية  -٣

 .سيحية علمت بفصل الدين عن الدولةالم -٤

 .الحماس الشديد للروحانية -٥

 .فساد الُخلقم المسيحية باإللحاد و اتها -٦

 .)التجار ـاع ن الص  ـن و شعوذالمُ  ـكهنة األوثان المنتفعون ( -٧

 الفالسفة الوثنيون. -٨
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  في كل مكان.و  البيتو  الناديو  ضرورة الشهادة للمسيح في المدرسة    
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  .ناشفيعة ل هتخاذ القديسة دميانا    

 

  

 ؟يف نكرم الشهيدة دميانهك

االقتداء 
 بسيرتها

شمعة أمام 
 يقونتهاأ

تطويب 
 جسدها

االحتفال 
 بعيدها

+ + + 

المواظبـــــــــة علـــــــــى صــــــــــلوات  .١
 .السواعي

لى التقدم لوسـائط المواظبة ع .٢
ــــــــداس  النعمــــــــة وحضــــــــور الق
اإللهــــــي للتنــــــاول مــــــن جســــــد 

 .الرب ودمه األقدسين

المواظبــة علــى قــراءة الكتــاب  .٣
 .المقدس

أشــــــــــــــهد للمســــــــــــــيح أمــــــــــــــام  .١
 .أصدقائي

 

أشـــــــهد للمســـــــيح أمـــــــام أوالد  .٢
 .العالم

 

 .أشهد للمسيح أمام العالم .٣

 ؟يف نكرم رب الشهداءك

 :هد له أمام اآلخرينأش ـ١ :أشهد له في حياتي اليومية ـ٢
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 .الكتاب المقدس - 

 .أسقف ملوي وأنصنا واألشمونين ألنبا بيمنللمتنيح ا ـ "اجتماعيةو  قضايا شبابية" - 

  .أسقف ملوي وأنصنا واألشمونين ألنبا بيمنللمتنيح ا ـ "التربية المسيحية" - 

  .د. عادل حليم  ـ "هل أنت مسيحي" - 

  
ITא�����Wس#�� �
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  أن:على  أن يكون المخدوم قادراً  ينبغيفي نهاية الدرس  �#س��Wא}�א��'"

  مات عنا من أجل أن يهبنا الحياة.و  لبيعرف أن السيد المسيح صُ  - 
 قة كلها.هو كاهن الخلي اإلنسانيدرك أن  - 

الحيـــــاة و  نيـــــة، أي الحيـــــاة الباطالبعـــــد الخـــــارجي معـــــاً و  يحمـــــل البعـــــد الـــــداخلي اإلنســـــانيفهـــــم أن  - 
 .االجتماعية معاً 

 يجابية في حياته.إمواقف  لذلك من خالو  ،نجيل معاشإيقرر أن يعيش ك - 

 األسرار في حياته ليحيا حياة النصرة.و  اإلنجيلو  يقرر أهمية الصالة - 

 .تقدم لألسرار المقدسة أسبوعياً يقرر المواظبة على ال - 
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صــغيرة مــن العظــم  ، فهــم يأخــذون قطعــاً ى الشــمال طريقــة خاصــة لصــيد "الــدب"فــي أقصــ ســكيمولال - 

ثــم يــدعونها  Uيشــكلونها علــى هيئــة حــرف و  بطبقــة مــن اللحــم ثــم يكســونها، كــاإلبرالصــلب حــادة 
 تخترق جـدار المعـدةو  يأكلها، تستقيم قطعة العظم في داخلهو  معندما يشم الدب رائحة اللحو  تتجمد.

مــن الــداخل. ثــم يقــوم الصــيادون بتتبــع الــدم الســائل علــى الــثلج حتــى يصــلوا  األمعــاء، ثــم ينــزف دمــاً و 
 حيث يوجد الدب الميت. إلى

Tو�دم��dא������$����'�Q�F��,�و� �
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هـــذه الخطيـــة تجعـــل طبيعـــة و  ،بداخلـــه اســـمه "الخطيـــة" يءيشـــبه هـــذا الـــدب، فهنـــاك شـــ اإلنســـان إن - 
" أغســطينوسلقــد صــدق القــديس "و  العصــيان علــى خالقــه.و  ملتويــة فيســير فــي طريــق التمــرد ســاناإلن

  حينما قال:
  
  
  
  
  
  

Wض�א��#س
1� �
 لماذا يبحث اإلنسان عن المكانة والثروة والسلطان؟

 مثاله:و  )٢٦ :١تك على صورته ( اإلنسان اللهخلق  - 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
أن يــدير العــالم مــن  اإلنســان، فكانــت مســئولية األرض إدارةعنــه فــي  ليكــون وكــيالً  اإلنســان اللــهلقــد خلــق  - 

  .اللهأجل 
� �� �� �:H�"א�������
�.)٢:�١٥#��(1��x�"��3¬و�����et���x;نj��E�'�y.�^�@$�وtJو�»دم�.�א�� �

اللـــه مـــن شـــركته مـــع  مســـتمدتينكرامتـــه و  كانـــت قيمتـــهو  ،اللـــهليكـــون تحـــت ســـلطان  اإلنســـانلقـــد خلـــق  - 
  له. الخضوعو 

  
  

                                
  .ةفي الجن  اللهتحت سلطان                                

 كلمات: أربعالخطية يتضح في  إلى اإلنساننحدار اتاريخ  إن

 نظرة صورةف اشتهاءف فسقوط

 وهكذا عاش اإلنسان سعيداً 

 في حياة المجد والكرامة يحياً 

  خلـق اللـه اإلنسان
على صورته 
 ومثاله في:

  .العقل -١
 ؟على الشجاعة كيفية الحصول -٢

  .الخلود -٣
 .الله معنا كل حين الثقة بحضور -٤

حيــاة الشــركة مــع ، الحــب والشــركة ـ��٥
 .)الله (القداس والتناول

  .الحرية ـ ٦
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  ذلك بسبب:و  ،اللهربه من قُ  اإلنسان، لقد فقد يءلكنه فجأة حطم كل شو    ـ
  
  الخطية ـ١

  عدم طاعته ـ٢        
  
  .الهدف في حياتهو  القيمةو  بالتالي: فقد شعوره بالشخصيةو 

  ذاته. اإلنسانفقد و  ة،رد من الجن لقد طُ  - 
 بالقيمـة مسـتمداً  إحساسهأصبح و  له قيمة،و  ه آمناً ليجع وجيهاً  أصبح ال يملك سبباً  اللهباالبتعاد عن و  - 

  .اللهمن العالم، ليس من 
  البحث عن: إلىفي شديد الحاجة  فاإلنسانولذلك  - 

  .القوة"و  الحب،و  الثروة،و  المال،و  وظيفته،و  "مكانته      
  التراب. إلى أخرىأن يعود مرة  إلىلو لوقت قصير، و  قيمته،و  لعل عن طريقها يستعيد كرامته  

    
 ؟الممكن أن يبدأ اإلنسان من جديد هل من

  !؟للخليقة قيمته األصلية كتاجو  أن يحصل على كرامته لإلنسانهناك سؤال بأسلوب آخر: هل يمكن   
  

  + هناك قصة حقيقية حدثت في أثينا:
كـان و  اس" قاعـة المحاكمـة،تيـبل تنفيـذ الحكـم اقـتحم أخـوه "منقو  م على رجل اسمه "اسخيلس" بالموت،كِ حُ 

 هذه إحدى، أظهر بطوالت كثيرة ضد أعداء أثينا حتى أنه بترت ذراعه في مشهوراً  عسكرياً  المعروف أنه قائداً 
عالمـة  إلـىدون أن يـتكلم، فنظـر القضـاة  المبتـورةذراعـه  إلـىاس" المحكمـة أشـار تيـعندما دخـل "منو  المعارك.

  بالعفو عن أخيه المجرم، من أجله. أصدروا حكماً و  ته في سبيل بالده،تضحي
  
  مات عنا من أجل أن يهبنا الحياة:و  لبالرب يسوع من أجل البشرية، فلقد صُ  ههذا ما فعلو  +
"�.�M����Hא��\�.dא����tא����������������Z���v3\�)ن���.�א�X���،.���A�¡�-�A���X�%�#��x-�c���\��،;���(�����5ل�א�$�.�א��

�M٣:�١٦)��(-�"'��;-�א(.� �
هــو يريــد أن ينقلنــا مــن و  دفــع ثمــن خطيتنــا علــى الصــليب، ـ�� إنســاناً لــذي صــار ا اللــه ـ��الســيد المســيح  إن ـــ

  ."أن نكون مطيعين له على الدوام" زال كما كان آلدم، فهو لنا: شرطه ماو  ،اللهملكوت  إلى إبليسطغيان 
  dא:�5,%�"�ن�א���.��
و��و����3א��;-��ص،���A�_���C;��5א�(����vא�T-;�uT"�)٢�3���٢:�١٣(.  

  ه مثل:بالتالي ال نحتاج للبحث عن بديل لل و  ه،عندئذ فقط نكتشف ذاتنا كأوالد لل ـ و 
  ... ". ، القوة، السلطان،األدبية" المال، المكانة     
  .اللهبل نستخدم هذه األشياء كوسيلة بها نعكس ذاتنا الحقيقية كأوالد     
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  شهادتك للمسيحهى  ميزتك
  

��Aא���W�� �
 ذاتيو  مادي يحقق قيمتي يءأي ش إلىه، فلن ألجأ للعالم، وال حتى أعرف ذاتي كابن لل:  

  .الله، كما لو كنا نعمل ألجل ٕاخالصو  بأمانةنقوم بعملنا  في العمل: -١
 .] تنقص قيمتهالو  ال يصاب بالتضخم، [في السماء ه لنا كنزلل  كأوالد إننا المــال: -٢

 .ال تتغير قيمته مهما زاد أو نقص حسابه بالبنك اللهفابن         

  نحن وكالء عليها.و  كسلفه، لقد قدمه لنا اللهكل ما نملك هو عطية من  إن كية:الملـ -٣
يتضـــح ذلـــك مـــن خـــالل مواقفـــه و  ،معاشـــاً  إنجـــيالً يصـــبح و  المســـيحي أن يمـــارس مســـيحيته لإلنســـانيمكـــن   

  .اليوميةو  حياته االجتماعية يجابية فياإل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــــب أهــــواءه،و  "أن يحــــب أعــــداءه،   يقبــــل و  أن يتجــــاوز كــــل تعصــــبو  االحتمــــال،و  أن يتســــم بالوداعــــةو  يغل
  .بال قلق أو خوف" باإليمانأن يحيا و  اآلخرين،

  

 يستطيع اإلنسان المسيحي من خالل النعمة الموهوبة في:

 الةلصـا

 لـاإلنجي

 األسرار المقدسة

 أنك " ابن الله " :: إن ميزتك الرئيسية هىديقي العزيزص

  اك ـغن

 فال ميزة لك في

 غيرتفوقك على ال   ذكائـك   جاهـك



- ١٣١  - 

 

I#א����Wr� �
 لقنا عليها:إن واجبنا نحو صورة الله التي خُ 

 :أن نتحد به )١

 تثبتنــا فيــه مــن خــالل ســر الميــرون،و  لــألم الكنيســةاللــه و عموديتنــا التــي ولــدنا فيهــا أبنــاء أن نجــدد عمــل م  
  ذلك لكي:و  كل يوم نتمتع بنوال بركة سر االفخارستيا المقدم لنا مجاناً و 
   

  يدخلنا في شركة فعلية      
  اللهاتحاد شخصي مع و       

 

 أن نحافظ عليها: )٢

  :اللهالتأمل في صفات و  ذلك بالطاعةو  ه الصورة،يجب علينا أن نجتهد حتى ال تتشوه هذ  

����1;وא�א��..��X.)EHאM,ض���%���-
������1א�5و�"    �y�
.�..� �
� �� �e�Eن�א��אHא�(����
��(dא���....���$t$q�(�،و����®�.�)tm�A�....� �
� �� �Yن�א��)א�א¯��,%�و�،��;�אM�..�q��
����l...�"��)����١٠٠(.  
     هي:و  )٣ :١٠٠تمجده على ثالثة أمور واردة في (مز و  تحمدهو  هاألرض كلها تهتف لل  

  
 .القدوس، الحي، الدائم       اللههو  -١

 .يجب أال تشوه بالخطية تلك الصورة التي خلقنا عليها   هو صنعنا  -٢

  الســاكنو  الزم لنــا،يحــافظ علينــا، أعطانــا الــروح القــدس الُمــو  اإلمكانيــاتأعطانــا كــل       نحن شعبه -٣
  فينا.               
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 آدم وحواء يقدمان الشكر للَّه
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 .)٤٣ ـ ٣٦ :٩أع ( الكتاب المقدس - 

  بابا شنوده الثالث.لل ـ "الوسائط الروحية" - 

  .أسقف الغربية ألنبا يؤانسل ـ "٢بستان الروح جـ " - 

  .ألنبا أثناسيوسل ـ "تفسير سفر أعمال الرسل" - 

  .ملطي لقمص تادرس يعقوبل ـ "تفسير سفر أعمال الرسل" - 

  لقس يوحنا حنين.ل ـ "الشخصيات النسائية في الكتاب المقدس" - 

  هربرت لوكير. ـ "كل نساء الكتاب المقدس" - 

  
ITא�����Wس#�� �

� �� ����%��X���)م�א���eEא���אذ����،��א�$�-"�
��"�)����٢١:��٢٨(.� �
  
  أن:على  أن يكون المخدوم قادراً  ينبغيفي نهاية الدرس  �#س��Wא}�א��'"

 .مر حياته ألجل المسيح في اآلخرينبأن يستث ،يدرك سر عظمة الخدمة - 

 .الكنيسةالله و تعبير عن الحب المختزن في القلب نحو هى  يعرف أن الخدمة - 

 .أن يحققها في حياته على يعملو  ،يفهم شروط الخدمة الناجحة - 

ال يريــد ســوى تمجيــد و  ،هللــ حــب التــي تنبــع مــن قلــب مُ هــى  يســتنتج أن الخدمــة الناجحــة المطلوبــة - 
 .الله

 .للخدمة باالهتمام بحياته الروحيةنفسه  عدّ يبدأ يُ و  ،درك أن طريق الخدمة هو طريق جهادي - 

 -  يكـون و  ،ليثبـت فـي المسـيح ،التنـاول مـن األسـرار المقدسـةو  ر المواظبة علـى التقـدم لالعتـرافيقر
  .ياتهينال بركة الخدمة في حو  ،لخدمة السيد اً نافع إناءً 

  
Az�����א����א�(��Wس#�� �

����Wא����� �
  :ال تكلف شيئاً  ىهو  ،اليوم ستعرف أعظم آلة في العالم

 !!شهى: الكمبيوتر أم الموبايل أم الد  هل - 

o� �&�����������vא�����  
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 .أن يصنع مثلها اإلنسانعنها اليوم لم يستطع  نتكلماآللة التي  إن - 

 .اليد البشرية إنها.. .من هذه اآلالت اثنتانكل واحد منا لديه  - 

 

  :اليد تحتوي على عدة أجهزة مختلفةف
 .التي تعطيها القوة :العضالت - 

 .الذي يمدها بالغذاء :الدم - 

 .التي تدفعها للعمل :األعصاب - 

 .باألشياء بسهولة اإلمساكننا من مك يُ و  العضالتو  يحتوي على األعصاب  :الجلد - 

 .تزيد من صالبتهاو  تحمي اليد :األظافر - 

  .تساعد اآلخرينو  دهشة لكي نستخدمها لتكون نافعةمُ و  ة عظيمةأيدينا كآل اللهلقد أعطانا   
 ٕاحســاناتو  صــالحة ، فكانــت ممتلئــة أعمــاالً ة اســتخدمت يــديها فــي خدمــة األرامــلاليــوم ســنعرف قصــة امــرأ  

  .ديها لتخدم خدمة محبة بدون مقابللقد استخدمت ي ،كانت تعملها
  

ض�א��1�Wس#�� �
كانـت تخـدم بأعمالهـا و  صـالحة كانـت ممتلئـة أعمـاالً و  ،طابيثـا " ة تعيش في يافا اسـمها "كانت هناك امرأ •

تقـدم  كانـت أيضـاً و  ،ألوالدهـم الثيـابو  فقـد كانـت تصـنع لهـم ،السـرور لفقـراء كثيـرينو  الخيرية مانحـة الفـرح
 .، فأحبها الجميعتخدم الجميعو  كانت تحبو  الطعام للجائعين

المعـارف ألنهـم سـيحتاجون و  ، فحزن عليهـا األصـدقاءتماتو  ة" مرضت "طابيثا"ا كان "بطرس" في "لد لم و  •
 .وضعوها في عليةو  لوهاا ماتت غس لم و  ،أعمالها الكثيرة الصالحةو  لكلماتها المعزية الرقيقة

