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  رحلة جمیلة ویا یسوع  األول 
  كل یوم تحت صلیبك  الثاني
   ا نصوممنا لمّ یسوع علّ   الثالث
  الجالس فوق الشاروبیم    الرابع
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 عند شق الفجر باكر   األول 
 فجر یوم األحد يف  الثاني
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 منارة األقداس أنتِ   األول 
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رحلـــــــــــــة جمیلـــــــــــــة ویـــــــــــــا یســـــــــــــوع 
 فیهـــــــــا  صـــــــــایمین لكـــــــــن نشـــــــــطین
ه األول ملكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت اللَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــیس  والثـــــــــــــــــــــــــــــــاني نقابـــــــــــــــــــــــــــــــل إبل
ـــــــــــــــــــــــــــــث اال ـــــــــــــــــــــــــــــن الضـــــــــــــــــــــــــــــال والثال ب

ة الرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامری
ـــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــر تمـــــــــــــــــــــال المی جـــــــــــــــــــــات البی
الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامس المخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

الـــــــــــــــــــــــرب یســـــــــــــــــــــــوع  هلمـــــــــــــــــــــــا قابلـــــــــــــــــــــــ
الســـــــــــــــــــــــــــادس المولـــــــــــــــــــــــــــود أعمـــــــــــــــــــــــــــى 
اإلیمـــــــــــــــــــــــــــــان ضــــــــــــــــــــــــــــــلل حوالیــــــــــــــــــــــــــــــه 
الســـــــــــــــــــــــــــــــابع حـــــــــــــــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــــــــــــــعانین 
ــــــــــــــــــــــــــــــــرب یســــــــــــــــــــــــــــــــوع   نســــــــــــــــــــــــــــــــتقبل ال

  

 القـرار

  
  

فیهـــــــــــــــــا راح نشـــــــــــــــــبع ونجـــــــــــــــــوع 
ـــــــــــن أســـــــــــبوع ألســـــــــــبوع  نجـــــــــــرى م

ـــــــــــــ ـــــــــــــر رجـــــــــــــوع  هنســـــــــــــعى إلی مـــــــــــــن غی
نقاومـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن غیـــــــــــــــــــر خضـــــــــــــــــــوع 

الــــــــــــــــــــــرب یســــــــــــــــــــــوع  هأبــــــــــــــــــــــو  ياللــــــــــــــــــــــ
الخطیـــــــــــــــــــــــــــــــة  يفـــــــــــــــــــــــــــــــ ةالغرقانـــــــــــــــــــــــــــــــ

طهرهــــــــــــــــــــــــــــــا أصــــــــــــــــــــــــــــــل الینبــــــــــــــــــــــــــــــوع 
مــــــــــــــــــــن ثمانیــــــــــــــــــــة وثالثــــــــــــــــــــین عــــــــــــــــــــام 
حــــــــــــــــــــــاًال شــــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــــریره وقــــــــــــــــــــــام 

أخـــــــــــــــــــــــذ أكبـــــــــــــــــــــــر نعمـــــــــــــــــــــــة  ياللـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــه عینی ـــــــــــــــــــتح ل ـــــــــــــــــــور ف  هرب الن

فیــــــــــــــــــــــــــــــــــه بنعیــــــــــــــــــــــــــــــــــد فرحــــــــــــــــــــــــــــــــــانین 
  نو بالســــــــــــــــــــــعف وأغصــــــــــــــــــــــان الزیتــــــــــــــــــــــ
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١.  
  
  
  

ــــــــــــــــــــــــوم تحــــــــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــــــــلیبك   كــــــــــــــــــــــــل ی
ـــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــر خـــــــــــــــــــــوف زي أبوی مـــــــــــــــــــــن غی

  ا ربــــــــــــــــــي بفكــــــــــــــــــركنــــــــــــــــــت كتیــــــــــــــــــر یــــــــــــــــــ
إنــــــــــــــــــــــي ال یمكــــــــــــــــــــــن یــــــــــــــــــــــوم هتغّیــــــــــــــــــــــر   

ي دایمـــــــــــــــًا أصـــــــــــــــلِّ  يقلبـــــــــــــــ يكنـــــــــــــــت فـــــــــــــــ
  يیــــــــــــوم تمنعنــــــــــــ يومفــــــــــــیش حاجــــــــــــة فــــــــــــ

  

ـــــك     كنـــــت بفكـــــر دایمـــــًا فیـــــك یـــــا ربـــــي وأجیل
عـــن أســـراري وعـــن حكایـــاتي هنـــاك بحكیلـــك 

  وحتــــــــــــــــى مــــــــــــــــا أكبــــــــــــــــر يمــــــــــــــــن دلــــــــــــــــوقت
  وأنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلیبك

  يتملِّــــــــــــــــــــــــ يَّ یفضــــــــــــــــــــــــل حبــــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يإن   أجیل

  وأفضـل أحكیـلك    
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٢.  
  

ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــانا ولّم ــــــــــــــــــــــك ت ــــــــــــــــــــــرت نادیت  يكب
  حـــــــــــــــــــــزن وخـــــــــــــــــــــوف مـــــــــــــــــــــالي كیـــــــــــــــــــــاني
ــــــــــــــــــــــارب بفكــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــاني ی ــــــــــــــــــــــت ت   وبقی
  أقعـــــــــــــــــــــد زي مـــــــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــغیر

ـــــــــــــان ـــــــــــــ يفـــــــــــــ يوبقیـــــــــــــت ت   يصـــــــــــــلِّ أب يقلب
  يـتملِّـــــــــــــــــــــ يوروحـــــــــــــــــــــ يشـــــــــــــــــــــهوة قلبـــــــــــــــــــــ

  

بـــس لقیـــت فـــي إیـــدي یـــا ربـــي قیـــود منعـــاني   
ســــــجن خطیــــــة وحــــــب وشــــــهوة عــــــالم فــــــاني 

متــــــــــــــــــــــــــى أرجعلــــــــــــــــــــــــــك وازاي هقــــــــــــــــــــــــــدر    ا
تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلیبك    

ـــــــــــــــــــــــــك تغفـــــــــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــــــــ     يوتخلِّـــــــــــــــــــــــــ يإن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يإن   أجیل

  وأفضـل أحكیـلك    
 

٣.  
  