 ،بطــرس بســرعةضــرا حِ أرســلوا رجلــين ليُ ، ة"هــا أن "بطــرس" موجــود فــي "لــد معارفو  هاؤ عنــدها تــذكر أصــدقاو  •
ــو  ،جــاء معهمــاو  ، فقــاموم بــأي خدمــة مــن أجــل خــاطر المســيحقــألن ي كــان "بطــرس" مســتعداً و  ا وصــل لم

 .ِمن ُصنع طابيثا ثياباً و  أقمصة وقفت النساء باكيات ُيرينهو  يةهناك صعدوا به إلى العل  إلى"بطرس" 

جثــا علــى ركبتيــه و  ، ثــم ركــعنأن الــرب يســوع كــان يبكــي مــع البــاكي راً تــذك مُ  أخــرج "بطــرس" الجميــع خارجــاً  •
ــو  .، ففتحــت عينيهــا: "يــا طابيثــا قــومي!"قــالو  "جســد "طابيثــا إلــى، ثــم التفــت ياً صــل مُ  ا أبصــرت "بطــرس" لم

كـــم فـــرح األصـــدقاء و  ،أحضـــرها حيـــة أمـــامهمو  األرامــلو  ، ثـــم نـــادى المـــؤمنينأقامهـــاو  يـــده فناولهـــا، جلســت
 .)٢٩ :٩(أع وا للرب شاكرين صل و  ،برجوع "طابيثا" للحياة من جديد

 .آمن كثيرون بالسيد المسيحو  ان يافا بدأوا يتحدثون عنها في كل مكانعندما سمع سكو  •

 .اللهالخدمة التي يمكن أن أخدم بها هى  " فما ال زلت صغيراً  إنيقد يتساءل أحد "  •

ه، الفتيات الـذين قـاموا بخـدمات متنوعـة للـو  بالفتيان يء، فالكتاب المقدس ملالخدمة ليست للكبار فقط إن •
 !!الخدمةهى  لكن ماو  ...طابيثاو  ،اودمثل صموئيل، د
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 ما هى الخدمة؟
، فأخــذ يــدعو بــين ذاق حالوتــهو  عــاش معــهاللــه و أحــب  إنســانبــه قلــب  امــتألس قــد ب مُ ُحــ :هــى الخدمــة  

  .انظروا ما أطيب الرب"و  الناس "ذوقوا
  :عن رعب عن طريقها نُ و  ،الناسالله و ختزن في القلب نحو الخدمة تعبير عن الحب المُ    - 

  
  

" لنشر ملكوتهو  همحبتنا لل"  
  
  

  "ظهر عن طريق الخدمةحبة العملية تَ ألن الم"
  

 :عظمتهاالخدمة و  سموّ 
 .الله إلىواسطة لتقريب القلوب  )١

  .اللهملكوت  إلىجذبها و  ،واسطة لتجديد النفوس )٢
  

 :أنواع الخدمة
ك خدمات عديدة أخرى سواء كانت داخل هناو  ،الروحية منها أيضاً و  االجتماعية، منها الخدمة عدة أنواع  

  .في مدارس األحد أو نادي الكنيسةالكنيسة أو 
  

Aא������W�� �
  :ىتوافر حتى تكون الخدمة ناجحة وهت أنهناك عدة شروط يجب   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ة " ـة الناجحـروط الخدمــ" ش
 

  ـ بدافع المحبة١
 

  ـ االحتمــــال٢
 

 تواضعـ الوداعة وال٣

 ـ بدون غرض، وبال مقابل٤
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 .أقوى دافع للخدمة الناجحةهى  ، فالمحبةتحب الناسو  تحب الملكوتالله و تحب  أن :المحبة )١

ـــــتَ و  ،البـــــذلو  التضـــــحيةو  باالحتمـــــالوط الخدمـــــة الروحيـــــة أن تمتـــــزج مـــــن شـــــر  :االحتمـــــال )٢ ل المتاعـــــبحم  
 .الصعوباتو 

فكانــت ممتلئــة ) ٤٢ ـ�� ٣٦ :٩أع (تخــدم األرامــل و  لقــد كانــت "طابيثــا" تتعــب :بــال مقابــلو  رض،غــبــدون  )٣
بــدون و  ، لقــد كانــت خــدمتها لهــم خدمــة محبــةهــا الجميــعكانــت تقــوم بهــا، فأحب  حســاناتإ و  صــالحة أعمــاالً 
 .مقابل

  .التواضعو  الوداعة )٤
  

I#א�����Wr� �
خـوة الـرب أو أي خدمـة فـي إسـية أو خدمـة سـواء فـي خدمـة الشماالـرب ( مِ رْ فـي َكـلكي تنال بركة الخدمـة   

  :ـ، يجب علينا أن نهتم بالكنيسة
  ائط الوسـ ةقيـممارسـة بو  ،التنـاول مـن األسـرار المقدسـةو  االعتـرافو  على الصـوم : المواظبةحياتنا الروحية )١

 .الروحية

 .ٕاسعادهمو  تأخذه الغيرة على خالص إخوته ،بالمحبة اإلنسان: عندما يمتلئ قلب المحبة )٢

 مـــن أجـــل خدمتـــهو  خالصـــها،و  ي مـــن أجـــل نفســـهصـــل أن يُ القـــوة فـــي حيـــاة الخـــادم ( ســـرّ  هـــى :الصـــالة )٣
 .)فاعليتهاو 

رســه بعمــق هــو الكتــاب المقــدس األخيــر الــذي ينبغــي علــى الخــادم أن يدو  األول : الكتــاباللــهدراســة كلمــة  )٤
 .طقس الكنيسةو  تاريخو  سير القديسين إلىباإلضافة 
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 ). ٤١ـ  ٣٦:  ٩ارسم المالبس التي كانت تصنعها طابيثا للفقراء ( أع 
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 .)٢٥صم  ١( الكتاب المقدس - 

 .القمص تادرس يعقوب ـ" تفسير سفر صموئيل األول" - 

  جرجس. األرشيدياكون نجيب ـ" تفسير سفر صموئيل األول" - 

  .ثروت القس رافائيل ـ" مهارات الزمة للحياة" - 

 .األنبا موسى ـ" ضرورة التفاعلو  حوار الحضارات" - 

  
ITא�����Wس#�� �
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  أن:على  أن يكون المخدوم قادراً  ينبغيفي نهاية الدرس  أھداف الدرس:
 .يتحدث مع اآلخرين بفاعليةكيف و  ،ت الحوار الناجحسماهى  ك مادرِ يُ  - 

 .اإلنصاتمهارة و  ،آلخرين يجب أن يتقن مهارة الحديثيتعامل مع ا نْ يفهم أن مَ  - 

 .الب هو نقطة البداية ألي حوار فعّ يعرف أن الح - 

ب صو يُ و  ر أفكارهنقاش دائم حتى يستطيع أن يطو  إلىحتاج ين أفعال يدرك أن كل ما يمارسه مِ  - 
 .هممارسات

 .بالمسيح الً تمث مُ  واره مع اآلخرين حكيماً يقرر أن يكون ح - 

  .من خالل المواظبة على الصالة باألجبية يومياً  اللهيقرر أن يكون له حوار يومي مع  - 
  

Az����א���א�(�Wس#�� �
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 ؟" الترموستات "و ما هو الفرق بين " الترمومتر " :يتساءل الخادم *

 :ثم يجيب قيم الخادم حواراً يُ  *

 ، لهــذا فــالترمومتر دائــم الصــعودتــأثير علــى درجــة حــرارة الجــو، لكنــه يســجلها فقــطلــيس لــه  :الترمــومتر •
 .الهبوطو 

  .يقوم بتغييرها حسب الحاجةو  ينظم درجة الحرارة :الترموستات •

I�~� '�4�����$�^�_���#و����[�z|�5אI
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 .التي تغيركهى  ، األشياء من حولكترى لك القدرة على تغيير األشياء، أم بالعكسفهل يا  *

  .تغير األحداثعت أن اليوم سنعرف قصة امرأة استطا *
  

ض�א��1�Wس#�� �
 ، ووجــوده هنــاك كــانرجالــه فــي البريــةو  قــيم هــوكــان يُ  ،مطــروداً و  مــن وجــه شــاول عنــدما كــان داود هاربــاً  *

ـــو  ،أغنامـــهو  علـــى حراســـة رعـــاة نابـــال عـــامالً  صـــنع نابـــال وليمـــة عظيمـــة فـــي  ،هـــاا رجعـــوا باألغنـــام لجزّ لم
عشــرة مــن  إليــهأرســل و  نتهز داود هــذه الفرصــةا. فــ.. الوقــت الكرمــل بهــذه المناســبة كعــادة القــوم فــي ذلــك

 إلـيهمتحـدث و  لكنـه رفـض أن يعطـيهم شـيئاً  ،مما أعده في هـذه الوليمـة بشيءغلمانه يطلب منه أن يمده 
 .أرجعهم فارغينو  ،بجفاء

ي نفـس فـو  .رجل بسيوفهم لينتقم من نابال أربعمائةمعه و  صعد ،حينما سمع بهذا الكالم داود جداً  ستاءاف *
�����ذא�������et3وא{ن�א����e�E": قـــال لهـــاو  .أخبـــر أبيجايـــلو  الوقـــت أســـرع واحـــد مـــن غلمـــان نابـــال�I
���¬�H،�� �

�0
�M��Gن�א�6H�;E�j;��E��O��u���;و����E�5�������"�.)١�q����٢٥��:١٧(.  
ــ ،ريــقســارت لتقابــل داود فــي الطو  .تينــاً و  زبيبــاً و  فريكــاً و  ذبــائحو  خمــراً و  أخــذت خبــزاً و  فأســرعت أبيجايــل * ا فلم

�;�����Iא�����Ej����u���O����-�����H" قالــت:و  ،األرض عنــد قدميــه إلــىســجدت و  نزلــت عــن الحمــارو  رأتــه أســرعت �
���א��£����x����3H@�,-������#�5א{ن�����א�°%�'�0و�" :قالـتو  تأسفت له بكالم طيبو  .)����٢٥�:�٢٤(א�q"��������א�
u�O��I;�5�b�t�&ن�א��e�§������-
�u�O�Cو,א�A�I;،1و�qא��lEذ���A�5�H��f�b#�"�)١�q��٢٨ـ ���٢٥�:��٢٧(.  

�(و" :قالو  .ك اليومفي ذل ستقبالهالشكر الرب الذي أرسلها و  ،بها داود ر سُ فَ  *�PB,�����E�#�،و�)����%,��P'����H�f�،�
�M�f#�f5t$��;��uن�א���f�hA��3)م�����א���$��C�1&����م�א��5و��$��I;�-�")١�q�����٢٥�:��٣٣(.  


Iא�.������#��5"�א��I;t��q&���مy :قــال لهــاو  مــا أتــت بــه إليــه فأخــذ داود مــن يــدها *��¬�����t¯�;��G�.�f#3(�����
  .)١���q٢٥�:�٣٥("��#�fو@,����x�tو

جــدًا فلــم تخبــره شــيئًا، بــل أخبرتــه فــي  كــان ســكراناً و  ،ليمــةو ال فــي، فــإذا بزوجهــا هــاعــادت أبيجايــل إلــى بيتو  *
 .أيام ضربه الرب، فمات بعد عشرةو  ،صار كحجرو  ، فمات قلبه داخلهالصباح بما حدث

أخـذ أبيجايـل و  أرسـل داودو  ،أمسـكه عـن الشـرو  لـه نـتقما، فبـارك الـرب الـذي وسمع داود أن نابال قد مـات *
 .له امرأة

 ، لقد كانت إنسـانة بالغـة الـذكاءحوارها مع " داود "ذكية في  ـتلك المرأة الحكيمة  ـلقد كانت " أبيجايل " 
  .جاً جَ حُ و  قناعةو  أكثرها بالغةو  الفهم حيث حشدت أجمل المعانيو 

، فينجــو مــن غضــب إلــى زوجهــا تصــنع إحســاناً و  حســن تصــرفها أن تمنــع الشــرو  لقــد اســتطاعت بحكمتهــا
  .ب السقوط في خطأ االنتقام للنفسنّ إلى داود فتج صنعت إحساناً و  ،انتقامهو  داود

  
 ؟ما ھو الحوار

ـــالحـــوار هـــو الوســـيلة التـــي بمقتضـــاها تُ  * ، ممـــا يـــؤدي إلـــى نـــى بـــين شخصـــين أو أكثـــرالمعو  ل المعلومـــةنَق
 .بينهم االتصال استمرار
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 :سمات الحوار الناجح *

 من أدب الحوار أن يستمع كل طرف لآلخر حتى ينتهي من حديثه. -١

 المتحدث. احترام -٢

 األلفاظ الرقيقة المهذبة. استخدام -٣

 .أن يكون موضوعياً  -٤

 .ر في الموضوعات التي يفهمها تماماً حاوِ أن يتحدث المُ  -٥

  ثــــل حــــواره للحــــوار النــــاجح الــــذي يســــتطيع أن يكســــب اآلخــــرين م رائعــــاً  م لنــــا نموذجــــاً ســــيد المســــيح قــــدّ الو  *
  حـــواره مـــع المولـــود أعمـــى و  ،)٢٤ ـ��� ١ :٤حـــواره مـــع المـــرأة الســـامرية (يـــو و  ،)٣مـــع نيقوديمـــوس (يوحنـــا 

  .)٩(يوحنا 
 

��Aא����W�� �
  مهارة اإلنصات.و  ارة الحديث، مه، يجب أن يتقن مهارتين أساسيتينمن يتعامل مع اآلخرين  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :بفاعلية يجب عليك مراعاة ما يلي لكي تتحدث مع اآلخرين
١-  د هدفك من الحديثحد. 

 .ب على ما تقولعق فرصة للطرف اآلخر لكي يُ  أعطِ  -٢

 .برسالتك اهتمامهمدى و  ،قولا تدرك مدى فهمه لم ته نظرك للطرف اآلخر أثناء الحديث حتى وجّ  -٣

 .حالته النفسيةو  عر الطرف اآلخرم مشاتفهّ  -٤

 .تحدث في الموضوعات التي تهم الطرف اآلخر -٥

 .ع رسالتكمِ ستَ ل المُ هدوء أعصابك ليتقب و  حافظ على ابتسامتك -٦

  
  
 

 من المهم أن يتقن كل إنسان مهارتين أساسيتين هما

 مهارة الحديث مهارة اإلنصات
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 ،بمـــا يقولـــه مـــن وجهـــة نظـــره ملِ تُ ، أن تـــدخل إلـــى أعمـــاق المـــتكلم لـــإن المـــدخل الرئيســـي للحـــوار اإليجـــابي *

 .بالتأكيد حقيقة وجهة نظره مفهومة نتكو و 

 :قم بتدريب نفسك على ما يلي جابياً إي لتصبح منصتاً و  *

 .تركيزك مع المتحدثو  اهتمامكظهر ا -١

 .أنت تتكلمو  االستماع، فأنت ال تستطيع المقاطعةو  توقف عن الكالم -٢

 .ه فرصة لكي يتكلم هوأعطِ و  ،حاول أن تربح المتحدث -٣

 بهدوئك. حتفظا -٤

٥-  االنتقاداتو  ةل المناقشتقب. 

  .يظهر أنك مستمع جيدو  ،األسئلة عند اللزوم، فهذا يشجعه وّجه -٦
  
  
  
  
  
  
  

 ؟كيف تتحدث مع اآلخرين بفاعلية

 التي يفهمها تحدث باللغة

 حافظ على هدوء أعصابك حدد هدفك من الحديث

 تحدث فيما يهم فرصة للتعقيب عطِ أ

 حدد هدفك من الحديث وجه نظرك للطرف اآلخر
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 .)٢، ١(لو  الكتاب المقدس - 

  .الثالث هشنودلبابا ل ـ" قانون اإليمان" - 
  .موسىألنبا ل ـ" المتجسدالكلمة " - 
  .موسىألنبا ل ـي" تجسد ألجل" - 
  .ياس فريدمت لقمصل ـ" الكلمة صار جسداً " - 
  .حبيب جرجس .أ ـ" ١ج ،من دراسات الكتاب المقدس" - 
   .نجيب رمسيس ـ" عقيدة التجسد" - 

  
ITא�����Wس#�� �
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�:أن يكون المخدوم قادرًا على أن ينبغينهاية الدرس  في�#س���Wא}�א��'" �

  .السيد المسيح إلى العالميء مج ىه ،للبشر اللهيدرك أن أعظم عطايا  - 
  .لنبوات العهد القديم كان إتماماً  يذكر أن تجسد السيد المسيح - 
  .يحدد أسباب التجسد - 
  .اإللهييذكر معنى التجسد  - 
 -  ديشرح بركات التجس.  
  .الكون بالهوته ألنه يمأل ،محدوداً  اللهال يجعل  يوافق على أن التجسد اإللهي - 
  .دهالسيد المسيح وتجس  يءقديم عن مجيحفظ بعض نبوات العهد ال - 
 -  ه من أجل تجسدهيقترح كيف يعبر عن شكره لل.  
 العـدل اإللهـي في، وحتـى يـو خطايانـار عـن كفـيُ  لكـيه ألنـه أرسـل ابنـه الوحيـد ر عـن شـكره للـعب يُ  - 

  السماء. في ويمكننا أن نحيا معه
 -  يقــر ــللــرب يســوع المســيح اإللــه المُ  الســواعيكــل صــالة مــن صــلوات  فــيم الشــكر ر أن يقــد د تجس

  ألجلنا. صار إنساناً  الذي

��F�~א�����������  
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 -  فـيليثبـت  ،ليتقدم للتناول من جسـد الـرب ودمـه األقدسـين ،أسبوعياً  ر حضور القداس اإللهييقر 
 .المسيح

  
Az����א���א�(�Wس#�� �
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أحـد مـن ن تمكـ لهـ ولكـن. .. كـل واحـد منـا يشـاهد التليفزيـون :لحوار مع المخدومين قـائالً يبدأ الخادم با  

  !التليفزيونيأن يرى موجات اإلرسال 
وال يمكـن أن نلمسـها  ،رىوهى ال تُ  ،كل مكان فيتمأل الجو وهى منتشرة  التليفزيونيأن موجات اإلرسال   

هــاز التليفزيــون تظهــر الصــورة واضــحة أمامنــا ونســمع مجــرد أن تصــل إلــى جب ىفهــ. ومــع ذلــك .. أو نشــاهدها
 رسال من الجو، بل يظل د اإلفقَ حنات الكهربية على سطح الشاشة، ويحدث هذا دون أن يُ الصوت ونشعر بالش

  !متواجداً 
 ،اتخـذ جسـداً وهـو  ،ال يمكن أن نراه أو نلمسـه اللهف ،رغم وجود فارق كبير ،د اإللهيشبه التجس هذا يُ و   

  :لمعجزة الكبرى أن البشر استطاعوا أن يروه ويسمعوه ويلمسوه كما قال القديس يوحنا الحبيبوكانت ا
����x@�hA���f'�%�������،�و�K$����،�א�����t¯�I�����������;��m�I$������،�א������t��������$-H,�I)����א"��،�$-;���-H��.5���&���e����vא�'fZ��...�� �
����)_f��%
����."�)١�:�١���٣-)��١�(.� �
� �
   :د الخادم قائالً ثم يؤكّ 
السـماء وعلـى األرض  فـينـه كـان موجـودًا أ إال  ،دًا علـى األرضتجسـن السـيد المسـيح كـان مُ أ مـن بـالرغم  

  ... كل زمانفي موجود و  ،يمأل كل مكان إنه ظل  ،العالم كله فيو 
  !بركاتههى  ! ومابهأسباهى  ! وماداليوم سنتعرف كيف تم التجسّ 

  

ض�א��1�Wس#�� �

   وهمـا  ،اليهوديـة شخصـان بـاران فـيكـان  ،لموعود بـهالمخلص ربنا يسوع المسيح ا يءا اقترب زمن مجلم
 ـــهيا إلـــى "يـــواقيم" وامرأتـــه "حنـــة" وصـــلـــ طفـــلونـــذرا أن يكـــون ال طفـــالً يمنحهمـــا  كـــيبحـــرارة  اللفســـمع الـــرب  ،هلل

   .أسمياها "مريم" ةبناما ووهبهما صالته
ـ ،اللـهر، وبقيـت فيـه تخـدم ا صار للقديسة مريم ثالث سنوات أخذها أبوها إلى الهيكـل إتمامـًا للنـذولمّ    ا ولم

سمه "يوسـف" كخطيبـة لـه امها الكهنة إلى رجل شيخ من أقاربها مات والدها وكان عمرها أربعة عشر عامًا سلّ 
  .مدينة الناصرة فيبيته  فيوظلت  ،وأخبروه بنذرها للرب

رها أن الروح القدس سيحل وأخب ،ظهر لها رئيس المالئكة جبرائيل ،يصل وذات يوم وبينما القديسة مريم تُ   
  .ىدعَ يُ  يى "يسوع" وهو ابن العلدعَ ويُ  عليها وتلد ابناً 

� ��א����f#�+E�A-���;�$��)د�������0;}وس��אK)����0א��ً��|��#�،f#0���¬��-H�b�����������0Z3�u���fא��j(t،�و�����f#����E�{X��G;س�
و��א�����א���"� �
d�١��:٣٥(�)"��.��א��(.� �
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  ... ليصابات زوجة زكريا الكاهنألزيارة  ثم ذهبت ،اللهدت السيدة العذراء فمجّ   
الدولـة الرومانيـة قيصـر" إمبراطـور  غسـطسو أصـدر أمـر مـن " ،قترب موعـد مـيالد السـيد المسـيحاوحينما   
 ،ذلك الوقت خاضعين للمملكـة الرومانيـة فيوكان اليهود  ،جميع الشعوب الخاضعة له في جرى إحصاءً بأن يُ 

  .بائهآب إلى المدينة موطن أن يذه يهوديلذلك كان يجب على كل 
   وهنـاك لـم  ،)فقـد ذهبـا إلـى مـدينتهما (بيـت لحـم ،ا كانت السيدة العـذراء ويوسـف النجـار مـن نسـل داودولم

ــوفيهــا وُ  ،كحظيــرة للمواشــي واألغنــام ةعــد إلــى مغــارة كانــت مُ  فالتجئــا ،يجــدا مكــان لينــزال فيــه  ،الســيد المســيح دَ ِل
  .ودذالمفي  عتهه العذراء مريم ووضطته أمّ وقمّ 

وحينمــا جــاء  ،خبــرهم المــالك بــذلك الخبــر المفــرحأكــان قــد  ،رعــاة مــن األغنــام لزيارتــه كــانجــاء  نْ وأول َمــ  
ثـم رجعـوا  ،أخبروا يوسف ومريم بما سمعوه من المالك ،ودذالم فيالرعاة إلى المغارة ورأوا السيد المسيح طفًال 

  .اللهدون مج م يُ وهُ 
ــ ــ ،المســيحيوهــى أســاس اإليمــان  ،و عقيــدةهــ المســيحيد * التجس أي  ،"أخــذ جســدًا" يد" تعنــوكلمــة "تجس

  .اتحد بهذا الجسد
  
  
 

  ."األزليلينقذنا من الهالك األبدي ويصعدنا إلى ملكوته  ،تحاده بجسدناامن السماء و  الله"نزول     
  

  :التالي* ويمكن توضيح ذلك بالشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هولإلعالن عن  ،فداءإلتمام ال حدث :دالتجسالل �"dא���.�������+-�+
���H������G��;א��.ª����cא��A�(���fא�������;��̂ �(���I��	A�h|f��
  .)١٠ :١٠يو ( يعطينا حياة أفضل يولك ،)�١:�١٨(-)�"�
+�(�j)�:���{�א

 :يالتجسد اإللهي يعن

  باآل
 

  االبن
 

الروح 
 القدس

نزول من 
 السماء

  (تجسد)
  

  لينقذنا من

  الهالك األبدي
 (فداء)  

  يصعدنا إلى
  الملكوت

 السماء
 الله

 (أقنوم االبن)
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  "�X��O,H�،	ن����j������CXא��C���@����dK�A��\و��.��dא���(��)�ًא���0)دא�$��.��،ZٍH
�����)س	،���I;��+51+�א������j��A-fא�$�����gًא���0)د�A��f	�א��� �
g���$א�j�����.)�٥ـ �j�)+�$u��+���"�)��X٤��:٤ل+�א���5$$(س	،����� �
� �

   د تعني أنه اتخذ جسدًا أي اتحد بهذا الجسد. اتحدت به الطبيعة اإللهية. كلمة تجس  
ل لهــا المــالك )، لــذلك قــا٣٤:  ١العــذراء وحــدها مــا كــان ممكنــًا أن تلــد طفــًال "وهــى ال تعــرف رجــًال" (لــو   

  .)١��:٣٥(�)��#�Z(���¬3����"fא�f#��t،�وX���E�G/�س��;��
و��א���0"א�مفسرًا األمر: 
ن فـي بطنهـا   ر. ـجسـد المسـيح بـدون زرع بشـ حّل الروح القـدس علـى مـريم العـذراء لسـببين: أوًال: لكـي يكـو

ــًا: لكــي ُيقــدس مســتودعها، بحيــث أن المولــود منهــا ال يــرث الخطيــة ا ألصــلية. وهكــذا صــار حبلهــا بالســيد ثاني
"א�
و��א��;س����E�X#�...�����#�א���;وس���ر: بش وفي هذا المعنى قال لها المالك المُ المسيح حبًال بال دنس. 

�(Kא�$�  .)١��:٣٥(�)�."���Aא�����dא�#�-�;E+�)د�
ت عـن خطيـة لـه، هو إذًا قدوس شابهنا في كل شيٍء ما عدا الخطية وحـدها، حتـى أنـه إذا مـات، ال يمـو   

  إذ هو بال خطية، بل يموت عن خطايا الغير.
لـذلك لـم  ... عبارة (تجّسد) ال تعني فقط أنه أخـذ جسـدًا بشـريًا، بـل طبيعـة بشـرية كاملـة، مـن جسـد وروح  
س) أي صــار إنســانًا كــامًال، لــه طبيعــة ناســوتية. د، إنمــا أضــاف عليهــا (وتــأنّ قــانون اإليمــان بكلمــة تجّســ يكتــفِ 

ل نيابتـه عـن اإلنسـان عمومـًا فـي ره كثيرًا، ألنـه يمثـك بلقب (ابن اإلنسان)، ويكر ن السيد المسيح يتمسّ ولهذا كا
  موته عن الخطية ...

س، فـي قـد المُ  لِ َبـصار اإلنسان القـدوس، الـذي اتحـد بـه الالهـوت داخـل بطـن العـذراء منـذ أول لحظـة للحَ   
 َسُه الروح القدس لما حّل عليها.مستودع العذراء الذي قد  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 كيف تم التجسد؟

 ولذلك يالحظ أن للسيد المسيح ميالدين: ـــ

  للسيد المسيح ميالدين

  ميالدًا أزليًا: -١

  ميالدًا زمنيًا: -٢

  قبل كل الدهور بمن اآل
 

  في ملء الزمان
  

من مريم 
العذراء    
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   :اإلجابة
 ين كان يحو إ و  ،فهو ال يحده مكان ،الالهوت لم ُيحد بالناسوت   - 

  .كل الخليقة فيكل األشياء وحاضرًا 
وكائنًا  ،ويدير كل المسكونة بقدرته يمألهاالسماء  فيفهو كائن    - 

  .أبيه ومتحدًا بجسده في
�+ل+��ft��+q��;���H�C��+A��f;+��	��א�&����eو�����"�����Iא�����dc	�����Aא����،C�e��&א�
�.)٣�:١٣)���(-"�������Cא�&��e)���������Iא���ن���&א� �

بـــل نجـــد أن إشـــعاعات  ،كمـــا أن زجـــاج المصـــباح ال يحـــد نـــوره   - 
 ،كــل ناحيــة دون عـــائق فــيالنــور تنبعــث مــن خــالل المصـــباح 

  .اإللهيلم يحد الناسوت النور  هكذا أيضاً 
�"(���������¬E�	و������²ع���fO�:�+(���ْj5א��{
.��dא���b́�
+�^�א��+x3�،f;��&j
��+)^�+,�K��Cא
��0%
	ز+����.\����א���
}و�	،���3�،'ٍ������� �
�אM��	���")١3���٣�:١٦�(.  

  
  
  

  اإلجابة:
  س النجسقد بل هو يُ  ،إن الالهوت ال يمكن أن يتدنس   - 
بأشـعتها ال تتـدنس منهـا  األجسـادفالشمس عندما تلمس    - 

  .نيرهارها وتُ طهّ ل تُ ب ،وال تنطفئ بظلمتها
  
  
  

وخاليــًا مــن  ،عــنهم حكــم المــوت أن يكــون بشــرًا مــثلهم فيبــد لمــن يمــوت نائبــًا عــن البشــر ليــو  كــان ال -١
العــدل  يرضــبهــا حكــم المــوت ليُ  فيقــابًال للمــوت ولــه إمكانيــات ال نهائيــة ليــو  ن يكــون أيضــاً أو  ،الفســاد
  .)١٥، ١٤: ٢(عب  دم وحواءآنتيجة خطية  اإللهي

قـة حرَ م نفسـه مُ قـد ) حتـى يُ خـذ لنفسـه جسـدًا قـابًال للمـوتأ) وتجسـد (اللـهابـن اء السيد المسيح (ولذلك ج
  .)٢٢ ، ٢١: ١٥كو  ١وذبيحة نائبًا عن البشر (

  .)٣: ١٧(يو  ،)٦: ٤كو  ٢علن نفسه للبشر ليعرفوه (يريد أن يُ  اللهكان  -٢
  .)١٩ ـ ١٧: ٣أف ( محبة المسيح فييتأصلوا ويتأسسوا  لكي -٣
  .بد أن تتحد الحياة به فكان ال ،داخل طبيعة الجسد فيحدث للبشرية كان  الذيوألن الفساد  -٤

 ؟يفي جسد بشر  حد، أن يوجد محدوداً ه الذي ال يُ كيف يمكن لل : * سؤال هام
 

  الطهارة، أن يتحد بطبيعة البشر التي هى أقل وفاسدة؟ يلالله كُ  يكيف يرتض* سؤال هام: 
 

 ؟د+ لماذا حدث التجس 
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يعطينــا حيــاة بــل أفضــل  ولكــي) ١١: ١٨مــت ( ص مــا قــد هلــكخلــيطلــب ويُ  لكــيجــاء الســيد المســيح  -٥
لـذلك  ،مـنهم واولكـن لـم يسـمع اللـهإلـى  يرجـع النـاس لكـياألنبيـاء  اللـهفلقـد أرسـل  ،)١٠:١٠(يـو  حياة
  .ملء الزمان جاء بنفسه ففي

�".���dא��%�������+;���ht+��،�+����d�C�����)�M���C�����}א�;���G��ً�������،(��Zµ���:Mא�	م����-Mא��������^�����$ed�%�،Zٍµ[���%ق��
���0Uو�yאع��^� �
�.)E���١�:١�،٢("��.��$א� �

� �
  :التاليويمكن توضيح ذلك بالشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

x x 

x 

  دم وحواءآسقوط 
  

  نوح

  ذاهو ي سبط
  بقويع

  داو د
  نيماسل

  مريم العذراء

  "التجسد"
  

  عند ملء الزمان 
  "أخذ ابن الله جسدًا قابًال للموت

  حتى يقدم نفسه ذبيحة نائبًا عن البشر"

  "الفداء"
  )( المسيح ذبيحة

  

  إبراهيم
  قحسإ
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  السيد المسيح وتجسده: يء+ رموز ونبوات العهد القديم عن مج
 

  

  :)٢٤: ١٤عمود السحاب والنار(خر  - ١
  

  ق. م): ١٥٠٠( نبـــــــوءة بلعــــــام - ٢

  ):ق. م ٧٥٠تنبأ إشعياء النبي ( - ٣

  ):ق. م ٥٢٠قال حجي النبي ( - ٤

  ):م ق. ٣٩٧قال مالخي النبي ( - ٥

  ):٢: ٥قال ميخا النبي ( ميخا  - ٦

  السيد المسيح  يءهناك عدة رموز ونبوات عن مج
  وتجسده في العهد القديم:

 �������¬-�Iد�א�&�����وא�$��,�א���(eEن��%�"��¶������E�X�
�]��������gc�cًد�����c)�8א�&����;����،����i�µ$���-و�Xא��
���O�

3(O�$��(�,�$א��)�l�&K(�א�&����)�א�.�". 