  وأمــــــــــــــــــــــا رجعــــــــــــــــــــــت لقیتــــــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــــــاني
مســــــــــــــــحت دمــــــــــــــــوعي جــــــــــــــــددت كیــــــــــــــــاني 
  وازاي بقـــــــــــــــــــــــــــــه یـــــــــــــــــــــــــــــارب هكافـــــــــــــــــــــــــــــأك
  هفضــــــــــــــــل طــــــــــــــــول الوقــــــــــــــــت أطاوعــــــــــــــــك

  بیـــــــــــــــــــــــــرنم لـــــــــــــــــــــــــك يویكـــــــــــــــــــــــــون قلبـــــــــــــــــــــــــ
  أغلــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــده بیقــــــــــــــــــدم لــــــــــــــــــك

  

  يیمالنــ الــروح فــرح يبــین أحضــان اآلب فــ  
 يباعترافـــــات مـــــن عمـــــق القلـــــب نـــــدم جـــــوان

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــك ل ــــــــــــــــــــى غفران ــــــــــــــــــــك     يعل ورعایت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك     جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه طریق

ـــــــــــــــــــــ د اســـــــــــــــــــــمك    طـــــــــــــــــــــول العمـــــــــــــــــــــر یمجِّ
  لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أجیلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

  وأفضل أحكیـلك    
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  منـــــــــــــا لمـــــــــــــا نصـــــــــــــومعلّ  یســـــــــــــوع

ــــــش هــــــو الجــــــوع ــــــاه م  فالصــــــوم معن
  بالصــــــــــــــوم أخــــــــــــــذ موســــــــــــــى شــــــــــــــریعتك

  يمنبالصـــــــــــــــــــــــــــــوم یـــــــــــــــــــــــــــــارب ســـــــــــــــــــــــــــــلِّ 
  إیلیــــــــــــــــــا يبالصـــــــــــــــــــوم صعـــــــــــــــــــد النبــــــــــــــــــ

  الةـیعـــــــــــــیش بالصـــــــــــــوم والصـــــــــــــ يفـــــــــــــالل
ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــوىأّم   ا عــــــــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــــــــل نین

ـــــــــــــــــــــــــــــــابالصـــــــــــــــــــــــــــــــوم    قلـــــــــــــــــــــــــــــــبهم رتغّی
  دانیـــــــــــــــــــال جـــــــــــــــــــوا جـــــــــــــــــــب األســــــــــــــــــــود
  يبالصــــــــــــــــــــــــــــوم یـــــــــــــــــــــــــــارب احفظنــــــــــــــــــــــــــ

  

 القـرار

  
  
  طـــــــــــــــــول الیـــــــــــــــــوم ينصـــــــــــــــــلِّ  يازا

  یســـــــــوع يحیـــــــــاة مـــــــــع ربـــــــــ لكنـــــــــه
  ا أقولــــــــــــــــــكیـــــــــــــــــــارب لّمـــــــــــــــــ يســـــــــــــــــمعناف

ـــــــــــــــــــــــــوة وعلِّ  ـــــــــــــــــــــــــوصـــــــــــــــــــــــــایاك الحل   يمن
ـــــــــــــــــــــة يللسمـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــ   مركبــــــــــــــــــــة ناریـ

ـــــــــــــــــــــأ ـــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــایش ف ـــــــــــــــــــــا يكن   السمـ
  الشــــــــر كــــــــام ســــــــنة يعاشــــــــوا فــــــــ ياللــــــــ

  وٕالهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا غفـــــــــــــــــــــــــــــــــــر ذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــبهم
  ه رب الجنـــــــــــــــــــــــــودهـــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــایم إلل

  يالعالــــــــــــــــــــم وانقذنـــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــرّ 
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  جـــــــــــــــــــــــــــالس فـــــــــــــــــــــــــــوق الشـــــــــــــــــــــــــــاروبیمال
  راكبــــــــــًا علــــــــــى جحــــــــــش بمجــــــــــد عظــــــــــیم

  قمصـــــــــــــــانالالطریـــــــــــــــق فرشـــــــــــــــوا  يفـــــــــــــــ
  وهــــــــــــــــــــــــم یصیحــــــــــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــــــــــاأللحان
الیـــــــــــــــــــــــــــــــــوم تمـــــــــــــــــــــــــــــــــت األقـــــــــــــــــــــــــــــــــوال 
كمــــــــــــــــــــــــا تنبــــــــــــــــــــــــأ زكریــــــــــــــــــــــــا وقــــــــــــــــــــــــال 
  بتواضـــــــــــــــــــــــــــعه جـــــــــــــــــــــــــــاء الرحمـــــــــــــــــــــــــــان

ــــــــــــــــــــــ   لطانوهــــــــــــــــــــــو ذو العظمــــــــــــــــــــــة والسُّ
  لـــــــــــــــــــــــــــــوا بأصـــــــــــــــــــــــــــــوات الترتیـــــــــــــــــــــــــــــلرتِّ 

  قولـــــــــــــــــــــوا هــــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــــــلك إسرائیـــــــــــــــــــــل
  

  الیــــــــــــــــــــوم ظهــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــي أورشــــــــــــــــــــلیم  
ـــــــــــــــه ط ـــــــــــــــوسوحول   قـــــــــــــــوس نـــــــــــــــي انجیل

  غصـــــــــــــاناألومـــــــــــــن الشـــــــــــــجر قطعـــــــــــــوا 
ـــــــــــــــــــــــــا ابشـــــــــــــــــــــــــیرى إن دافـــــــــــــــــــــــــید   أوصنـ
  مــــــــــــــــــــــــــــــن النبــــــــــــــــــــــــــــــوات واألمثــــــــــــــــــــــــــــــال
  نبـــــــــوة عـــــــــن إیســـــــــوس بـــــــــي اخرســـــــــتوس
  راكبـــــــــــــًا علـــــــــــــى جحـــــــــــــش ابـــــــــــــن أتـــــــــــــان

  تعــــــــــــــــالى علــــــــــــــــى الــــــــــــــــرؤوس يالقــــــــــــــــو 
ـــــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــوم بالتهلی   وابتهجـــــــــــــــــــــــــــوا الی
ــــــــــــــــــــــــــدوس ــــــــــــــــــــــــــرب القـ ــــــــــــــــــــــــــا ال   مخلصنـ
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  عنــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــق الفجــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــاكر
ــــــــــــــــــــــــــــد ناصــــــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــــام رب المجــ   قـ

  
  أنــــــــــــت دســــــــــــت المــــــــــــوت وحــــــــــــدك

ــــــــــــــــــدكظهــِـــــــــــــــــمُ  ــــــــــــــــــق مجـ   ـرًا للخل
ــــــــــــــــــــــــــــــــه   كســــــــــــــــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــــــــــــــــوت جالل
  مــــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــى القبــــــــــــــــــــــر جمالــــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــر الـراقـدی   ق
  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام حقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًا ویقینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 
  هـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــیوف النصـــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــلت

  توجنــــــــــــــــــــــــــــــــــود الشــــــــــــــــــــــــــــــــــر ولّــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  حـــــــــــــــــــــــودمـــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــین اللقُ 

  واهبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًا دار الخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
  وجمــــــــــــــــــــــــــــــوع النــــــــــــــــــــــــــــــاس عــــــــــــــــــــــــــــــادت

  واألرض نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادت ءوالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــما

  
  

  القـرار

  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــباح األحـــــــــــــــــــــــــــــــــــد يفـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لألبـــــ   شعبـــ

  
  يیـــــــــــــــــــــا یســـــــــــــــــــــوع الناصـــــــــــــــــــــر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــــــــال الباهــــ   بالجمـــ
  دحـــــــــــــــــــــــــــــرج الصـــــــــــــــــــــــــــــخر الكبیـــــــــــــــــــــــــــــر

  یــــــــــــــــــــــــــــــــربــــــــــــــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــــــــــــــالنور الخط
ــــــــــــــــــــــــــــــرًا مُ  ــــــــــــــــــــــــــــــظافـ ــــــــــــــــــــــــــــــاة يعطــ   الحی