�"����
G�������A��\و����
����0H�.א{ن�������A��\א���و�,H�ً��)-�.� �
�����0��hA����f-+����°�ز��%)%�������������t-�hA����f)�،�و-���������|Gم��(� �

O��
 .)��X�"�)�;E٢٤:�١٧א�

̄����.��و-����;..�$���ً�،.��bphtא��������-�)����b;���$�����و����b;��و�" - �E+��א �
]E�����)��ً6��
ًא�����،���،�ً���i�;���Gًא
-H�،�������ً�H�����/-;��ً�����,�،���� �
j&٩�:٦(�ش�"��م��א�.(� �
−���"��tא�����)g�Cو����3,א�X��$٧�:١٤(�ش��..."�ً��;�א�.(� �

����.�و-����"�Mא�X��%ل����������و0Hز���Mא�X��%��x5��6����3�"�� �
���������������������������������������������������������������������)��]�٢�:٧(.� �

"H�����\0-و�Kא�����x����j5����©ق��
����א����°0�u)ن�א¯��������6�3
����"�����u��1�5�$@H�^��C��xא�6و)٤�:٢(.� �

"H���j��������-�f�����H���������PZµ§���q�f�����Hو�،b'���3א
�H�����v�+�� �
��-�f�(��0�0H��������(��0\3ن�H��xج����������
��¸�f#��$e��،ذא(� �

����&5��
א��X+،�وp������.����@,�¹ً�א������I-\���)ن����O�������E� �
��$��;-����א����$�،	���H���-��	زلMא�	م��"��_���)٥��:٢(. 
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 :التطبيق

 الســـواعين تواظـــب علـــى صـــلوات أو  ،أن تواظـــب علـــى حضـــور القداســـات اإللهيـــة الضـــرورينـــه مـــن إ  
  :ه أعطانا أندِ ألنه بتجس  ،م كل حين الشكر للربتقد  لكي ،باألجبية
  .)دية والميرون(بالمعمو  وُندَعى أوالد الله وأجسادنا ر أرواحناطه تُ  -١
٢-  س قلوبنا (بالتوبةتُقد(.  
  .)(بالتناول هتحد بن -٣

 + د:بركات التجس  
 

 د:هناك بركات كثيرة للتجس  
 

١-  دالتجس  
وسيلة إلتمام الفداء، 
 واإلعالن عن الله.

عــــن  عرفــــت البشــــرية -٢
شـــخص  طريـــق التجســـد،

الســـــــــماوي ومـــــــــدى  باآل
  حبه لها.

 

٥-  ه بالتجسد أعطى الل
لطبيعتنا روح الغلبة 
والقوة لننتصر على 

  الخطية.
 

  
٤-  د يُ التجس منا عل

  لتواضع.ا
 

  د يضعالتجس  ــ٣
أمامنا مثاًال للفضيلة 
  لكي نتبع خطواته.
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ـ ١
ن شكل القلب، واألشكال أ، ب، ج بألوان مناسبة. لو

  
٢

صورة المذود كاملة.
ـ اثني جانبي القلب عند الخطوط المتقطعة، فتظهر 

  
٣

ـ افت
صق عليه من الداخل أشكال: 

ح القلب وال
  

       
أ. على اليمين  ب. في المن
ت

ص
ف  ج. في اليسار
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א?Kא�W[ 

  .ملطي تادرس يعقوب لقمصل ـ" اللهالكنيسة بيت " - 
 .يموسلقمص أنطونيوس البرَ ل ـ" أيقونة السماء" - 

 .بيشويلقمص مرقوريوس األنبا ل ـ" االجتماعخيمة " - 

  
ITא�����Wس#� 

� �� ��5&5��"���q�3����%�_)���G�,(����ٍ'��������%�;�A��?-��jI,�����\�.#�;א �
� �� ���&�������'ٍ�"�)���١٤١��:٢(.� �

  
�:على أن أن يكون المخدوم قادراً  ينبغينهاية الدرس  في�����#س��Wא}�א��'" �� �� �� �

  .تعبير عن رموز العهد القديمهى  درك أن الكنيسةيُ  - 
 .الروحية للشورية المعانييفهم  - 

 .صه من خطاياهخل ليُ  ،حتى أرسل ابنه الوحيد ،حبه أعظم حب اللهيعرف أن  - 

 .نحن على األرضو  السماء فيالحياة هى  درك أن الكنيسةيُ  - 

 .اإللهيالقداس  فير عن شكره للمسيح بالمواظبة على شركة الصالة عب يُ  - 

 .ن أسبوعياً دمه األقدسيو  سة لتناول جسد الربقد م لألسرار المُ ر التقد قر يُ  - 
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أجـرى سـائر االختبـارات دون و  قد حاول الطبيب شـتى المحـاوالت لعالجهـاو  أصيبت امرأة بمرض مجهول   ـ
  .جدوى

يوم أحـد أخبـرت زوجهـا أنهـا تشـعر بقـرب مفارقتهـا  فيو  ،ع الكالم لحظة واحدة طوال خمسة أياملم تستطِ   ـ
  .للحياة

  .ىم د يلتهب من شدة الحُ كان جبينها يكا  ـ
 لتـرى شـخص السـيد المسـيح ذاتـه فالتفتـت إليـه ،الساعة الثامنـة أحسـت بوجـود شـخص بالغرفـة حوالي في  ـ

 أحســت براحــة عميقــةو  ،مجــرى مــاء بــارد فــيكــأن جســدها الملتهــب غــرق و  ،لمــس جبينهــاو  قــد مــد يــدهو 
  .أخذتها سنة من النومو 

  �#����Iא��
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م أن كـاهن ِلـه أكثـر أنـه عَ تلكن ما أثـار دهشـو  ،رآها قد نالت الشفاءعندما  التالياليوم  فيهش الطبيب دُ   ـ
الصـالة مـن أجـل أن تنـال نعمـة  فـياليوم السـابق أن يشـترك معهـم  فيالكنيسة كان قد طلب من الشعب 

  .الشفاء
نـا ٕاذا فهمو  ،اللـهح كـل مـا فيهـا يجعلنـا نسـب و  ،الصـالة هـو الكنيسـة فـيز فيـه إن أكثر ما نستطيع أن نركـ   ـ

  .هذا ما سنعرفه اآلنو  ... السماء فيهذا الطقس فإننا سنشعر أننا 
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 ،المتجسـد اللـهلحضـور  اً رمز كانت خيمة االجتماع  - 
  .تحاده بأعضائهااو  الكنيسة فيٕاشارة لحلوله و 

بــة عنــد التقــدم كــان إنســان العهــد القــديم يشــعر بالره - 
ر مـن لـم يكـن يتمتـع بمـا يـدو و  نحو خيمة االجتماع

ا نحن اآلن فنتمتع بالقـدوم داخـل أم  ،خدمة بداخلها
 رس االبــن  إذ صــرنا مــدعوين لُعــ ،اللــهقــدس أقــداس 

دمــه و  ٕالــى مائدتــه المقدســة لتنــاول جســده المقــدسو 
 .الكريم لنحيا فيه إلى األبد كوعده الصادق

 بـالحمرةد كباش مصبوغة بجلو  مغطاةالعهد القديم  فيحاضرها كخيمة االجتماع  فيزالت  ماإن كنيستنا  - 
 ).٣: ٤٤فهو من داخل (مز الحقيقيأما مجدها و  ،جلود تخسو 

 ينظرها.و  لكن فقط من يدخل إليهاو  داخلها من ذهب ال يراه من ينظر إليها من خارج في شيءكل  - 

 .تقاليدهاو  طقوسها فيتراث الكنيسة محفوظ و  ،لها الباقيها وتِ قُ  فيجمال كنيستنا هو و  - 

 الشــاروبيمو  رؤســاء المالئكــةو  المالئكــة وقــت الصــالة تحــلّ  فــيو  ،بــاب الســماءاللــه و بيــت هــى  ن الكنيســةإ - 
 .ون حول المذبح بمجد عظيميصطف و 

 

  ؟بنى الكنيسةكيف تُ 
ر يـلخيمـة االجتمـاع مـع تغي اللـهوصـفه  الـذينظـام الالعهد الجديد رأى الرسـل أن تبنـى الكنـائس علـى  في  

 أو كالصـــليب ،لـــكأو كالفُ  ،إذ جعلتـــه علـــى شـــكل تـــابوت مربـــع أو مســـتطيلالعبـــادة المســـيحية  هســـتلزمتطفيـــف 
  .جه ناحية الشرقبناء الكنيسة يتّ و 
  
  :نتنقسم الكنيسة من الداخل إلى قسميْ و 

  .م لخوارس"قس مُ و  محل وقوف الشعب "صحن الكنيسة :األول
  .الهيكل :الثاني
  .ى حامل األيقوناتسم يُ و  ،خشبيل بينهما بحاجز فصَ يُ و     
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  :أدوات المذبح
م لــه القليــل مــن المــواد لخدمــة قــد ســأل موســى أن يُ  ،العــالم كلــه مــن أجلنــا الســماوياآلب  اللــهعنــدما خلــق  - 

 المائـــدةو  تـــابوت العهـــدو  أمـــره أن يمســـح بـــدهن مقـــدس خيمـــة االجتمـــاعو  ،ملكيتـــه فـــيإياهـــا  البيـــت حاســـباً 
������،�5\��)ن���G;س���GH;אس���3u;��x��O"و :مــذبح البخــور قــائالً و  هــامحتوياتو  المنــارة الذهبيــةو  ،محتوياتهــاو �X��%� �
/&�x��\-���j;��٣٠�:٢٩
�(O���ً�":)ن�(.  

 اللــهدة لخدمــة بيــت تعــد خاصــة مُ  أوانــيس كــر عــروس المســيح يُ  ىهــو  العهــد الجديــد فــيجــاءت الكنيســة و  - 
 .له ملكاً  تحسبها أيضاً 

غيـر  فـيمن هنـا ال يجـوز اسـتخدامها و  ،شمها بالميرونر الله و بكلمة و  ،تتقدس بالصالة األوانيهذه   
  .خدمة الرب

  
  :الشورية أو المجمرة" " األوانيمن هذه و 

ـــــإنـــــاء نحـــــاس أو  ىهـــــ   تُ و  ،ق فيـــــه البخـــــورحـــــرَ علـــــى شـــــكل كـــــوب يُ  ةفض باللغـــــة القبطيـــــة  ى المبخـــــرةســـــم 
):]ourh  (  اإللهيعن التجسد  عظيمة معاني. فالمجمرة تحمل .. إنجيلية عميقة معانينجد فيها و.  
  .الكلمة المتجسد الله أي تقد ناراً المُ  الحقيقيفجسم المجمرة يشير إلى العذراء الحاملة الجمر  - 
القطـاف يرمـز للسـيد و  السالسـل إشـارة للثـالوث فالقبـة ترمـز للسـماء .القطـافو  توجد السالسل تحت القبـةو  - 

 .لعالما فيصار معنا و  جسداً  لبسو  تنازل الذيالمسيح له المجد 

 قدس األقداس -١

 تابوت العهد -٢

 الحجاب -٣

 مذبح البخور -٤

 القدس -٥

 مائدة خبز الوجوه -٦

 المنارة -٧

 الدار الخارجية -٨

 المرحضة -٩

  مذبح المحرقة - ١٠

 

 البانطوكراتور -١

 السنترونس -٢

 اآلراديون  -٣

 الهيكل -٤

 ذبح الم -٥

 األيقونوستاس -٦

 الباب الملكي -٧

 صحن الكنيسة -٨

 الباب القبلي  -٩

 األنبون (اإلنبل)  -١٠

 الباب البحري  -١١

 اللقان  -١٢

 خوروس الموعوظين  - ١٣

 المعمودية  -١٤

 الباب الغربي  -١٥
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 ود.ذالم فيهو و  قدمت للطفل يسوع التيالمجمرة هو إحدى هدايا المجوس  فييوضع  الذيالبخور  - 

��)ن�����_�0א�����-���d���'.،�^�+-�Aא�l����&Kא��%�����j,א�����'�M�0$����"تشـــير إلـــى رائحـــة المســـيح  التـــيرائحـــة البخـــور و  -  �
 .)�٢��:١٥%)�٢()ن"��\�A�f�x0-+��-�א�����و

  .لها على الصليبتحمّ  التيإلى آالم السيد المسيح الجسدية  كما أن احتراق البخور يشير - 
  .لربنا يسوع المسيح الذي تالالهو جمر النار األحمر يشير إلى  - 
 .الفحم يشير إلى ناسوت ربنا يسوع المسيح - 

شــخص ربنــا  فــياتحــاد الالهــوت بالناســوت  يالفحــم فهــو يعنــو  المجمــرة مــن جهــة النــار فــيا اتحادهمــا أّمــ - 
 .يسوع المسيح

 .)٣: ٨ لقات البخور الصاعدة تشير إلى صلوات القديسين (رؤحو  - 

 .ٕايقاظه روحياً و  توجد جالجل تعمل على تنبيه الشعبو  - 
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الكلمـة  اللهابن  أي د ناراً ــقِ ــت المُ  الحقيقيطقس الكنيسة إلى القديسة مريم الحاملة للجمر  فيترمز الشورية 
  .ع بوالدة اإلله القديسة مريما اليومية نتشفّ صلواتن فيلذلك فإننا  ،دتجس المُ 
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 أن راً تـــذك . مُ .. الكنيســـة فـــييـــده الشـــورية  فـــيو  ر بـــك األب الكـــاهنمـــمـــا يارشـــم الصـــليب علـــى نفســـك كلّ   
  .. كما صعدت أمامه حلقات البخور الذكية المنطلقة من الشورية.. اللهأمام هى  صالتك اآلن
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  .)١٨: ٥)، (رو ١٧ ـ ١٦: ٣)، (يو ٣٣ ـ ١: ١٢خرالكتاب المقدس ( - 
  .أسقف الغربية يؤانس األنبا ـ" عقيدة المسيحيين في المسيح" - 
   .موسى األنبا ـ" المسيح فوق الزمان” - 
  .نجيب جرجساألرشيدياكون   ـ" تفسير سفر الخروج" - 
 .نجيب رمسيس ـ" عقيدة الفداء في المسيحية" - 

  
ITس���א��#�W� �
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�:أن يكون المخدوم قادرًا على أن ينبغينهاية الدرس  في�#س���Wא}�א��'" �

  .الجديد العهدفي  تحققت وكيف ،المسيح السيد آالم عن القديم العهد نبوات يعرف  - 
  .للبشرية الله حبةم يصف  - 
  .الفداء تم كيف يشرح  - 
  .البشرية كلي ليفد الوحيد ابنه أرسل حتى ،جمعأ للعالم الله حب مدى عن هتِ غَ لُ بِ  يعبر  - 
  .الكنيسة وقداسات المقدس الكتاب خالل من الله محبة صوت إلى ييصغ  - 
  .اليومي سلوكهفي  له يشهد نأو  ،الله لمجد يحيا أن ضرورة على يوافق  - 
 -   ـــه ليشـــكر ،أســـبوعياً  اإللهيـــة القداســـات حضـــور علـــى يواظـــب أن ريقـــروفدائـــه محبتـــه علـــى الل 

 .المسيحفي  ليثبت األقدسين ودمه الرب جسد من للتناول وليتقدم العجيب
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  يمكن إجراء التجربة اآلتية: 
  .حمرأقلب  ،حمرأحمر أو بالستيك أشفاف ورق  ،قلب من الورق األبيض :األدوات المستخدمة *

 ،كـذب ،حلفـان ،شـتيمة :مثـلحمر علـى القلـب مـن الـورق األبـيض (كتب بعض الخطايا بالقلم األا :* الطريقة
  .وعندما تنظر إلى القلب ستشاهد هذه الخطايا ،)... سرقة ،نفاق

  �����אdא�.�
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دم الــرب يســوع المســيح أمــام  شــارة إلــىإ )راء (أو الــورق البالســتيك األحمــرثــم ضــع الورقــة الشــفافة الحمــ  
  !!واضحة وال يمكن قراءتها ستالحظ إن الخطايا غير ،القلب

  
  د الخادم:* ثم يؤكّ 

الجــنس  يســفكه علــى خشــبة الصــليب ليفــد الــذي ،خطايانــا مــن خــالل دم المســيح يغفــر اللــهوبالمثــل فــإن   
  .دسةالحياة األبدية لكل من يؤمن به ويتناول من األسرار المق يويعط ،يالبشر 

  ؟وكيف تم الفداء ،* اليوم من خالل الدرس سنعرف ما هو معنى "الفداء"
  

Wض�א��#س
1� �
 ممـا ،يطلقهـم أن رفـض ولكنـه ،إسـرائيلبنـي  يطلـق أن مصـر فرعـون مـن يطلـب أن موسـى اللـه أمر - 

  .أبكارهم قتل رهاخِ آ كان ،كثيرة بضربات عقابه إلى يضطر الله جعل
 قتـل مـن حفظهـم بشـأن موسـى بواسـطة إسرائيلبني  إلى تعليماته الرب بلغأ ،الضربة هذه تنفيذ وقبل - 

 أو الخرفـان من ةشا يتنتق أن أخرى عائلة مع باالشتراك أو وحدها عائلة كل على كان فقد ،األبكار
 شــمس غــروب وعنــد ،أيــام أربعــة لمــدة الفحــص تحــت ويضــعونه ،عيــب فيــه لــيس ذكــراً  يكــون المــاعز

 العتبـة علـى امنهـ المتـدفق الـدم رش يتم ثم ،بذبح هذه الحمالن نإلسرائيليو ا جمهور يقوم الرابع اليوم
   .الخارجي البابوجانبي  العليا

 علـى الدم ووضعوا الخرفان وذبحوا البيوت داخل العائالت واجتمعت الله تعليماتن اإلسرائيليي أطاع - 
 حـذاءه حـدأ يخلع أن دون اربالنالمشوي  الخروف يأكلون خذواأ ثم ،الرب أمر كما الخارج من الباب

  .للرحيل استعداداً 
 لــيالً  ســيجتاز فــالرب ،"عبــور" معناهــا" فصــح" كلمــة ألن "الفصــح خــروف" الخــروف هــذا يَ م ُســ وقــد - 

  .أذى يصيبها فلن بالدم المرشوشة البيوت اأمّ  ،المصريين ليهلك
 الصـــراخ صـــوت عَ مِ ُســـ ،الـــبالد يســـودان والهـــدوء الصـــمت كـــان حينمـــا ،الفصـــح ليلـــة منتصـــف وقـــرب - 

 الـدم يـرَ  لـمالتـي  البيـوت كـل ودخـل كهِلـالمُ  السـاعة تلـكفـي  مـر لقـد ،مصـر أنحاء كل يمأل والعويل
  .فيها الموجود األكبر االبن وقتل عليها مرشوشاً 

 أطاعـــتالتـــي  البيـــوتفـــي  والســـالم والفـــرح الهـــدوء كـــان ،المصـــريين بيـــوتفـــي  الصـــراخ كـــان وبينمـــا - 
 .الدم واورش  الله تعليمات

  
  :القصة نهايةفي  الخادم يؤكد ثم* 

 هكـذا ،المـوت مـن يينجـ الخـروف هـذا دم كـان مـافك ،المسـيح يسـوع الـرب إلـى يشـير الفصح خروف إن"  
  ."والعقابة الدينون من النجاة وسيلة هو دمه وصار ،أجلنا من الصليب على ومات المسيح جاء
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 معنى الفداء:
التـي  ةالخطيـ نعـ النـاتج المـوت من الخالص هو
�د:������وא����;���k&����ن�...". بـــآدم البشـــرية إلـــى دخلـــت

�'���o�pºאא�������t�،�����pº�8'و��(���Kא@����5ز�و�\����א�،א�
K��٥�:�١٢,و(."�..��س�א�$�?��������²)�8א(.  

\������	��?���²	���j�p�����e%ٍ'�وא���;���q�Zٍ,�א��0vًאk	ذ���"�
�'��0	�وא���ٍ;����q,�8אfi(����\���א����°��،'f-$)����;jא�$���س	��


�y-�س	،��°5	�?	�א��²�$��vא�Z���")��٥�:�١٨,و(.� �
 المســيح الســيد حملــه علينــا بــه كــمحُ الــذي  فــالموت  
  .بدمه الصليب خشبة على عنا

� �8���A��t��;�p:��PZو��.�����j�A�)*�5�.�،��$��M.�א���A�dو�\"����Kא��&�l�@M�$�����"�)��٥��:٨,و(.� �
�"
��\�-��l���&Kن�%���ن�א	��A��\م������$\����.�ز�و�(��Gل��(���-�F���\��،f8א(���Mא�+A��f����)�����	ن�:����G�.���Hم�H�0'�����Gא8ٍ؟����".� �

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)��١٥�:١٢%)�١(� �
  

  الفداء؟ما هى وسيلة 
��1
�c�g�X�����PZدم1��O�y#�;ون����"� ألنــه الــدم وســفك المــوت ىهــ  §�!��")���Eأو الحيــاة فيــه الــدم ألن ،)�٩�:�١٢ 
����د+�������ٍ;�@&���M�1������%�Xن�" النفس��.��")cولـذلك ،المـوت كـمحُ  إتمـام هـو الـدم سـفك أو الـدم فتقـديم ،)��١٧�:�١٤ 
  .لتكفيرل القديم العهدفي  فقط هلل  الدم مقد يُ  كان

 الغيـــر والخطيـــة ،محـــدودة غيـــر هخطيتـــ صـــارت لـــذلك محـــدود غيـــر اللـــهو  ،اللـــه ضـــد اإلنســـان خطـــأأ لقـــد  
 قــدمت وٕاذا بالخطيــة طبيعتــه فســدتالــذي  المحــدود اإلنســان توبــة تمحوهــا ال ،محــدودة غيــر عقوبتهــا محــدودة

  .محدودة غير كفارة تكون أن فينبغي كفارة عنها
    

  :يكون بأن اإلنسان ييفدي الذي الفادإللهي في ا العدل شترطا ولذلك
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إنسانًا ليفدي اإلنسان. -١
 
  يموت بدًال عن اإلنسان.  -٢
 

  بال خطية ليتمكن من فداء غيره. -٣
 

  .غير محدود ألن خطية اإلنسان غير محدودة -٤
 

الشروط 
التي يجب 
أن تتوافر 
في الفادي 
هى أن 
 يكون:
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  الوسيط 
  السيد المسيح

 

 بالهوته بناسوته

) الثـاني قنـوماأل( المسيح السيد تجسد لذلك ،مالئكة رئيس وأ مالك أوفي نبي  ال فراتتو  ال الشروط وهذه  
 ألن وذلـك ،حقـهاإللهـي  العـدل ويـوفي ،البشـرية يليفـد ،العـذراء السـيدة مـن جسـد خـذأو  إنساناً  صارأي  وتأنس

  :ألنه األربعةالفادي  شروط تتحقق المسيح لسيدا شخصفي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
�X	�ل����.��&1�M�'ً��-;@���א���������I،وא�$���س	:�א�	�&���ن��-&��)ع�א��l���&Kא�����M�����;��.��d.�-)@��;���	���.��وא���;��وو�P����Oوא����"� �

�e��.)٦  ـ �١��3٢��:٥(�"?	��א �
  

  كيف تم الفداء؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  


����xpu-��.��$א����l&��)ع�א��K&�دم�-و"�������f�hA�%���p:�X��'ٍ���")١�:��٧-)��١(. 

د األقنـــوم الثـــاني تجّســـ"
خــــــذ جســــــدًا وشــــــابهنا أ

مــا عــدا  يءفــي كــل شــ
  الخطية "

 

 ي"األقنوم الثان
سفك دمه من 

  "جلناأ
 

ــــــدم"    اســــــتحقاقات المســــــيح يســــــوع ل
 عـــــن ركفـــــتُ  أن تســـــتطيع نهائيـــــة ال

  "ثمإ و  خطية كل

 (أي الله)
  وغير محدود " "

  " بال خطية " 
 

  قابل الموت " "
 

 نسانإأي ك

  ه"ــلل " ا
 

  " اإلنسان "
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M"������\��.����Hא����dא���j��.��;����(��������5ل+�א�$��.�א������tא�،�c����\��+-��Z����v3\��)ن����.�א�X����،.����Af�¡��-�hA��+��X��%�b#��f�hx� �
�Mא�-;���M�.0'���.��-���O
�dא���	X�.�$א���	��.�tא����������	��-;�tא��A������،�����X�0�_���+»�t�١٧ـ٣�:١٦)��(-�"�����.�א�(.� �

  .الحياة ليهبنا بَ لِ وصُ  ،جلناأ من ذاته) المسيح يسوع ربنا( األقنوم الثاني أخلى عندما الفداء تم  
"��،�.��&1�����:H�.�$\�����:«ًא���,(��qZ����)E;ٍ،�����q
��و���UHع���1&��.،��وk��%،��?��J	�&�ن��o'��yא��i^�و�@�f;+��ذو�.��س	א�$���.�mf(��^�ًא �

5���(��K8�8،א(���������j�٨ ـ�٢�:��٧^�("�א��(.� �
  .)٢��3�١:�١٠("�א�Z����vو����H,�א��K)��I���H�p���X8א�" ،)١٠: ٥بموت ابنه (رو  ،فصنع الصلح بدم صليبه  
� �"�M�e%�.���دم���«�������e��.)��١٥��:٢٢)�%�١("�?����א�l��e	�����O+��אK&�����א����?،��\��)�8א �
� �

�������W����Aא��������������������������������������������������������� �
�(بركات الفداء) �

� �
  
  
  
  

   :صنا من الموت والهالك وصارت لنا الحياة األبديةلُ وخَ  ،ت خطايانارَ فِ ) بالفداء غُ ١(
"��5��u°A-	,�d±�ً�������5et$�f.�Cא����������1;אIع��(��&����&Kאl�،א�����I����j;G�.�.��dא���,���d1%Zً�������	ن�����;�،f.�� �
���x´	,�����،f�u
�hA��f��H��@	X�1��jא��	l���EA���-�pºא������j&1א�'�k���x�
,�����f�u	���x´.�א����d.��ل	�^����j�
	،א����J�vن	א��� �

u,�و-�(��,/ًא���)ن���\�+��hA����(f��+Aא��-�e��	٢٦ -���٣�:�٢٤,و("��)ع�&�����ن�(.� �

  ) بالفداء تم الصلح بين السماء واألرض.٢(
  سر الشيطان وعبودية الجحيم.أصنا من لُ ) بالفداء خَ ٣(
  لتناول من جسد الرب ودمه األقدسين. ) بالفداء صار لنا استحقاقاً ٤(
  :) بالفداء عرفنا محبة الله٥(

"����
�����g�	l����&Kא�'���j)*ن�M�.��������������&®�A���®ذ�	א��:.����Hن���������@M�8������;���G��;ن�وא��������%�	X� �
e���e?�����?	א����3،������،�א�?���e	������t-����%א�C�����M��x��&1�M�c�;��t�����e	���و���)�����X��@M�8	�)א.ذًא� �

���x��@M�8	���و��Gم�I������X���")��٥�:�١٤،�١٥%)�٢(.� �
  ة.نه ال يتهاون في الخطيأ) بالفداء عرفنا معنى "عدل الله " و ٦(
الجهـاد ك فـيهم حيـاة حـر دنـا منـه، وتُ رِ الفداء فتح أمام المؤمنين باب الرجاء في الفردوس الذي طُ  )٧(

 بل إنشاء العالم.لهم من قَ  عدّ جل ملكوت السموات المُ أن مِ 

  
  
  

 جـل بركـات الفـداء التـي أم للرب في كل صالة الشـكر والتمجيـد والتسـبيح مـن يجدر بنا أن نقد
 وهبها لنا وهى:
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  تية:تبعت الخطوات اآلايمكنك الحصول على بانوراما السيد المسيح المصلوب إذا 
   .ثم قص حول المستطيل بالخط األسود الثقيل ،ن منظر الصلبلو  ــ١
  .في المستطيل العلوي افتح حول منظر الصليب المحدد ــ٢
  على شكل مثلث. المستطيالت معاً  يللخلف فتثن -  - - -الخطوط  ياثن ــ٣
 .من الخلف لتكون شكل هرم يل في طرف المستطيل العلو ظلّ صق الجزء المُ ال ــ٤

قHHHHHص حHHHHHول حHHHHHدود 
بالخط اOسود الصليب 

فHHHHHي ھHHHHHذا العHHHHHريض 
 المستطيل فقط

 يالمنظر النهائ

  ه بيـَّن ـولكن اللَّ "
  لنا،     محبته

  ألنـه ونحن بعـد 
  مات  خطاةٌ 

  )٨: ٥(رو ا" لناملسيح ألج
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Kאא?��[�W 

 الكتاب المقدس - 

  .أسقف ملوي وأنصنا واألشمونين ألنبا بيمنلـ " التربية المسيحية" - 

 .أنصنا واألشمونينأسقف ملوي و  ألنبا بيمنلـ " اجتماعيةو  ضايا شبابيةق" - 

  .ألنبا موسىلـ " متفاعلةو  نحو شخصية ناضجة" - 

  .لقس ميخائيل عطيةلـ " مسيحنا حي" - 

  .لقس أنطونيوس كمالل ـ" شباب ناضج" - 

  
ITس���א��#�W� �

� �� �"�+�hA�5-�$t)����������6�����ª¬א���e�����'��\-�Xن���(����.���vא�,(��Z�"�)(-��٨�:�١٢(.� �
  
 أن:على  أن يكون المخدوم قادراً  ينبغيهاية الدرس في ن�#س���Wא}�א��'"

زيــادة و  مــا بهــا مــن ســلبيات بإزالــةمــع محاولــة تطويرهــا  ،االحتفــاظ بشخصــيته بإمكانــهيعــرف أنــه  - 
 .يجابياتاإل

 .السلوكو  األفكارو  تعديل في الدوافع بإحداثيفهم أن تطوير الشخصية يمكن  - 

 الوراء. إلىقى كما هو أو يتطور أو يعود ختيار بين أن يبيستنتج أن الحاضر هو فترة اال - 

 .ٕامكانياتو  طموحاتو  بآماليفهم أن المستقبل يذخر  - 

 .بمعونة السيد المسيح ،يقدر أن يطور نفسه - 

 -  ليثبـــت فـــي  ر أن ينـــال الحيـــاة فـــي المســـيح بالمواظبـــة علـــى التقـــدم لألســـرار المقدســـة أســـبوعياً يقـــر
 .المسيح

  
Az����א���א�(�Wس#�� �

���Wא����� �
ــو  ،فــي قصــر فرعــون اســى يحيــكــان مو  -  إنقــاذ ـ��بقوتــه الشخصــية  ـ��حــاول  ،ا رأى مذلــة شــعبهلم 

 .فقتل المصري ،الشعب

������!������&�+�F.��#��%  
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سـنة يتـدرب كيـف يحيـا حيـاة جديـدة  ٤٠ظـل هنـاك لمـدة و  ،مـديانأرض  إلـىفهـرب  ،أدرك فشله - 
 نقـاذإلمصـر  إلـىللعـودة  اسـتعداداً  ،االحتمـالو  الطاعـةو  بـه علـى الصـبردر ظل الـرب يُ و  ،اللهمع 

 .شعبه

 .سيساعدهو  أخبره أنه معهو  ،ر الرب لموسى من العليقةظه - 

�  فـــي  ٕاعـــدادو  ذلـــك بعـــد فتـــرة تـــدريبو  بـــه " متمســـكاً و  للـــرب " خاضـــعاً     جديد  إنسان إلىر موسى تغي
  .البرية

  

ض�א���1��Wس#�� �

 .ي كان يعيش وسط الفراخذفرخ النسر ال ة:ـقص

 :رها عن طريقأن أحتفظ بشخصيتي مع محاولة تطوي بإمكاني - 

 .ما بها من سلبيات إزالة �

 .يجابياتزيادة اإل �

ـــــأنـــــت ال تســـــتطيع أن تُ    لكـــــنو  ،أو تســـــتغني عـــــن ذاتـــــك أو تســـــتبدلها بشـــــخص آخـــــر ر نفســـــك كليـــــةً غي:  
  الدوافع

  
    في ملحوظاً  ث تعديالً حدِ تستطيع أن تُ        
  
 

 :ا-نسان بين الماضي والحاضر والمستقبل

  
  
  
  

  الحاضر
  
  
  
  
  
 :ضيالماو  أنت •

مــا اجتــزت فيــه مــن و  ،مــهع تعل أو مــا لــم تســتطِ  ،مــهمــا أهملــت فــي تعل و  ،متــهمــا تعل  ،ماضــيك هــو أنــت إن  
 .ما حققته من انتصاراتو  ،صعوبات

  األفكار
  

 السلوك

 جهديي                          اختيارات                يقدرتي على فهم نفس  

 خطة الله لي

 المستقبل الماضي
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 .هو رصيدك الفعليو  ،كل ما تملك :ماضيك هو •

 طموحــاتو  بآمــالفالمســتقبل يــذخر  ،إمكانياتــككــل  لــيس أيضــاً و  ،لكــن الماضــي لــيس هــو كــل أرصــدتكو   
 .مصدر قوة كبيرةو  ،صارت لنا سبب بركة ،إليهاالتفتنا  إذا ،مكانياتإ و 

 بل نتعلم من أخطائنا أكثر مما نتعلم من فترات النجاح. ،عيوبهو  للماضي ال نحيا عبيداً  •

  
 :نستطيع أن نتحكم في خبراتنا الماضية إننا �

  .بتعديل وجهات نظرنا -١

 .االتجاه نحو مستقبل أفضل -٢

  .الخبراتهو       الماضي   أي أن: 
  .هو االختبارات      الحاضر     

  
 :الحاضرو  أنت •

$3¬��
����و,א���#،�و�X��%�^�F���3�cא���;א�
���Z.א���
����3��v#"قــال المــالك للــوط  :فــي قصــة امــرأة لــوط - �c.�� �

����א������)� .)��o��X��d��x3����#�")3��#�١٩�:��١٧א

  .عامود ملح لىإتحولت  ـعمورة و  سدوم إلى ـلكن حين نظرت امرأة لوط للخلف و   
 .بل مواصلة السير نحو طريق الخالص ،الزوجة المتجمدة إلىعدم النظر  هتيبناو  كان على لوطو  - 