ـــــــــــــــــــــــــاة ـــــــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــــد الوفــ ـــــــــــــــــــــــــام مـ   قـ
  فــــــــــــــــــــــــــــــــوق هامــــــــــــــــــــــــــــــــات العــــــــــــــــــــــــــــــــدى
  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربین ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمدا
ـــــــــــــــــــــر الدهـــــــــــــــــــــور   أنـــــــــــــــــــــت یـــــــــــــــــــــا صخـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــود فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي القبــــــــــــــــــــــــــــــــــــور   لرق
  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهدات بالقیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

ــــــــــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــــــــــام حق ــــــــــــــــــــــــــــام ق ــــــــــــــــــــــــــــام ق   ق



- ١٣ - 
 

  ـــ٧
  
  ـــ٨

  

  والجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود العلویــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمدیة باألغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني

  دخلـــــــــــــــــــــــــــــــــوا المجـــــــــــــــــــــــــــــــــد العلیـــــــــــــــــــــــــــــــــا
  وغناهــــــــــــــــــــــــــــــــــــم یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مسیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــرب الصــــــــــــــــــــــــــــــــمد ــــــــــــــــــــــــــــــــت ال   الق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــــــــي دار األب ـــــــــــــــــــــــــــــــــوق ف   ف
  بتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابیح النعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم
  قمــــــــــــــــــــــــــــــــت وأنــــــــــــــــــــــــــــــــدك الجحیــــــــــــــــــــــــــــــــم
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+  
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  فجــــــــــــــــــــــــر یــــــــــــــــــــــــوم األحــــــــــــــــــــــــد يفــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــاد ــــــــــــــــــر الف ــــــــــــــــــى قب ــــــــــــــــــب يعل   الحبی

  نشـــــــــــــــــــــال الحجــــــــــــــــــــــرإقبــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــا 
  

    بالحقیقـــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــــام
  القبـــــــــــــــــــــــــر بقـــــــــــــــــــــــــى كلـــــــــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــــــور
  والمـــــــــــــــــــــــــــــــالك هتـــــــــــــــــــــــــــــــف وقـــــــــــــــــــــــــــــــال

ــــــــــــــــــــــــــــــ   ر األذهــــــــــــــــــــــــــــــانحاجــــــــــــــــــــــــــــــة تحّی
  لمحـــــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــــریم إنســـــــــــــــــــــــــــــــــان

  بالــــــــــــــــــــــــــــــــدموع يواقفــــــــــــــــــــــــــــــــة تبكــــــــــــــــــــــــــــــــ
  يظنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه البســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتان

  وبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوته الحنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون
  یـــــــــــــــــــــــــــــــذظهـــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــــــرب للتالم

  قـــــــــــــــــــــــــــــافلین البـــــــــــــــــــــــــــــاب وخـــــــــــــــــــــــــــــایفین
  وقــــــــــــــــــــــــــــــــف یســــــــــــــــــــــــــــــوع وسطهـــــــــــــــــــــــــــــــم

  

  
  
  

  القـرار

  راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت المجدلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  ریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامتدواقفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  وانتصــــــــــــــــــــــــــــــر يقــــــــــــــــــــــــــــــام  الفــــــــــــــــــــــــــــــاد
  

  قـــــــــــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــــــــرب قــــــــــــــــــــــــــام
  والحـــــــــــــــــراس وقعـــــــــــــــــوا علـــــــــــــــــى طـــــــــــــــــول

  مــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــال يقــــــــــــــــــــــام یســــــــــــــــــــــوع ز 
ــــــــــــــــــــر فاضــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــه  يقب ــــــــــــــــــــانوفی   أكف

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــدیان ةمـــــــــــــــــــــش عارف ـــــــــــــــــــــه ال   أن
ــــــــــــــــــــــــــــــــى یســــــــــــــــــــــــــــــــوع   وبتســــــــــــــــــــــــــــــــأل عل

  يلته علیـــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــــانأســــــــــــــــــــــ
  قـــــــــــــــــــــــــال یـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــریمنـــــــــــــــــــــــــادى و 

  وقـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــانوا مجتمعـــــــــــــــــــین
  م الیهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرین
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم لكــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ســ   وقـ
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یقودنــــــــــــــا  يه الــــــــــــــذشــــــــــــــكرًا للَّــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــراء ال شــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــا يءكفق  لن
ــــــــــــــــــــــــــــه كُســــــــــــــــــــــــــــ فراء إذ نســــــــــــــــــــــــــــعى عن

ـــــــــــــــــــــاء يلكـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــا اكتف   یكـــــــــــــــــــــون ولن
ـــــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــــادام یوجـــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــوا ال اطلب

 ةقــــــــــــــــدر  يعیــــــــــــــــالمُ  يعیــــــــــــــــالمُ  يعطــــــــــــــــیُ 
ى الـــــــــــــــــــدوام لـــــــــــــــــــیقـــــــــــــــــــودك الـــــــــــــــــــرب ع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــك عظامـــــــــــــــــــــــــــــــــكینشِّ   ط ل
  

 القـرار

  
  

ــــــــ صــــــــرة كــــــــل حــــــــین موكــــــــب النُّ  يف
 كثیـــــــــرین ي.. نغنـــــــــ يونحـــــــــن نغنـــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــأن اللَّــــــــــــــــــــــــــ  اه یعــــــــــــــــــــــــــظ بن
نعمــــــــــــة وغنــــــــــــى  كــــــــــــل نعمــــــــــــة .. يفــــــــــــ

فهـــــــــــــــــــــو قریـــــــــــــــــــــب  دعـــــــــــــــــــــوه دومـــــــــــــــــــــاً ا
 ةكثــــــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــــــدلعــــــــــــــــــــــدیم القــــــــــــــــــــــوة یُ 

الجــــــــــــــــــدوب نفســــــــــــــــــك  يیشــــــــــــــــــبع فــــــــــــــــــ
  ریــــــــــــــــــاة جنــــــــــــــــــ فتصــــــــــــــــــیر كجنــــــــــــــــــة ..
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ــــــــــا  ــــــــــت معان ــــــــــارب مــــــــــا أن ــــــــــوال ی ل

 يربـــــــــــ لـــــــــــوال حبـــــــــــك لینـــــــــــا یـــــــــــا
ــــــــــــــــــــــوال الحر  ــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــاج ب ة لــــــــــــــــــــــوال الت

صــــــــــــــــــــلیب لــــــــــــــــــــوال دمــــــــــــــــــــاك اللــــــــــــــــــــوال 
  يبیشــــــــــــــــــــف يلـــــــــــــــــــوال كالمــــــــــــــــــــك اللّــــــــــــــــــــ

كـــــــــــــــــــان القبـــــــــــــــــــر هیبقـــــــــــــــــــى طریقنـــــــــــــــــــا 
ا لقیتنـــــــــــــــــــــــــا لّمـــــــــــــــــــــــــ يلكـــــــــــــــــــــــــن ربـــــــــــــــــــــــــ

علینـــــــــــــــــــــــا  قلبـــــــــــــــــــــــك حـــــــــــــــــــــــنّ  حـــــــــــــــــــــــاالً 
  هــــــــــــــــــا نوصــــــــــــــــــلك يباإلیمــــــــــــــــــان ربــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــى حیاتن   ـكلك لشخصــــــــــــــــمـــــــــــــــ اـتبق

  

 القـرار

  
  

ـــــــــــــــــیش لحظـــــــــــــــــات  ـــــــــــــــــاش نع مكن
ــــــــــــــان زما  ى فــــــــــــــاتنــــــــــــــا وّلــــــــــــــنك

أعیــــــــــــــــــــاك  يتــــــــــــــــــــاج الشــــــــــــــــــــوك اللــــــــــــــــــــ
مــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــا عشــــــــــــــــــنا وال شــــــــــــــــــوفناك 

مــــــــــــــــــن األمــــــــــــــــــوات  يبیحیــــــــــــــــــ ياللــــــــــــــــــ
كــــــــــــان المــــــــــــوت هــــــــــــا یبقــــــــــــى میــــــــــــراث 

الظلمـــــــــــــــــــــات  ينـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــتا لقیلّمـــــــــــــــــــــ
 أنـــــــــــــــــــــــاةبكـــــــــــــــــــــــل محبـــــــــــــــــــــــة وكـــــــــــــــــــــــل 

هــــــــــــــــــا نرضــــــــــــــــــیك  يباإلیمــــــــــــــــــان ربــــــــــــــــــ
  كـــــــــــــــــــــیدیألك ـا مــــــــــــــــــــى حیاتنــــــــــــــــــــتبقـــــــــــــــــــ
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١.  
٢.  
٣.  
٤.  
٥.  
٦.  
٧.  
٨.  

  يجـــــــــــــــــــــــــذبني وراك فـــــــــــــــــــــــــأجر اربـــــــــــــــــــــــــي 
  حجالـــــــــــــــــــه ىأدخلنـــــــــــــــــــي الملـــــــــــــــــــك إلـــــــــــــــــــ

  كخیـــــــــــــام قیـــــــــــــدار ءقـــــــــــــد كنـــــــــــــت ســـــــــــــودا
ـــــــــــــــة مـــــــــــــــع كـــــــــــــــوني ســـــــــــــــودا   أنـــــــــــــــا جمیل

  يحتنشــــــــــــــــــمس التجــــــــــــــــــارب قــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــوّ 
  قــــــــــــــــــــــــد تركتنــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــل البریــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــىآا ر لّم ــــــــــــــــدنیا حزان ــــــــــــــــا فــــــــــــــــي ال   ن
  ربــــــــــــــي یســــــــــــــوع فــــــــــــــي قلبــــــــــــــيیســــــــــــــوع بقُ 

  

  يتي قلبـــــــــي وفكـــــــــر قـــــــــدس حیـــــــــاتي حیـــــــــا  
ــــــــــــــ ــــــــــــــه رّ فُس ــــــــــــــي إذ رأى جمال ــــــــــــــي قلب   قلب

  ألبســـــــــــــني ربـــــــــــــي ربـــــــــــــي كـــــــــــــل األنـــــــــــــوار
ــــــــــــــي هــــــــــــــو جمــــــــــــــالي ــــــــــــــي رب   یســــــــــــــوع رب

  مـــــــــا تركنـــــــــي لكـــــــــن یســـــــــوع یســـــــــوع أبـــــــــداً 
  يَّ أمـــــــــــــي أمـــــــــــــي غضـــــــــــــبوا علـــــــــــــ وبنـــــــــــــو

  فــــــــــــتش علینــــــــــــا علینــــــــــــا مــــــــــــات وأحیانــــــــــــا
  يیـــــــــــا لســـــــــــروري ســـــــــــروري بیســـــــــــوع ربـــــــــــ
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  ــ١
  
  
  
  
  ــ٢
  
  ــ٣
  
  ــ٤

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يه ال   لن
ــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــا ویهـدینــ ــــــــــــــــــــــــــــــــل یحمینـ   ب

  
  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ال ینســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاناربّ 

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــق ذ يف ــــــــــــــــــاة يطری   الحی
  معنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وســــــــــــــــــــــــــــــــــــط رحبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــیقنا یســــــــــــــــــــــــــــــــــــد يوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  نرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع رؤوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا
  ال نهـــــــــــــــــــــــــــــاب الخصـــــــــــــــــــــــــــــم كـــــــــــــــــــــــــــــالّ 
  ولتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو قلوبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  المـــــــــــــــــــــــــــــوت ال نخـــــــــــــــــــــــــــــاف ظـــــــــــــــــــــــــــــلّ 
  

  
  

  القـرار

  ال یتركنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عـلینــــ   عـینـــ

  
  معنــــــــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــــــــو دائمــــــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ    منایتق
  بهج قلوبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عوزنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدونا

  ن علینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  وهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بابتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج

  معنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللَّ 
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  ــ١
  
  
  
  ــ٢
  ــ٣
  ــ٤
  ــ٥

  

  ح الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربفلنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِّ 
  

ـــــــــــى الســـــــــــموات ـــــــــــى أعل   صـــــــــــعد إل
  يعـــــــــــــــــــــــــــــــزِّ روح الحـــــــــــــــــــــــــــــــق المُ 

  واحــــــــــــــــــــــــــــــــداً  االثنــــــــــــــــــــــــــــــــینجعــــــــــــــــــــــــــــــــل 
ـــــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــــعوب ـــــــــــــــــــا جمی   تعـــــــــــــــــــالوا ی

  ه مخلصــــــــــــــــــــــناهــــــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــــــو اللَّــــــــــــــــــــــ
  وثثــــــال يواحــــــد وواحــــــد فــــــ يثــــــالوث فــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق المُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزِّ روح الحــ   يعــ
  

  
  القـرار

  ألنــــــــــــــــــــــــــــــــــه بالمجــــــــــــــــــــــــــــــــــد تمجــــــــــــــــــــــــــــــــــد
  

  وأرســــــــــــــــــــل لنــــــــــــــــــــا البــــــــــــــــــــاراقلیط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین اللیلوی   آم

  الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماء واألرض يأ
  لنســـــــــــــــــــــــــــــجد لیســـــــــــــــــــــــــــــوع المســـــــــــــــــــــــــــــیح

  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل جســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وربُّ 
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــروح الُق ـــــــــــــــــــــن وال   سدُ اآلب واالب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اللیلویــــ   آمیــــ
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  هنــــــــــــاكِ یــــــــــــا مصـــــــــــــر یـــــــــــــا بختـــــــــــــك یــــــــــــا 
  

  يـا جــــــــــــــــــــــاكبالطفــــــــــــــــــــــل یســــــــــــــــــــــوع لّمـــــــــــــــــــــ  
  البركة السماویة يداكا    

  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــیت مـرعوب   أصنامــــــــــــــــــــــــــــــك بق
  

ـــــــــــــــــــــة   ــــــــــــــــــــى وشهـــــــــــــــــــــا راحـــــــــــــــــــــت مقلوب   عل
  الدولة الوثنیة وانتهت    

  
  

ــــــــــــــــــــــــــى ل ــــــــــــــــــــــــــحلَّـــــــــــــــــــــــــوبقـ ــــــــــــــــــــــــــك مذبـ   ه فی
  