 

 لألفضل أو لألسوأ: إماالتغير في الحاضر يكون  �

  
  األفضل إلىتغير 

  
  

  األسوأ إلىتغير 
 

 .حياتهبالنظرة المتفائلة لو  ل اتجاهاته السلبية بمعونة الربعد أن يُ  اإلنسانيستطيع  - 

 التغيير يكون لألفضل أو لألسوأ.و  ،ث التغييرحدِ الصراع يُ و  ،فالماضي يحمل معه الصراعات - 

الهبـوط و  أو لليـأس ،بـالقفز ألعلـى إخمـاده إلـىبـل هـو يميـل  ،الصراع لفترات طويلـة إلىال يميل  اإلنسان - 
 .أسفل إلى

 

  
  

    

 صراع صراع

  الحاضر مستقبلال الماضي
 

  يأس
  

 تشاؤم

  اإليمان
  

 تفاؤل
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  :الحاضر هو فترة االختبار
 :في برية العالم سياحة ىهو  ،الحياة رحلة يومية إن �

 ؟هل تختار أن تظل كما أنت  - 

 ؟ر نفسكتغيّ و  رأم تختار أن تتطوّ   - 

 ؟الوراء إلىأم ترضى بأن تعود   - 

 .+ جهدك + أمانتك + مثابرتك إمكانياتكالحاضر يحمل  �

  
  :المستقبلو  أنت �

 رص الـذين ركضـوا لكــيالُبـ األربعـةعـن  ـ��) ٥ ـ� ٣ : ٧مـل  ٢( ـ��هنـاك قصـة رائعـة فـي الكتـاب المقـدس   
 :يختاروا

كــانوا يبحثــون عــن و  ،كــان جــوع شــديد فــي الســامرةو  ،مدينــة الســامرة ألرامــياعنــدما حاصــر الجــيش  - 
بـين بالتـالي أصـبحوا فـي مـأزق (و  ،لكنهم كـانوا ممنـوعين مـن االخـتالط بسـكانهاو  ،طعام في المدينة

 .ضهم للخطركانت اختياراتهم تعر و  )السامرة إلىأو الرجوع  ،دخولهم أرام

 .من الموت جوعاً  موا أنفسهم لألعداء بدالً يهم أحدهم أن يسلّ اقترح عل - 

 إلـىرجـع البـرص  أخيـراً و  ،فاكتشفوا أنه ال يوجد بـه أحـد ،رامييناألمعسكر  إلىفذهبوا في تلك الليلة  - 
 .السامرة ليبشروا الناس بالحدث العظيم

o ثم شاركوا اآلخرين في نجاحهم ،اختياراتهم عادت عليهم بالنجاح. 

o  ة تظهر أن هناك ثالثة أنواع من الناسهذه القصو:  
 جالسونال  )١

 اآلخذون  )٢

  نو العطاء  )٣
 :الجالسون - ١

 ن في مدخل الباب ينظر كل منهم لآلخر.يلسنوات طويلة ظل البرص جالس  - 

 .من مواجهتها بدالً  ،يشكون من مشكالتهم ،نيكثيرون يقضون كل أوقاتهم جالس  - 

 :اآلخذون - ٢

 .شياءالخيمة يجمعون كل األ إلىذهب البرص   - 

، كلمـا كلمـا امتلكـوا أكثـرو  ،لفائـدتهم الشخصـية يءأن يجمعوا كل ش    هذا هو اتجاه الناس اليوم   - 
  .أقل إشباعهمأصبح 

 :العطاءون - ٣

 .ذهب البرص ليبشروا اآلخرين  - 

 .تعطي اآلخرينو  ،ال أن تأخذ ،عطيــأن تهى  ن البركة األكبرإ  - 

 .التطوير المستمر للذات - 
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 التطوير المستمر للذات: �
  :تطوير الذات يقصد بها ثالثة أمور رئيسية  

 .المداومة على الحياة مع الرب يسوع المسيح -١

 .الفاعلية في مهنتكو  الكفاءةو  اإلنتاجو  التخصصو  المداومة على رفع مستوى االحتراف -٢

 .يجابية مع اآلخرينالمداومة على رفع مستوى عالقتك اإل -٣

  يجابية في العالقات مع اآلخرين.اإل ،الدراسة إتقان ،الحياة مع المسيح :تطوير الذات أن أي  
 
  :خطوات أربعهناك  :خطوات تطوير الذات �

 معرفة النفس -١

 قبول النفس  -٢

 اإلتقان -٣

 اإلبداع -٤

� �
��Aא����W�� �

  
 ؟أنال " الحياة " في المسيح يسوع كيف �

 .)تعطيني كل مفاعيل الحياة (الخالص      األسرار المقدسة -١

 .)السلوكي ،العملي ،العقلي :اإليمان(            الحي  اإليمان -٢

  
 :األسرار المقدسة )١

 تلبسني المسيح.و  ،تلدني والدة جديدة :    المعمودية    .أ 

 ن كياني للمسيح.يدش و  تنييثب   :     الميرون   .ب 

 الغفران.و  التطهير  :االعترافو  التوبة   .ج 

 الخلود. ،الثبات ،التقديس :    االفخارستيا   .د 

 :الحي اإليمان )٢

 لمسيح.عرف اأ: العقلي اإليمان    .أ 

القـــراءات " :المســـيحي مـــن خـــالل اإلعـــالن إللـــهعـــرف الصـــورة الحقيقيـــة أ ،عـــرف المســـيح بالـــذهنأ
  ."الكنسيةو  ،اآلبائيةو  ،اإلنجيلية

  : اختبر المسيح.االختباري اإليمان  .ب 

 ."حياة الشكر ،اللهالثقة في  ،الضيقةو  ل اآلالمتحم على مستوى الحياة العملية "    

 : اشهد للمسيح بحياتك.كيالسلو  اإليمان    .ج 

 .المسيح" فراءسُ  ،رائحة المسيح الذكية ،الخميرة التي تخمر العجين كله ،ملح األرض ،نور العالم"
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   م لألسرار المُ المواظبة على التقد سة أسبوعياً قد.  

  طريقة الصنع:  
ن الصورة وقصها. ١ ـ لو  
افــتح بآلــة حــادة (كــاتر) الخــط المتقطــع الموجــود أعلــىـــ ٢

  اليد اليمنى للرب يسوع.   
ــــ ضـــع الخـــروف فـــي هـــذا الخـــط المتقطـــع كمـــا موضـــح٣
 نموذج.لبا   
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 .الكتاب المقدس - 

  .أسقف ملوي وأنصنا واألشمونين ألنبا بيمنلـ " ةالتربية المسيحي" - 

 .أسقف ملوي وأنصنا واألشمونين ألنبا بيمنلـ " اجتماعيةو  قضايا شبابية" - 

 .أسقف ملوي وأنصنا واألشمونين ألنبا بيمنلـ " مطرانية ملوي ،لكنسيةامنهج دروس التربية " - 

 .سحقإد. مجدي   ـ" شخصيتك" - 

  .وس كماللقس أنطونيل ـ" شباب ناضج" - 

 

ITא�����Wس#�� �
� �� 
��t3و"���vن�א(��jT،و�vא��{T��-����j
%,���"�)-�(��٨�:�٣٢(.� �

  
  :أن على في نهاية الدرس ينبغي أن يكون المخدوم قادراً  �#س��Wא}�א��'"

 .يعرف أن معنى ضبط النفس هو التضحية بلذة وقتية في سبيل سعادته - 

 .خياليةيدرك أهمية تغليب نظرته الواقعية على ال - 

الشخصـــية و  فيكـــون لديـــه المبـــادئ الســـامية ،يفهـــم أهميـــة أن يحيـــا فـــي حيـــاة شـــركة مـــع المســـيح - 
 .إبليسفينتصر في حروبه مع  ،الواعية

 لكنه معنا. ،ننا لسنا وحدنا في هذه الحياةإ و  ،رشادناإ و  هو مصدر قوتنا اللهيستنتج أن  - 

 .رانلمِ او  لكنها تتكون بالتدريب ،دولَ يفهم أن الشخصية ال تُ  - 

 .األهدافو  الدوافعو  س الميولقد تُ  فإنها ،اإلنسانيعرف أنه عندما تعمل النعمة في شخصية  - 

الشخصــية  إمكانيــاتن روحــه القــدوس يســتخدم كــل إفــ ،إنســانعنــدما يمتلــك حيــاة  اللــهيــدرك أن  - 
 .لمجده

 -  حياتــه  ىقــســر التنــاول حتــى تتن إلــىالتقــدم و  االعتــرافو  ر أن ينــتظم فــي ممارســة ســر التوبــةيقــر
 .)ظف باستمرار ثوب معموديته األبيضين(

  
  

��I
�w

}��.�Fא����������1و��%� �
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  .صامتة ،متأملة ،كانت هادئة                مريم 

  .مةمتكل  ،جريئة ،متحمسة ،كانت مندفعة               مرثا و 
  
 :بين سمات كل منهماو  هناك فروق بين الشخصيتين �

 .شخصيه هادئة متأملة  -١

 .عة جريئةندفشخصية مُ   -٢

  .لكن هناك تصنيفات عديدةو  ،أنماط مختلفة إلىالشخصيات  ـمنذ زمن بعيد  ـف علماء النفس صن يُ و   
  


ض�א��1�Wس#�� �
طويل و  بعد تفكير عميقو  )مصيرهو  أهدافهو  شخصيته( اإلنسانر في فك كان أحد الفالسفة اليونانيين يُ     - 

  .". اعرف نفسك.. اإلنسانأيها " :صرخ قائالً 
 .ما يجهل حقيقة نفسه كثيراً  اإلنسان    - 

  
 اإلنسان: �

 .خالدة      روح .١

 .)التراب تعود ٕالىو  تراب( مادة فانية           جسد (يحوي هذه الروح) .٢

  
لــو أدرك و  ،"جــوهرة فائقــة الــثمن" :كمــا قــال الســيد المســيح ىهــ يمتلــك حياتــه الروحيــة التــي اإلنســان إنّ     - 

 .حافظ عليهاو  حكيماً  لتصرف تصرفاً  ،قيمتها اإلنسان

 .يجري وراء سراب ماديو  ،ذلك اإلنسان ىما ينس ولكن كثيراً     - 

��8��\�)א�Hو�U�cً(א���A\" :لذلك قال السيد المسيح    - (dو��א���.��f�j
�אد��\��������x�%����3و�،����"��)���٦��:٣٣(. 

  
  " Personality ":؟  الشخصيةما هى  �

 :تعني ىهو  ،)برسونا( " persona "ية الكلمة اليونان إلىيرجع أصل الكلمة     - 

  ."ل على وجههـمث الذي يضعه المُ  ( Mask )" الوجه المستعار أو القناع   
  

 الشخصية: �
الـذي ال التـأثير الفّعـو  الجتمـاعي الحسـنالقـدرة علـى السـلوك ا ىه أو .اإلنسانيما يدل عليه السلوك  ىه  

  .اإلنسانعن  يرجالتعبير الخا ىه أو .مهارتنا مجديينو  ناءيجعل ذكا

  ) ونالحظ في هذه المعجزة: CDقامة لعازر ( إمعجزة 



- ١٧١  - 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اإلنسانمن هذا التفاعل ينتج سلوك و  ،سبكتَ ما هو مُ و  ،نتاج التفاعل بين ما هو موروثهى  الشخصية  
  .االجتماعي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )الدوافع ،الحاجات ،(الغرائز      
  
  

  .)العادات ،ميَ القِ  ،االتجاهات ،العواطف(      

 الشخصية

 ز كل فرد عن غيرهالكل الديناميكي الذي يميّ 

 وتوجه سلوك الفرد

  البيئية العواملو نتاج التفاعل المستمر بين العوامل الوراثيةھى و

 د فاعليته في حياته وقدرته على التوافق مع بيئتهوتحد 

   

  الطبع
 )(موروث

 

  لقالخُ 
 )(مكتسب

 

صية
شخ

ال
 

 

  الشخصية هى: كوناتم

 )لبيت (األسرةا *
 )(الوسط الجيران *
 )المدرسة (العمل *
 الكنيسة *

 البيئة اإلنسان

 عوامل موروثة:

 عوامل مكتسبة:
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 ة:الشخصي ر على تكوينالعوامل التي تؤث  
 .)حالة الجسم ،الشكل العام( :العوامل الجسمية .١

 .)(الذكاء :العوامل العقلية .٢

 .)(االتزان االنفعالي :المزاجيةو  العوامل االنفعالية .٣

 .االجتماعيةو  العوامل البيئية .٤

  

  الشخصية: أنماط
 .أن يقترب من تصنيف الشخصيات ،للدارس أكثر األمور تعقيداً  نْ مِ     - 

 .ما بينهم في ذلك األمرلقد اختلف العلماء فيو     - 

  
  أقدم وأبسط تصنيفات الشخصية:

العصـــارة المراريـــة  ،الـــدم( :ائل داخـــل جســـم اإلنســـانبـــأن الشخصـــيات تتكـــون نتيجـــة ألربعـــة ســـو  اعتقـــاداً   
  :أنواعألربعة ) تنقسم الشخصيات البلغم ،داءالعصارة المرارية السو  ،الصفراء

        
  الشخصية الدموية .١
 "قراط أب"  الشخصية الصفراوية .٢

 الشخصية السوداوية .٣

  الشخصية البلغمية .٤
  

مـــع مـــرور الوقـــت وتطـــور دراســـات علـــم الـــنفس تطـــورت هـــذه المحـــاوالت لتصـــنيف الشخصـــيات و 
  :وتغيرت أيضاً 

 .من الدموية) بدالً االجتماعية ( الشخصية .١

 .بولس ،بطرس ،مرثا          )القيادية (بدًال من الصفراوية الشخصية .٢

 .)مال (السوداويةالشخصية الباحثة عن الك .٣

 .يوحنا ،مريم          ) الشخصية الهادئة (البلغمية .٤

  
 ىهـو  ،الغالبة علـى الشخصـيةهى  يفيد أن هذه الصفة ،هذا االسم على الشخصية طالقايالحظ أن و     - 

 ل معظمهاتشك. 

قبل  أي ،اإلنسانرة لطبيعة غي الطبيعي قبل أن يتعامل مع نعمة المسيح المُ  لإلنسانهى  هذه األنماطو     - 
 .الله إلىالرجوع و  التوبة
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 ر الباطنيتغي  
  

  .)التعامالتو  أي السلوكح الظاهر (صلِ ليُ             
���|����"C����%,(����(البـــاطن)אم�א�$����س��;���Gא�����\�،�Hوא�
���-�����\��'$���&vא��\�����eEشخصـــيتكم الناضـــجة)(،�� �

�٥�:��١٦���(�)א�8"���א�&�I��e����א����H%;وא���[uو(.� �
  

  الشخصية: عمل النعمة في
بقيـه تُ  ٕانمـاو  ،الطـراز اآلخـر إلىله تحوّ و  ر شخصيتهها ال تغيّ إنف ،اإلنسانعندما تعمل النعمة في حياة     - 

 .األهدافو  س الميولقد لكنها تُ  ،على ما هو

 :اللهالشخصية لمجد  إمكانياتن الروح القدس يستخدم كل إف ،إنسانعلى حياة  اللهعندما يملك     - 

  
 :لمواهب الجسديةيستخدم: ا )(أ

  ذكاء + معرفة + خبرات اجتماعية + صحة
  امتداد الكرازةو  اإلنجيللنشر         
   :مثل            

  بولس �
  غسطينوسأُ  �
 غريغوريوس �

  

 :(ب) ويستخدم: الخبرات االجتماعية والصحة البدنية والنفسية أيضاً 
  األنبا شنودة رئيس المتوحدين. :مثل :األغنياء سواء في الفقراء أو  
  :بوزناته اإلنسانلذلك من الضروري أن يهتم     

 الجسمية .١

 النفسية .٢

 االجتماعية .٣

  العلمية .٤

  ر اإلنسان هو:يغاية السيد المسيح من تغي إنّ 

 إصالح الشخصية   
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 تكاملة:مالمح الشخصية المُ 

 العلمية) ـجتماعية اال ـالنفسية  ـالجسمية جب أن يهتم اإلنسان بوزناته (ي

 لك للربهذه ليست ملكًا لإلنسان بل مِ 

 سليماً  ت استغالالً لّ غِ كلما استُ 

 )نسجاماكاملت الشخصية (تناغم + ت

مالمح 
الشخصية 

 املة هى:تكالمُ 

القدرة على  ـ١
السمو بالدوافع 
 .والغرائز الجسدية

القدرة على  ـ٢
ثابرة وتجاوز المُ 

 .الفشل
 

القدرة على  ـ٣
قبول النفس 

 .ل اآلخرينوتحمّ 
 

 .يجابيةاإل ـ٤
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 ما هو الطريق إلى الشخصية الناضجة؟ ����
 :القدرة على ضبط النفس ـ ١