  ـحوتسبــَّـــــــــــــــــــــــــــ يونصـــــــــــــــــــــــــــــارى تصــــــــــــــــــــــــــــلِّ   
  القداسات اإللهیة في    

  
  

ـــــــــــــــدماهم ـــــــــــــــوف ضـــــــــــــــحوا ب   والشـــــــــــــــهداء أل
  

  فــــــــــــــــداهم اللــــــــــــــــيلـــــــــــــــــرب حـــــــــــــــــب ا فــــــــــــــــي  
  حیةیرفعوا أعالم المس    

  
  

  والصحـــــــــــــــــــــــــــراء بـــــــــــــــــــــــــــاألدیرة عمــــــــــــــــــــــــــرت
  

  والقدیســـــــــــــــــــــــــــــــــین فیهـــــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــــــترت  
  البریــة أنوار مّ هُ     
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٢.  
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  صــــــــــــــــورتي عنــــــــــــــــدك صــــــــــــــــورة جمیلــــــــــــــــة
  صــــــــــــــــــورة قداســــــــــــــــــة صــــــــــــــــــورة طهــــــــــــــــــارة
ـــــــ ـــــــي الحقیق ـــــــي فكـــــــرك مـــــــش ف   ةصـــــــورة ف

یــــــــــــــوم بعــــــــــــــد یــــــــــــــوم كتــــــــــــــرت همــــــــــــــومي 
  
عنـــــــــي تـــــــــاني لشـــــــــكلي األوالنـــــــــي رجّ 
  بهك علــــى صــــورتك ورســــمكینــــي َشــــخلّ 
  

  ررت فــــــــــــــي حیــــــــــــــاتي وماشــــــــــــــي أدوّ ِحــــــــــــــ
  ال عـــــــــــــــــــــــــارف أبقـــــــــــــــــــــــــى زي غیـــــــــــــــــــــــــري

ــــــــــدكوناســــــــــي أدوّ  ــــــــــى صــــــــــورتي عن   ر عل
  أعمــــــــــــال عظیمــــــــــــة مــــــــــــن وقــــــــــــت أزلــــــــــــي

  
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــدك مرســـــــــــــــومة بدق   صـــــــــــــــورتي عن
ــــــــــــــــــــاتي   فیهــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــل تفاصــــــــــــــــــــیل حی
ـــــــــــى الخطیـــــــــــة ـــــــــــي غلبـــــــــــة عل   أعـــــــــــددت ل

  ر أحـــــــــــــــــــارب كـــــــــــــــــــل التجـــــــــــــــــــاربأقـــــــــــــــــــد
  

  یــــــــــــــاللي بتقبــــــــــــــل كــــــــــــــأس میــــــــــــــه بــــــــــــــارد
ــــــــــــة ــــــــــــاردین مــــــــــــن مــــــــــــرأة خاطی   رطــــــــــــل ن
  اقبـــــــــــــــــــل حیـــــــــــــــــــاتي.. قلـــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــدراتي
  بـــــــــــــــــس بحبـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــل قلبـــــــــــــــــي

  

  
  
  
  

 القرار

  
  
  
  
  
  

  رغـــــــــــــــــــــــم إنـــــــــــــــــــــــي خـــــــــــــــــــــــاطي عنیـــــــــــــــــــــــد
  رســـــــــــــــــــــــمتها لـــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــأحلى أیـــــــــــــــــــــــد
  كانـــــــــــــت حقیقـــــــــــــة فـــــــــــــي یـــــــــــــوم عمـــــــــــــادي

ــــــــــــي الصــــــــــــورةزادت ذنــــــــــــوبي شــــــــــــوّ    هت ل
  

ـــــــــــاني حلّ  ـــــــــــىألبســـــــــــني ت ـــــــــــي األول   ت
  ي للمســــــــــیح أیقونــــــــــةعنــــــــــي تــــــــــانرجّ 
  

  مــــــــــــــن كــــــــــــــل إنســــــــــــــان علــــــــــــــى فضــــــــــــــیلة
  وال عـــــــــارف أعمـــــــــل مـــــــــن نفســـــــــي قیمـــــــــة
  اكشـــــــــــــــــف جمالهـــــــــــــــــا فیهـــــــــــــــــا جهـــــــــــــــــادي
ـــــــــي مرســـــــــومة فـــــــــي الصـــــــــورة   أعـــــــــددتها ل

  
  مــــــــــــــن وقــــــــــــــت أزلــــــــــــــي قبــــــــــــــل مــــــــــــــیالدي
ــــــــــــى ممــــــــــــاتي ــــــــــــوم مــــــــــــیالدي حت   مــــــــــــن ی
  علــــى كــــل ســــقطة مــــا أنــــت قــــارب نجــــاتي
  بســـــیف إیمـــــاني مرســـــوم لـــــي فـــــي الصـــــورة

  
  فلســــــــــین.. خمــــــــــس خبــــــــــزات.. ســــــــــمكتین

  مـــــــــن إیــــــــدي.. لیـــــــــك عنــــــــدي دیـــــــــن خــــــــد
  ضـــــــعف مـــــــواهبي ده أنـــــــا صـــــــفر الیـــــــدین
  ده أنــــــــــــت إلهــــــــــــي مــــــــــــا لــــــــــــیش ســــــــــــیدین
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ــــــــــــيَّ  ر عل ــــــــــــدوَّ   ( یســــــــــــوع بی
  ( یســـــوع یشـــــوفني أنـــــا حـــــزین

  

 القـرار

  
  

 ٢فــــي وســــط الجبــــال العالیــــة )
  ٢عــــارف إنــــي تایــــه مســــكین )

  ٢( الزم یوصـل ليَّ )    
ر علـــى راحتـــي بعیـــد أدوّ  حـــت( رُ   .١

  ( أدي حــــــالي بعیــــــد عــــــن راعــــــيَّ 
  

  ٢وهربــــت فــــاكر هــــأبقى ســــعید )  
  ٢والــــــــــــــدیاب كلهــــــــــــــا حــــــــــــــواليَّ )

  ٢( خـروف ضـال وشـریـد )   
( لیـــــــه أتـــــــرك صـــــــدرك الحنـــــــون   .٢

ــــــي مــــــن األشــــــواك   ( مــــــین یحمین
  

  ٢دا جنبـــك مـــن أجلـــي مطعـــون )  
ــــــ   ٢ي الهــــــالك )ومــــــین یمنــــــع عنِّ

  ٢وع )( بترجـاك یـا یسـ   
ـــــــــفت یســـــــــوع قـــــــــرَّ ( وُشـــــــــ  .٣ ي ب منِّ

  ا لقــــــــــانيلهــــــــــي فــــــــــرح لّمــــــــــإ( دا 
  

  ٢حنــــــــــــي )وصــــــــــــوته الحلــــــــــــو فرَّ   
  ٢كـــان تعبـــان خـــالص علشـــاني )

  ٢( مـن األخطـار أنقذنـي )    

= =
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= =
  القـرار

  وافتح قلبك لیه  یه یملك عمرك.خلِّ   ط على قلبك.بیخبّ   واحد بیحبك. يف
  نیهیشایلك جوة ع  هو الخالق ربك.  حاسس بیك وبضعفك. معك. اه سمه تالقیكلِّ 

  
  الحمل علیه يوارم  له. يمن قلبك صلِّ   نجیله.إ ألو تقر   یفرح لو تنادیله.+ 

  ف بیهروح اتعرّ   ربك صوته بینده.  .ةلمت بشدأوات . ةیت بالوحدلو حسّ 
  

  یمحیه  اه شروال  یدیك عمر جدید.  لو یبقالك سید.  كید.أنا وعده ربّ + 
  بعك موجود فیهشِ   لیه من الدنیا بتشرب.  ه بتهرب.بّ لیه من حُ   ب.لیه تایه متغرّ 

  
  جرحك راح یشفیه . بوقرّ  يروح للفاد . بحاول بس وجرّ  . تحتار لیه وتستغرب+ 

  ویشیلك بایدیه  .یشوفك ةجوة الظلم  .عجزك وسنین خوفك  .له ظروفك وصفأروح 
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  تالمیـــــــــــــــــــــــــــــــذ المســـــــــــــــــــــــــــــــیح احنـــــــــــــــــــــــــــــــا
  لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــــــــــــــــــالم أرســـــــــــــــــــــــــــــــــــلنا
  اثنـــــــــــــــــــــــا عشـــــــــــــــــــــــر هـــــــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــــــددنا
  بطــــــــــــــــــــــــــــــرس یعقــــــــــــــــــــــــــــــوب یوحنــــــــــــــــــــــــــــــا
  یهـــــــــــــــــــــــــــوذا ســـــــــــــــــــــــــــمعان وفیلیـــــــــــــــــــــــــــبس

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماءناأآدي عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفتم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   رناجاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا وبشَّ

  وللسـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دخـلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  

ـــــــــــــــــــــ     ي اختارنـــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــو یســـــــــــــــــــــوع الّل
  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیادین أكثرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  احفظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماءنا
  متیـــــــــــــــــــــــــــاس تومـــــــــــــــــــــــــــا برثلمـــــــــــــــــــــــــــاوس

ـــــــــــــــــــــــــــــى یعقـــــــــــــــــــــــــــــوب  ـــــــــــــــــــــــــــــدراوسأمت   ن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااعر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا تاریخن   ف

  ستشـــــــــــــــــــــــــــــــهدنااومـــــــــــــــــــــــــــــــن أجلـــــــــــــــــــــــــــــــه 
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــع یســـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع حبیبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
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١ .  
  
٢.  
  
٣.  
  

  
ـــــــــــك   ( هـــــــــــارمي كـــــــــــل اتكـــــــــــالي علی
ــــــــــــــدیك ــــــــــــــك أی ــــــــــــــاتي مل ــــــــــــــل حی   ك

  
ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــاتي كــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــلمتك ( أن   حی

ـــــــــــي الخـــــــــــاطي ـــــــــــى بقلب ـــــــــــا حت   أصـــــــــــل أن
معایـــــــــــــــــا  إنـــــــــــــــــت إن یقـــــــــــــــــین ( ُكلـــــــــــــــــي

  مــــــــا أنــــــــت فــــــــي ضــــــــعفي بتبقــــــــى معایــــــــا
  وینـــــــــــــــــادي( قلبـــــــــــــــــي بیصـــــــــــــــــرخ لـــــــــــــــــك 

ـــــــــي الماضـــــــــي ـــــــــك ف ـــــــــا بعت ـــــــــت أن   وٕان كن
  

  القرار
  

  
  وعلـــــــــى كالمـــــــــك هـــــــــارمي الشـــــــــبكة
  ٢ایــــــد مــــــین غیــــــرك تــــــدي البركــــــة )

  
وبقــــــــــــــــــول دائمــــــــــــــــــًا تبقــــــــــــــــــى مشــــــــــــــــــیئتك 

ـــــــــــــــــــــــت حنانـــــــــــــــــــــــك وعرفتـــــــــــــــــــــــك )   ٢جرب
واثـــــــــــــــق فـــــــــــــــي اللـــــــــــــــي بتختـــــــــــــــاره لـــــــــــــــيَّ 

 ٢وطریـــــــــــــــق الخیـــــــــــــــر ترســـــــــــــــمه لـــــــــــــــيَّ )
بیتـــــــــــــــــــــــي  تـــــــــــــــــــــــدخل إنـــــــــــــــــــــــك تقبـــــــــــــــــــــــل
ــــــــــــــــت  ــــــــــــــــارك أن ــــــــــــــــي عمــــــــــــــــريب  ٢) اآلت
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  ـــ١

  
  ـــ٢

  
  ـــ٣

  
  ـــ٤

  
  ـــ٥

  
  ـــ٦

  
  ـــ٧

  
  ـــ٨

  
  

  مــــــــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــــــــالك یـــــــــــــــــــــــا كنیســـــــــــــــــــــــتنا
  طریقنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــمعة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهداء أوالدك
  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغارك حنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخلكلّم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ام هیكلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكدَّ ُق

  وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط قداســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنم ألحان   ن
  فیـــــــــــــــــــــــــــــــــــك العـــــــــــــــــــــــــــــــــــذراء مـــــــــــــــــــــــــــــــــــریم

  لینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإمت قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ 
  فانوستســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا بطــــــــــــــــــــــــــــــــــرس ــــــــــــــــــــــــــــــــــك األنب   فی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارمرقس   فی

  ك مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارجرجسفیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــا أنطونیــــــــــــــــــــــــــــوس   فیـــــــــــــــــــــــــــــك األنبـ

  ـك األنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
  

  ومــــــــــــــــــــــــــــــــــا أحلــــــــــــــــــــــــــــــــــى أســــــــــــــــــــــــــــــــــرارك  
  بیهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوك بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمهم
  نعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل زیهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
  نرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلیب
  نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجد للحبیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
  نرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع قلوبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  ننســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى همومنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنین مّ أُ 
  العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمین يفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

  أول الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهداء
  خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتم الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهداء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الحبی   كاروزن
  أمیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهداء

  الرهبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أول
واح    الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أول
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  أجراســــــــــــــــك لنــــــــــــــــا بصــــــــــــــــوت ياحكــــــــــــــــ
  إحساســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــككـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  يزااو 

ـــــــ ـــــــالهم     يعاشـــــــوا ف ـــــــى ب صـــــــحراء وال عل
  بــــــــــــــــــــــأعالمهمنشــــــــــــــــــــــروا المســــــــــــــــــــــیحیة 

ــــــــــــــــــــــــــان   رفضــــــــــــــــــــــــــوا یســــــــــــــــــــــــــجدوا لألوث
  إیمـــــــــــــان أقــــــــــــوىقلــــــــــــوبهم  يكــــــــــــان فــــــــــــ

  

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــیرة كـــــــــــــــــــــــــــــــــل القدیســـــــــــــــــــــــــــــــــین  
  انوا فیـــــــــــــــــــــــك ثـــــــــــــــــــــــابتینا كـــــــــــــــــــــــلّمـــــــــــــــــــــــ

  الصــــــــــــــــیف بــــــــــــــــرد الشــــــــــــــــتاء أو حــــــــــــــــرّ 
  مــــــــــــــــــــش بــــــــــــــــــــالقوة وحــــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــــیف
ـــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــوا لیهـــــــــــــــــــا عبی   رفضـــــــــــــــــــوا یكون