ضــحية بلــذة وقتيــة فــي ســبيل ســعادة أكثــر ألن ضــبط الــنفس معنــاه الت ،مــن مميــزات الشخصــية الناضــجة
  .ب ألم أكثر دواماً كذلك التضحية بتحمل ألم وقتي في سبيل تجن و  .دوماً 

  :مثال
 .النجاحو  في سبيل المذاكرة        تلميذ يضحي بمشاهدة التليفزيون أو مبارة  �

  .على حياته محافظاً         شهواته و  الشاب الناضج يضبط نفسه �


���®���������Aو"�����´��A-
�������mMא�����3�£א�C��������
،��X�������£א������c3�������

��������M3ن�א����£��.���j�5Gو�P'،�� �
�jوH�5א�������c3�����
�����-;�P'�")��٤�:��١٨)�%�٢(.� �

  
 :تغليب النظرة الواقعية على الخيالية ـ ٢

  :مثال
 .ال يكثر من أحالم اليقظة �

 .يستغل أوقات فراغه جيداً  �

  
 :ظرة موضوعية، وليس نظرة ذاتيةالنظر إلى األمور ن ـ ٣

 .)ذاتية (ألنه أناني بطبيعته :نظرته  :الطفل �

 .ذاتيةالصون من النظرة يتخلّ   :الكبار �

  
 :خذالشعور باالرتياح في العطاء أكثر من اآل ـ ٤

 يء.بل ينطبق على كل ش ،على المال ليس قاصراً  �

 
 :ر النفسير من المخاوف والقلق والتوت التحر  ـ ٥
   :خاللذلك من و 

تعرفــــون و صــــحيحة "مــــن الخرافــــات التــــي تخيفنــــا غيــــر الكثيــــر           التعليل الصحيح لألحداث �
 ."ركمحر يُ الحق و  الحق

الشخصـية و  ،ن لديـه المبـادئ السـاميةتتكـوّ  ،مـع المسـيح اإلنسـانموازنة الصراع النفسي عنـدما يحيـا  �
 .على الدوام في صراعه النفسي فيكون منتصراً  ،الواعية

 
 :خروج من الدائرة الضيقة التي يعيش فيها، ووجود هدف في حياته خارج اإلنسان ذاتهال ـ٦

� ���"���(�\3���m�A�5t-
���#�j�3��،�i+�b�\����o$�����ٍ�������j�5��"����)���١١٩:�٩٢(.� �
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 .النضوجو  ب على النموفيها نتدر : الكنيسة �

 .طمئناناالو  هو الملجأ الذي نجد عنده األمان: المسيح �

  .رشادناإ و  هو مصدر قوتناو  هو القوة التي تنصرنا على الصراع: وح القدسالر  �
  .لسنا وحدنا في هذه الحياة

  
I#א�����Wr� �
ينقــذنا مــن  ،مــات مــن أجلنــا ،المســيح خلقنــا[ ،اللــهعطيــة مــن عنــد هــى  إنمــا ،حياتنــا ليســت ملكنــا إنّ     - 

 .]الحياة الجديدة إمكانيةنا ييعطو  ،االعتراف في سرّ  خطايانايغفر  ،الشرور في حياتنا اليومية

 م حياتنا له.قد لذلك يجب أن نُ     - 

  
����  م حياتي للسيد المسيح؟كيف أقد 

 .س في يومي العادي لشخص الرب يسوعقد بتخصيص وقت مُ  -١

 :ع بهأتمتّ و  أجلس معه �

 .في الصالة �

 .الكتب الروحيةو  قراءة الكتاب المقدس �

 

 .من كل ما هو عالق بها يحيات يالتناول حتى تتنقو  ،بانتظامي في ممارسة االعتراف -٢

  .]إياي اللهذلك بمحافظتي على وديعة حياتي التي أودعها و  ،ف ثوب معموديتي األبيضنظ أُ [    
  

  .صحتيو  ماليو  بوقتي :اللهأخدم  -٣
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אج�آية: O�"��,(و��#��%���@
��"����)&�  
  طريقة العمل:

ن هذه الصور.١   ـ لو  
  ٢ ت خيط في خلفها.ـ ثب  
ـــــ علـــــ٣   ق هـــــذه الصـــــور فـــــي قطعـــــة مـــــن الحطـــــبـ

 وعلى مستويات مختلفة. بالترتيب      
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  .الثالث هشنود للبابا ـ" الوسائط الروحية" - 
 .ألنبا صموئيلل ـ" الرجاءو  الحياة" - 

 .األرشيدياكون رمسيس نجيب ـ" شفاء النفس" - 

  
ITس���א��#�W� �

� �� 6(��
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�Wأن:على  أن يكون المخدوم قادراً  ينبغيفي نهاية الدرس '"�א}�א��#س� �
  .الحياة فيأولوياته هى  ماو  ،دف حياتهيدرك ما هو ه - 
 -  حياتهم فيالبشر  ة أهداف تحركيفهم أن هناك عد. 

 .الحياة هو أن يستعد اإلنسان لحياته األبدية فييستنتج أن أهم هدف  - 

 .وسائل تحقيق هذا الهدفو  ،فوائد تحديد هدف محدد لحياتههى  يعرف ما - 

 -  قبل استذكار دروسه اً لقراءة الكتاب المقدس يومي اً ر أن يخصص وقتيقر. 

 -  ر أن يُ يقر باكر + غروب) :(خاصة السواعيصلوات  يومياً  يصل. 

 -  المسـيح فـيليثبـت  ،ندمـه األقدسـيْ و  التنـاول مـن جسـد الـربو  االعتـرافو  ر التقـدم لسـر التوبـةيقـر 
   .ينال الحياة األبديةو 

  
Az����א���א�(�Wس#�� �
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  :يذكر الخادم هذه المعلومة العلمية
يخوخة فـيجلس الشـو  عنـدما يبلـغ السـتين مـن عمـره يبـدو عليـه الضـعفو  ،يعيش النسر أكثر من مائـة عـام  
  .يفتحه بصعوبة بالغة ليتناول طعامهو  ،قشق منقاره مُ و  ،متنافر هريشو  ،ضعيفاً  خائراً 

  �ل�א�
����yط،� ���
'	���)ودس،�א��"
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رات الصـخر عـدة مـ فـييضرب منقاره القديم بكـل قـوة و  ثم ال يلبث أن ينهض فجأة من هذه الحالة ليطير  
الصـخور  فـيجسـمه  ثـم يبـدأ يحـكّ  ،فيظهـر تحتـه منقـار صـغير جديـد حـاد ،صـغيرة يسـقط قطعـاً و  رحتى يتكّسـ

  .يبدأ الريش الجديد ينمو ،تسيل منه الدماءو  ح جسمهطالما يتجرّ و  ،ليتخلص من الريش القديم
يعـيش بعـد  عـادةً و  ،امـاً د تمأن شـبابه قـد تجـدّ  إال  ،قبـل ذيهذه الحالة ضئيل الحجـم عـن  فييبدو النسر و   
  .خمسين عاماً  حواليذلك 
معرفـة ربنـا يسـوع و  النعمة فينمو و  ،حياة شبع متزايدهى  بل ،ال تلحقها الشيخوخة ،هكذا حياتنا الروحية  

  المسيح.
  

ض�א��1�Wس#�� �

  . .. اً هام سؤاالً  نتساءلو  ،أنفسنا فير فك بعض الوقت نُ  يليتنا نقض  
  
 ؟حياتك ياء التي تعطيها األولوية القصوى في؟ وما هى األشما هو هدف حياتك �

ألن الهــدف الواضــح  ،كــامالً  اً تصــبح ضــياعو  ،بــدون الهــدف تفقــد المعنــىو  حيــاة اإلنســان هادفــة إنّ    ـ
  .ا سيفعلهمَ لِ  كاً درِ المحدد يجعل اإلنسان مُ 

  
   :أهداف ةالحياة واحد من ثالث فييحركه  الذيعادة يكون هدف اإلنسان و 
  
  
  
  

  مثل  
  

    
  مثل     

    
  مثل   

  
  

   :: األهداف الجسديةأوالً 
 ،ك علــى عرشــه إلــى األبــد" أنــه ســيملهيــرودس الملــكمثلمــا ظــن " ،شــهوات العــالمو  حيــث االهتمــام باللــذات  

  .عرشه كرسي في حي هو و  فأكله الدود ،هالمجد لل  عطِ لم يُ و 
  

 كه في الحياة، قد تكون:أهداف اإلنسان التي تحر 

 . أهداف جسدية ١

 . أهداف تعرج بين الله والعالم٢

 . هدف الحياة مع الله ٣

 هيرودس 

 امرأة لوط

 بولس الرسول
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   :العالمالله و تعرج بين  التياألهداف  :ثانياً 
هــذه الحالــة يســعى اإلنســان إلــى أن تكــون هــذه  فــيو  ،اللــهكــون لإلنســان أهــداف جانبيــة إلــى جــوار حيــث ي  

  خرجــت مــن  التــي" امــرأة لــوطمثــل " ،اللــهالحيــاة مــع  هــدفإذا تعارضــت مــع  ،األصــلهــى  األهــداف الجانبيــة
  .لت إلى عمود ملحتحوّ و  كانت النتيجة أنها هلكتو  ،بالمدينة الشريرة قلبها ال يزال متعلقاً و  "سدوم"
  

   :اللههدف الحياة مع  :ثالثاً 
حياتـه تكـون  يتبنـ التـيكـل أهـداف اإلنسـان األخـرى و  ،الحيـاة معـهاللـه و حيث يكون االهتمام الوحيـد هـو   

 ،تــرك مركــزه وســط قــادة الشــعب الــذي" بــولس الرســولمثــل " ،المرتبــة الثانيــة فــيلكــن و  ،اللــهإطــار محبــة  فــي

���8:&" :يقولاستطاع أن و �%��mMא�X��C�،و��H���Hx)&��������1�-��'ً�\�����,H��&Kא�l���"l)�^٣��:٨(.  

    
 فوائد تحديد هدف الحياة: �

فإذا كان اإلنسان سيعيش على أكثر تقـدير مائـة عـام  ،فترة االستعداد لألبديةهى  إن حياتنا على األرض  
  .األبدية فيإلى األبد  سيبقى حياً  لكن حتماً  ،على األرض

ٕانما االستخدام األكثر حكمة للوقت هو بناء ميراث و  ،هدف قصير المدى ،يفالعيش لتحقيق ميراث أرض  
  !!ع حساب حياتناراجِ لنُ  الحي اللهأمام  اً ألننا سنقف يوم ،يأبد
  
  :هناك عدة فوائد لتحديد هدف حياتناو 

  .معنى لحياتك يمعرفة الهدف تعن .١
  .ك لألبديةلَ معرفة الهدف تؤهّ  .٢

  
��Aא���W��� �

   ،القديسـينو  مـع المسـيحالحيـاة األبديـة  فـيلكـن إن كنـت ترغـب  ،حياتـك فـي ر أنت حُ  :العزيز صديقي
  :أن ال تنَس 

   :د هدفكحدّ تُ  -١
 سعادتكو  ) ألن سالمك... مال أو شهرة أو مركز أو جاهفقدك سعادتك (اق يُ هدف برّ  بأيال تنخدع  - 

  .ارتباطك بالمسيح فيفرحك و 
حينئذ ال تتطلع إلـى و  ،حياتك فية مسرّ و  ستجد راحة ،الحياة فيغرضك و  يح هو هدفكفإن كان المس - 

ألنهــا مــن ترتيــب إلهنــا  ،أفضــل مــا يمكــن لنــاهــى  ألننــا نعلــم أن هــذه ،تجتازهــا التــيتغييــر الظــروف 
ـــه بـــولس الرســـول حقـــاً  ...يحـــب لنـــا كـــل خيـــر الـــذيالصـــالح  �����������GH������H)ل��������x@�A'����" :مـــا قال �
yא������5ج،���k�����;���G�d�t3�����e�����א�����Iא������H�����`�..�X���%�?�p5���OH�.Cٍ����m�^��l����&K�����H�ً����15\�.ن�H%���)ن� �

-�����u($-���")^١٣و �٤��:�١١(.  
  .ظروف حياتناو  طرق فييقودنا و  فال بد أن يقوينا ،يملك قلوبناو  على حياتنا فما دام المسيح سائداً  - 
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  :ق بها هدفكحق تُ  التيف الوسائل الحقيقية عرِ تَ  -٢
دى حياتـك َفـ الـذيالرب  شاكراً  ،ائتمنك عليها الرب بكل أمانة التييا حياتك تلك الوديعة يجب أن تح - 

علــى الــدوام  راً تــذكّ مُ  ،عبــادةو  عمــالً و  قــوالً و  رســالة حياتــك مــن خــالل أنشــطتك فكــراً  قــاً حقّ مُ  ،بدمــه الثمــين
  القديسين.و  أنك تسعى للوصول إلى أورشليم السمائية للتمتع بالحياة مع المسيح

كين درِ لكـنهم كـانوا ُمـ ،حيـاتهم فـي قابلون صـعاباً الشـهداء عـالمين أنهـم سـيُ و  نو نـا القديسـؤ د عـاش آبالقـ - 
  !!.ٕالى أين هم ذاهبونو  !موا ما هو هدف وجودهملِ لقد عَ  ،حياتهم في شيءألهم 

  .الصالة فيقضى حياته  الذي" بيشوياألنبا هكذا فعل القديس العظيم " - 
علــى اســم  ليكــون شــهيداً  ،الســلطانو  الجــاهو  تــرك المكانــة الــذي" مارمينــاهكــذا فعــل الشــهيد العظــيم "و  - 

  .الرب
مـــن أجـــل الحيـــاة  ،اآلالمو  نالـــت العـــذاباتو  تركـــت قصـــر الملـــك التـــي" هدميانـــهكـــذا فعلـــت القديســـة "و  - 

  .األبدية مع المسيح
  

I#א����Wr� �
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 ؟األبدية ق هدف حياتنا بأن نحيا مع المسيح فيحق كيف نُ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ،من خالل صلوات األجبية اليومية ،تتمتع بهو  لتجلس مع المسيح ،بتخصيص وقت مقدس كل يوم .١
يمكنـك أن تقـرأ الكتـاب المقـدس كلـه  صـحاحاتأ ٥لو قرأت كل يوم قراءة الكتاب المقدس بانتظام "و 

  ."خالل عام
التقــدم للتنــاول مــن و  ،بــاعتراف كامــل أمــام أبينــا الكــاهنو  ،الماضــيبالتوبــة الصــادقة عــن كــل خطايــا  .٢

  بدونها لن يرى أحد الرب. التيالقداسة  فيالثبات و  لتنال الحياة األبدية ،دمهو  جسد الرب

 :يمكنك أن تحقق هدفك في الحياة بأن تحيا مع المسيح

بتخصيص وقت مقدس  ـ١
  كل يوم للمسيح

 األجبية) ،(الكتاب المقدس 

  م للتناول بالتوبة والتقد  ـ٢
  جسد الرب ودمه  من

 .أسبوعياً 
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 )١٥ـ  ٣:  ١٣إذا ُقمَت برحلة تبرشية مع بولس الرسول، ارسم ما 0كنك أن تأخذه معك (أع 



- ١٨٣  - 

 

� �
  
  
  
  

� �

א?Kא�[W� �

  .الكتاب المقدس - 

 . نطونيوس كمالألقس ل ـ" ؟"كيف تدير حياتك - 

  توم مارشال.و  ،توماس ألنبال ـ" القيادة خدمة وعلم وتخطيط" - 

  .سحقإ مجديد/  ـ" اقبلها، طورهاشخصيتك اعرفها، " - 

   .كوفي ستيفن ـ" عادات النجاح السبع" - 
  
ITس���א��#�W� �
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  أن:على  أن يكون المخدوم قادراً  ينبغيفي نهاية الدرس  �#س��Wא}�א��'"

 .التخطيطو  يدرك الفرق بين الخطة - 

 .األبديةالتخطيط لحياته  أهميةيفهم  - 

 -  حياته بكافة جوانبها فييحيا بتوازن  أنر يقر. 

 -  على الكتاب المقدس هُ مَ يَ قِ و  مبادئه ييبن أن ريقر.  
  

Az����א��Wא��#س�(� �
���Wא����� �

لكــن عنــدما اســتعد للخــروج و  "أطبــاقلهــا "غســالة  ييشــتر  أنهنــاك قصــة عــن رجــل اتفــق مــع زوجتــه علــى  - 
السـيارة تحتـاج  أنلكنه اكتشـف و  ،البنك ليسحب مبلغًا من المال إلىفخرج  ،قود غير كافيةالن إناكتشف 

نـه أجـد و  السـنترال إلـىعنـدما ذهـب و  ،د فـاتورة التليفونـاتيسـد  أننه يجب أر فجأة تذكّ و  ،تغيير الزيت إلى
 ،ال بــد مــن زيارتــهو  عمليــة جراحيــة بهــا يجــر خالــه يُ  أنر فتــذكّ ووجــد نفســه قريبــًا مــن المستشــفى  ،لــقَ غِ أُ قــد 

لكنـه لـم يكـن قـد و  منزلـه إلـىيعـود  أنر فقـر  ،حتـى نهايـة اليـوم خـرآو  يـوزع وقتـه مـا بـين عمـل وهكذا ظـلّ 
   .األطباقاشترى لزوجته غسالة 

   .عدم التخطيطو  سوى عن العشوائية يءر عن شعب هذه القصة ال تُ  - 
  .شخص ألينطالق االو  مالتقد و  النجاح أساسهو و  مهم شيءالتخطيط  - 

��I�^،�S���~�<�������A�4`�����Fא������ �
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ننجــز شــيئًا أو  أنالحيــاة أو التخطــيط للمســتقبل فســوف يضــيع عمرنــا ســريعًا دون  إدارةم فــن لــم نــتعلّ  إذا - 
  .رذكَ نترك شيئًا يُ 

  .ديرها لك الشيطان"ر حياتك سيُ يلم تد إذا" :يقولونو  - 
ز أكبــر قــدر نِجــصــحتك أفضــل اســتثمار بحيــث تُ و  مواهبــكو  مالــكو  قتــكو  كيــف تســتثمر يالحيــاة تعنــ إدارة - 

  .لك اللهيعطيه  الذيالعمر  فينجاز إكبر أتحقق و  هزَ نجِ تُ  أن اللهك مما يريدممكن 
    


ض�א��1�Wس#�� �
  

 + يوجد بالكتاب المقدس أمثلة كثيرة لشخصيات اهتموا بالتخطيط:
  السيد المسيح: .١

���$\��و���)�"�A���
@���c��ً-+[¶ن�-��(-�
	-��;���Hو���������$E�X����،'���1j$و�&�����א��cًوH���;�����-�����f.�o����+?��+|+-�d؟\�f�����eم���� �
MאO�cن�-��;,��-��س�وH�e\u��)���،+X�+5��²�¼;�$א���?j��´��-	
�x+-�Aون�H�����."��)�(��١٤�:�٢٨���٣٢(.� �
  :كافٍ يجب أن يستعد قبل أن يبدأ البناء بوقت  اً برج ييبن نْ مَ 

 .يحسب قدر النفقة الالزمة للبناء •

 .صينتخص برين والمُ ختَ يستشير المُ  •

 .كان قادراً  إذاأ في العمل يبد •

  
ض نفسـه لسـخرية النـاس كمـا عـر تـرك البنـاء لحزنـه وخسـارته فيُ  إلـىيبنـي ثـم يضـطر  يبتـدئال  لكـيذلك و   

  منا:عل والسيد المسيح بهذا المثل يريد أن يُ  .هالءيفعل الجُ 
         ."ستعد لهوغير مُ  ،غير قادر عليه :هوو  ما أمرٍ على  اإلنسانم قدّ أنه ليس من الحكمة أن يُ "    

  
  .استطاع أن يضع خطة لتخزين القمح في سنوات الرخاء لمواجهة سنوات الجوع يوسف: ـ٢
  .)١٥ ـ ١ : ١ حجي(وضع خطة لعودة المسبيين  :يج حَ  ـ٣
  

 ؟م حياتهنظ ط ويُ خط إنسان مسيحي أن يُ + لماذا يجب على كل 
  يكون وكيًال أمينًا: لكي ـ١

� �%"�%(�q�C��v�����E���et����'d�$5.��א��Kא�u(E���"')١���٤�:�١٠(.  
  
  ق:سبَ له التخطيط المُ إ إلهناألن  ـ٢

�.����eE�A���®�����$�M"،��yل����eEMع�(���&-�l����&Kא�^��G(����¹�'ٍv����q،����+O�;���G+)+T�.���dא���j;���E���������\��0����&��#� �
x����"��H)�٢�:�١٠(.� �
� �
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  .) ٣٢ ـ ٢٨:١٤لو (ط لحياتنا خط تدعونا لنُ  اللهألن كلمة  ـ٣
� �١٤�:�٤٠)�%١("�3����ٍ
���3&��و�ٍ'���A�m�XCٍ�������G%�"�و��\�(.� �

  
  .ألن المسيحي يتحرك نحو أهداف سامية ـ٤
   

 + ما هو التخطيط؟
 اً عمليـ اً ن برنامجـيتضـمّ و  ق أساسـًا بالمسـتقبلهـو يتعلّـ ،التخطيط: هو فن ومهـارة التفكيـر فـي المسـتقبل •

 .ب الوسائل وأقل التكاليفلتحقيق أهداف معينة خالل مدة محددة بأنس

التنبــؤ بــالخطوات و  تشــمل تحديــد األهــداف التــيو  للعمــل مرحلــة التفكيــر الســابقة التخطــيط هــو: أن أي •
يلــزم  التــيووضــع بــرامج العمــل الزمنيــة  ،يمكــن أن تعتــرض الســبيل التــيتقــدير المشــكالت و  الالزمــة

 ."ط للفشلخط نك تكون تُ إف ،لتخطيطا فيفشلت  إذا" :ويقولون ،عتها لتحقيق األهداف المنشودةمتاب

 

 ؟الخطة+ ما هى 
 األهـدافنحـو تحقيـق تاحـة "المُ  اإلمكانيـاتكـل و  الطاقـاتو  المـواردو  تصميم لكيفية توجيه المجهود هي •

   .زمن محددو  وقت في" المرجوة
   .المنشودة األهدافمحددة نحو تحقيق  أنشطةو  بأفعالالتزام هى    •

  
��Aא���W�� �

  ؟اتكحي في اً متوازن اً كيف تحقق نجاح +
 .)الحياة فيدوار متعددة أا نّ إنسان ملكل الحياة ( في أدواركد حد   - أ

  .لكل جوانب حياتك أهدافضع   - ب

  
  :هىو  الحياة في أدواركا قائمة على ستة محاور رئيسية تشمل كل ن حياة كل منّ إ +

 الــــذهن ،ك الجســــديةصــــحت ،دخلــــكو  عملــــك، عالقاتــــك االجتماعيــــة ،حياتــــك الروحيــــة ،ســــريةاألُ حياتــــك (
  .)قافةالثو 

   المجــــاالت الســــتة هــــذهواضــــحة لكــــل مجــــال مــــن  أهــــدافيكــــون لــــديك  أنط لحياتــــك يجــــب خطــــتُ  وأنــــت
   .ستنهار حياتك ٕاالّ و 

  
   :محددة لكل محور من المحاور الستة أهدافوضع  أن + أي

 .توازن فييجعل حياتك  •

 .)األولوياتبسبب عدم ترتيب ( الداخليل الصراع قل يُ  •

  .نجازيقودك لمزيد من اإلو  التخبطو  حفظ حياتك من الفوضىي •
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 أكثـرو  أمانـاً  أكثـرسـتكون حياتـه  اللـهكلمـة  مبـادئحياتـه علـى  ين يبنـَمـ نّ أل ،أمامكاكتبها و  حدد مبادئك - 

  .نجاحاً و  استقراراً 

ــ -  �^و" :ة نقــرأ عنــهالمشــغوليات الكثيــر و  يبــدأ يومــه الحافــل بالخدمــة أنكــان قبــل  الــذيل بــالرب يســوع نتمّث
�و�
ج�:و��م��G;ًא�@�
ًא��%���l(��}�א��|��������J(��y?�:�Cٍ�،ن�-��%و��������$���B��")���
١:�٣٥(. 

  
 بر ــل الــن أجـدام مـدي ، وأقــواه ، وأيــأف  

  ١٥:  ٧١  مورمز

 ٢٩ ،٢٥:  ٤أفسس 

الثقـــــــــــة بـــــــــــالرب تعنـــــــــــي طاعتـــــــــــه  *
 .أيضاً 

  ١٠:  ٩جامعة 

  ١١:  ٤تسالونيكي  ١
 

اقــــــرأ الشــــــواهد الكتابيــــــة. ثــــــم   *
ــــــــب بكلمــــــــات الشخصــــــــي ة اكت

كيـــــف يمكنـــــك اســـــتخدام الفـــــم 
ن والقــــدمين فــــي طاعــــة واليــــدي
 الرب.

  ٢٣:  ٧إرميا 

 ١٥: ١٠رومية 

  خطوة لألمام:
تطيعه بكل مـا فيـك  يريدك الرب أن

ـــــــديك، أو  ـــــــط بفمـــــــك، أو ي ـــــــيس فق ل
ـــــك. فمـــــا هـــــى بعـــــض الطـــــرق  رجلي

  بھا؟ هعطياألخرى التي يمكنك أن ت
 

  هل تطيع الرب بهذه الطرق؟ 
فهـــل تريـــد أن  ،ال :جابتـــكإذا كانـــت إ و 

 تطيعه؟
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 .الثالث هشنود للبابا ـ" الوسائط الروحية" - 

 .أسقف الغربية نسؤاألنبا يل ـ" ٣، ج٢بستان الروح، ج" - 

 .موسى ألنبال ـ" اسلكوا بالروح" - 

  
ITא�����Wس#�� �

� �� �"���H���\t����%���-Mא�Xא������م����|���j;א��C��
�"����)٢٨�:٢٠(.� �
  
�أن:على  أن يكون المخدوم قادراً  ينبغيفي نهاية الدرس �#س���Wא}�א��'" �

  .كل ظروف حياتنا فيهو معنا و  يدرك أن السيد المسيح أحبنا محبة أبدية - 
 .ى الصليبفدانا عل الذييشكر السيد المسيح  - 

 .أن السيد المسيح هو الوحيد القادر أن ينجينا منهاو  ،يفهم أن الخطية تؤدى إلى الفشل - 

ظلمـة الخطيـة  فـياإلنسـان  يبقـأن الشـيطان يحـاول أن يُ و  ،إشباعها فييعرف أن الخطية تخدع  - 
  .دائماً 

 .يستنتج أن عالج الخطية الوحيد هو السيد المسيح - 

 -  حياة الجهادو  الصومو  طية بالصالةر المواظبة على مقاومة الخيقر. 

 -  قبل المذاكرة صحاح يومياً أ" ر قراءة الكتاب المقدس يومياً يقر".   

 -  أسبوعياً التناول من األسرار المقدسة و  اإللهير المواظبة على حضور القداس يقر. 

  
Az����א���א�(�Wس#�� �

���Wא����� �
  :يذكر الخادم هذه القصة  
ع األعـداء ا لـم يسـتطِ لمـو  ،هـزمحاصرة من أعدائها سـنوات عديـدة دون أن تُ دن الرومانية مُ ت إحدى المُ ظلّ   

  .يستولوا على تلك المدينة لكيروا خطة ماكرة دخولها دبّ 
مـــن الخشـــب جميـــل  ضـــخماً  لكـــن بعـــد أن تركـــوا جـــواداً و  حاصـــرة للمدينـــةفقـــد انســـحبت جميـــع جيوشـــهم المُ   

  .دائيينالمنظر كان قد اختبأ بداخله عدد من جنود األعداء الف

��	��=��א���c���tא������������FKم،��F�1 �'�ط،��� �
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بمجـرد أن هـدموا و  .سـور المدينـة إلدخـال هـذا الجـواد فـيالفخ فقـد ثقبـوا فتحـة  فيعندئذ وقع أهل المدينة   
  .األعداء أيدي فيالحال  فيدفاعهم وقعت المدينة 

 فـيمع أننـا ال نـراه لكنـه يظهـر و  ،ن يبتلعهمَ  لتمساً يجول كأسد زائر مُ  الذيهو الشيطان  قوياً  لنا عدواً  إنّ  - 
  .شابهين لتلك المدينة بالتمامٕاذا أخذنا بخدعة وسمعنا له أصبحنا مُ و  ،تهاجمنا التير الشريرة األفكا


�����������eEH�;�Gא�א�;�j.���������" ،الظلمـة حتـى ال يـرى النـور فياإلنسان  يبقأن يُ  ن الشيطان يحاول جاهداً إّ  - 
�$���ن����Hذ�¡Kא�
�A،�o��d��3��|�C����x���������Z,���]�±�X�&Kא�;��l،א���I����q�(��Z,(dא���.�")��٤��:٤)�%�٢(. 
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 م اإلنسـان نفسـهحطـالنهايـة تُ  فـيلكنهـا و  ،رتكبهـا يظـن أنـه يجـد السـعادةكذبة كبيرة ألنهـا تجعـل مُ  هى :الخطية
  :اآلتيالعالم  فيو  هذا العالم فياآلخرين و 
ــفَ  ،المدينــة الشــريرة ســدوم فــيســكن فعنــدما اختــار لــوط أن ي :الخــرابو  فالخطيــة تــؤدى إلــى الفشــل •  دَ َق

  .الزوجةو  الممتلكاتو  البيت
النهايــة  فــيو  شــيءالبركــة خســر كــل  دَ َقــفَ و  فحــين بــاع عيســو البكوريــة :إشــباعها فــيالخطيــة تخــدع و  •

 .قدان األبديةفُ و  انتهى إلى الضياع

 .منه ك بدالً بيه ليملُ ثل العليا فلقد جعلت أبشالوم يثور ضد أتقتل المُ  ىفه :قوة قاتلة الخطية أيضاً و  •

 

   :السيد المسيح هو عالج الخطية الوحيد الناجح
  :الظلمة في يضيءفهو نور  ،فهو يكشفها •
مسيح وحـده مـع المـرأة بقى السيد الو  الشيوخو  الفريسيونو  قصة المرأة الخاطئة فبعدما ابتعد الكتبة في •

 .)��٨��:١١(-)�"�c3��op_���|-H��ًو���אذ�(" :قال لها

�+���.��������H)����),�א����t" :قــائالً  اً رائعــ اً لســيد المســيح إعالنــثــم أعلــن ا •hA�¶t)��5-���6��������^א��X����'��e�¬�� �
 .)��٨��:١٢(-)"���Z),�א��v.���)ن���-\

التقـدم و  االعتـرافو  فبالتوبـة ،يغفرهـا لنـاو  أن ينجينا من الخطيـة القادر :القدير اللهالسيد المسيح هو و  •
�ننـــال الحيـــاة األبديـــة و  المســـيح فـــيت ثُبـــنَ و  ،ر خطايانـــاغَفـــين تُ دمـــه األقدســـو  للتنـــاول مـــن جســـد الـــرب �

"���-�A�%���X&@�I;6و�-��
��د���)[-�����jو���H��������.�"-)�(��٦��:�٥٦(. 

  
  
  
  
  
 

 

  السيد المسيح هو عالج الخطية الوحيد

  يكشفها
 "هو نور يضيء في الظلمة"

  الله القدير
 ينا من الخطية ويغفرها لنا"نج يُ "
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 كل ظـروف الحيـاة فييعمل على راحتنا  الذيهو حياتنا  ،عين الحياةمُ و  السيد المسيح سند الحياة إنّ  - 

  .يسندنا ال يتركنا بلو 
  .بنا ةمسكيمينه مُ و  عينه علينا - 

  
I#א����Wr� �
ذلـك و  المسـيح فـيالنضـوج و  لنـا أن ننمـو إلـى مسـتوى الكمـال اللـهوٕارادة  ستمرّ نمو مُ هى  الحياة المسيحية  

   :إذا اتبعنا القواعد اآلتية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
 

دمــه و  التنــاول مــن جســد الــربو  االعتــرافو  التقــدم لســر التوبــةو  اإللهــيالمواظبــة علــى حضــور القــداس  .١
  .األقدسين أسبوعياً 

 .بانتظام قراءة الكتاب المقدس يومياً  .٢

 .كل حين اللهطاعة  .٣

 .)الجهاد الحسنو  الصومو  بالصالةالتجربة ( مقاومة ةيكيفم تعلّ  .٤

  
سـعادة و  نحصـل علـى سـالم الـنفسو  ،حياتنـا الشخصـية فـيننا إذا ثابرنا على تلك القواعد نضـمن النجـاح إ

  .سالم الفكرو  لبالق
  
  

 الحياة المسيحية تنمو وتستمر عن طريق:

. المواظبة ١
على حضور 
 القداس اإللهي

. الصالة ٤
والصوم وحياة 

 الجهاد

. طاعة الله ٣
 كل حين

. قراءة ٢
 قدسالكتاب المُ 
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  ؟الخطيةهى  ما :س
  .عن هذا السؤال اإلجابةارسم   
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