  عــــــــــــــــــید استشـــــــــــــــــهادهمكـــــــــــــــــان یــــــــــــــــــوم 
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 ســـــــــــــــــــــــــــــــــالمك فـــــــــــــــــــــــــــــــــاق العقـــــــــــــــــــــــــــــــــول
مهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو بیقــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 

 
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم (
   

 وحتـــــــــــــــــــــــــــــى إن تاهـــــــــــــــــــــــــــــت رجلینـــــــــــــــــــــــــــــا
  بیــــــــــــــــــــــــــــــــــرد نفوســــــــــــــــــــــــــــــــــنا ویهــــــــــــــــــــــــــــــــــدینا

  

  
  

  رالقـرا

  فینــــــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــــــش ممكــــــــــــــــــــــن یــــــــــــــــــــــزول
حیاتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــالم  يمــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

 
ـــــــ ـــــــرب ف ـــــــان ) يلشـــــــعب ال ـــــــل مك   ٢ك

  
ـــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــا وحوالین   ده روحـــــــــــــــــــــــــــــك فین
  ویمــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قلوبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــالم
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١.  

  
  
٢.  

  
  
٣.  

  

  
  منـــــــــــــــــــارة األقـــــــــــــــــــداس أنـــــــــــــــــــتِ (
  العــــــــــــــــــــالم رفضــــــــــــــــــــتیه شــــــــــــــــــــرّ (

  رمــــــــــــــــــز الطهــــــــــــــــــارة الحقیقیــــــــــــــــــة
  

  یســـــــــــــــــــــوع مّ أُ  حیاتـــــــــــــــــــــك یـــــــــــــــــــــا يفـــــــــــــــــــــ
  ثنـــــــــــــــــــــــــــــینحـــــــــــــــــــــــــــــوالین فضـــــــــــــــــــــــــــــیلة وا

  بقلـــــــــــــــــــــــــــوب محتاجـــــــــــــــــــــــــــة حنقـــــــــــــــــــــــــــول
  یامـــــــــــــــــــا أحلـــــــــــــــــــى القلـــــــــــــــــــب الملیـــــــــــــــــــان

  الــــــــــــــــــــــــــــــــذات وٕانكـــــــــــــــــــــــــــــــاربمحبــــــــــــــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــــــــــــــــب متواضــــــــــــــــــــــــــــــع بیكــــــــــــــــــــــــــــــون   قل

ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــو  يا نصــــــــــــــــــــــلِّ لّم   ا نقــــــــــــــــــــــوللّم
  الحــــــــــــــــــال يتســــــــــــــــــمع صــــــــــــــــــلواتنا فــــــــــــــــــ

  علــــــــى طــــــــول يینــــــــاد ياللــــــــیــــــــا بخـــــــــت 
  

    القـرار
ــــــــــا أُ  ــــــــــا عــــــــــذراء ی   ٢)الخــــــــــالص مّ ی

  ٢)یســــــــــــــــوع وحملتیــــــــــــــــه فأتــــــــــــــــاكِ 
ــــــــتِ ( ــــــــة أن ــــــــا غالی ــــــــا عــــــــذراء ی   ٢)ی
  

  د الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعدروس بتفیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ل ســـــــــــــــــــــــــــــــــــنیننقـــــــــــــــــــــــــــــــــــف نتأّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــول يصــــــــــلّ  ــــــــــا بت ــــــــــا عــــــــــذراء ی ــــــــــا ی   لین
  بتواضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع أم الحنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

ــــــــــــــــــــــــــم خدمــــــــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــــــــاتأمریـ   لیصابـ
  مســــــــــــــــــــــــــــــكن إللهنــــــــــــــــــــــــــــــا الحنــــــــــــــــــــــــــــــون
  شــــــــــــــفاعتك یــــــــــــــا عــــــــــــــذراء یــــــــــــــا بتــــــــــــــول

  تعـــــــــــــــــــالتطلــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــرب المُ 
  یـــــــــــا عــــــــــــذراء یـــــــــــا عــــــــــــذراء یـــــــــــا بتـــــــــــول
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ـــــــامّ أُ  ـــــــا أُ  ن ـــــــا عــــــــذراء ی ــــــــح مّ ی   المسی
  

  قلوبنـــــــــا بتحبـــــــــك حـــــــــب مـــــــــالوش مثیـــــــــل
  احتیاجاتنــــــــــا وتفــــــــــیض كمــــــــــان يبتســــــــــد

ــــا ــــ ی ــــان رعایــــةجمــــال مشــــاعرك ُح   ب حن
  ا شـــــــــــوفنا نـــــــــــوركقلوبنـــــــــــا لّمـــــــــــ يحتـــــــــــفرّ 
  

    القـرار
  یحلـــــو المدیـــــح فیــــك دائمــــاً  اللــــيیــــا 

  
  عــــــایزین نفضــــــل جنبــــــك ونقــــــول تراتیــــــل

  زحمــــــــــة حیاتنــــــــــا تــــــــــدینا األمـــــــــــان يوفــــــــــ
  انــــــــا بأمومتــــــــك یــــــــا فخــــــــر البرایــــــــایــــــــا هن
  واحشــنا ظهــوركدا  يلــذراء هلّ عــ یــا یــالال
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١.  
  
٢.  
  
٣.  
  
٤.  
  
٥.  
  
٦.  

  هیـــــــــــــــــــــــــــــا یـــــــــــــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــــــــــــرار هیـــــــــــــــــــــــــــــا
  فیهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة أبدیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
فــــــــــــــــــي النیــــــــــــــــــروز ذكــــــــــــــــــرى الشــــــــــــــــــهداء 
ـــــــــــــــــــــي وطـــــــــــــــــــــنهم فـــــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــــماء   الل
ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــو جــــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــــیطان یفّرقن   ل
  وســــــــــــــــــــــــــــــــــالمه یكــــــــــــــــــــــــــــــــــون معنــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــدادنا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــانوا أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا أكالیـــــــــــــــــــــــــــــــــــل أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــرارو 
یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــولیة 
ــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــدنیا الفانی   هــــــــــــــــــــــا تنتهــــــــــــــــــــــي ال
  ربــــــــــــــــــــي احفظنــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــرور
ـــــــــــــــــــــــــــــــور ـــــــــــــــــــــــــــــــق الن   وارشـــــــــــــــــــــــــــــــدنا لطری

   

ألورشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلیم الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمائیة   
  ونعــــــــــــــــــــیش بســــــــــــــــــــالم مــــــــــــــــــــع فادینــــــــــــــــــــا
األبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار األوفیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
  عایشــــــــــــــــــــین بســــــــــــــــــــالم مــــــــــــــــــــع فادینــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــــرب یجمعن صــــــــــــــــــــــــــــــــوت ال
ونعــــــــــــــــــــیش بســــــــــــــــــــالم مــــــــــــــــــــع فادینــــــــــــــــــــا 
  ســــــــــــــــــهروا وجاهــــــــــــــــــدوا لیــــــــــــــــــل ونهــــــــــــــــــار

وا بســــــــــــــــــــالم مــــــــــــــــــــع فادینــــــــــــــــــــا وعاشــــــــــــــــــــ
  یـــــــــــــــــــــــــــــــــا أنصـــــــــــــــــــــــــــــــــار المســـــــــــــــــــــــــــــــــیحیة
  ونعــــــــــــــــــــیش بســــــــــــــــــــالم مــــــــــــــــــــع فادینــــــــــــــــــــا

  د طــــــــــــــــــــــول الــــــــــــــــــــــدهوریــــــــــــــــــــــا ُممّجــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وفادین ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت ملكن   أن
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OQ=Kj|f_f=mÈ|j_‰=Ê|áÈ= =

 

  تـــــــــــــــــــــــــــــوت بابـــــــــــــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــــــــــــاتور   @
  یـــــــــــــــــــــــــــــوم فـــــــــــــــــــــــــــــرح وســـــــــــــــــــــــــــــرور   

  اضــــــــــــــــــــــــــــــــــطهدوا المســــــــــــــــــــــــــــــــــیحیة   @
  كنیســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنا قویـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   

  كیهــــــــــــــــــــــــــك واقــــــــــــــــــــــــــف بیقــــــــــــــــــــــــــول   @
  فـــــــــــــــــــــــــــي طوبـــــــــــــــــــــــــــه وأمشـــــــــــــــــــــــــــیر   

  كســــــــــــــــــــــــــیته مــــــــــــــــــــــــــین عریــــــــــــــــــــــــــان   @
  فاتـــــــــــــــــــــــــــت الســـــــــــــــــــــــــــنة علینـــــــــــــــــــــــــــا   
  

  أول الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهور  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــروز ـــــــــــــــــــــــــــــــــد النی ـــــــــــــــــــــــــــــــــوم عی   ی
  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربوا المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنین
  علـــــــــــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــــــــــر الســـــــــــــــــــــــــــــــــنین
  أنـــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــهر الصـــــــــــــــــــــــــــــیامات
  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــان البـــــــــــــــــــــــــــــــــــرد كتیـــــــــــــــــــــــــــــــــــر
  لیــــــــــــــــــــــــــــــــــه ننســــــــــــــــــــــــــــــــــى الفقیــــــــــــــــــــــــــــــــــر
  یـــــــــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــــــد یـــــــــــــــــــــــــوم
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=àÂ||è=‚|‹=€Ë˚^=«Èg|ã˚^Â‹àf|m_= =
ˇ^=Éà|‹=⁄|Î™=flÈ||îÿ^=fl_||Í`=ΩéÑ|—ª^= =

= =
  یفــــــوق كــــــل  ،ســــــالم اللَّـــــــه الــــــذي

  بالمســــــــــیح  ،یحفــــــــــظ قلــــــــــوبكم ،عقــــــــــل
 یسوع ربنا.

:\irhnh   `nte   V;  >  qhetsoci   `enouc   
niben  >  ec   `èare\   eneten\ht  >  'en   Pxc?   
Ihc?     Pen_ . 

 

=àÂ|è=‚|‹=Ï|‡_oÿ^=«Èg|ã˚^m_|Â‹àf= =
à|‹=∆|f_j=⁄|Î™ˇ^=É=flÈ||îÿ^=fl_||Í`=ΩéÑ|—ª^= =

= =
ربـــي یســوع  یــا ،أخطــأت أخطــأت

 ،ألنـه لـیس عبـد بـال خطیـة ،ياغفر لـ
 .غفــرانال ــوال سید ب

Aiernobi   aiernobi  >  Pa_   Ihc?   xw   
nhi   `ebol  >  je   `mmon   bwk   `naternobi  >  
oude     `mmon     soic     `natxw     ̀ebol  . 

  
ÿ_oÿ^=«Èg|ã˚^|àÂ|è=‚|‹=p=m_|Â‹àf== =

=⁄|Î™ˇ^=Éà|‹=∆|f_j=flÈ||îÿ^=fl_||Í`=ΩéÑ|—ª^= =
= =

ــــــــــذي فــــــــــ ــــــــــا ال    ،الســــــــــموات يأبان
  لیـــــــــــــــــــــــــأِت  ،لیتقـــــــــــــــــــــــــدس اســـــــــــــــــــــــــمك

ـــــــــــك ـــــــــــى  ،ملكوت ـــــــــــك المجـــــــــــد إل   ألن ل
 اد.ــاآلب

Je   Peniwt   et'en   nivhoùi  >  
mareftoubo   `nje   Pekran  >  marec̀i   `nje   
tekmetouro  >  je   vwk   pe   pìwou   ]a   
nìene\ . 

 

=àÂ|è=‚|‹=∆|f^àÿ^=«Èg|ã˚^m_|Â‹àf= =
=⁄|Î™ˇ^=Éà|‹=∆|f_j=flÈ||îÿ^=fl_||Í`=ΩéÑ|—ª^= =

= =
ــــــــــــــــــــــــــــاَرك    واالبــــــــــــــــــــــــــــن، اآلب ُمب

وح    الثــــــــــــــــــــــالوث الُقــــــــــــــــــــــُدس، والــــــــــــــــــــــرُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــه نسجــــــــــــــــــــــــــــــد الكامـــــــــــــــــــــــــــــل،    ل

ـدهُ   .وُنمجِّ

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

 برمهـاتشهــر 
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àÂ||è=‚|‹=€Ë˚^=«Èg|ã˚^=ÁÉÈ||‹àf== =

Ô|‹_Î—ÿ^=Ñ|Îƒ=Ω=⁄|Î™ˇ^=Éà|‹= =
= =

 المسـیح یسوع ،مرات) ٤اللیلویا (
ــــــــــــك المجــــــــــــد ــــــــــــین  ،مل ــــــــــــام مــــــــــــن ب   ق

   األموات.

Al?  al?  al?  al?  >  Ihc?   Pxc?   ` Pouro   
`nte  `pwou  >  aftwnf   `ebol'en   
nheqmwout . 

= =
= =

àÂ|è=‚|‹=Ï|‡_oÿ^=«Èg|ã˚^=ÁÉÈ||‹àf= =
Ô|‹_Î—ÿ^=Ñ|Îƒ=Ω=⁄|Î™ˇ^=Éà|‹=∆|f_j= =

= =
 مــع ،المجــد لــه َینبغــي الــذي هــذا

ـــــالح أبیـــــه وح ،الصَّ  ِمـــــن ،الُقـــــُدس والـــــرُّ
  .دِ ـاألبَ  وٕالى اآلن

Vai   `ere   pìwou   er`prepi   
naf  >  nem   Pefiwt   `n`agaqoc  >  nem   
Pipn?a?   eq?u?  >  icjen   ;nou   nem   ]a   ̀ene\ . 

  
  

àÂ|è=‚|‹=p|ÿ_oÿ^=«Èg|ã˚^=ÁÉÈ||‹àf== =
Ô|‹_Î—ÿ^=Ñ|Îƒ=Ω=⁄|Î™ˇ^=Éà|‹=∆|f_j= =

= =
ــــــــــــــــــــــــــــاَرك    واالبــــــــــــــــــــــــــــن، اآلب ُمب

وح    الثــــــــــــــــــــــالوث الُقــــــــــــــــــــــُدس، والــــــــــــــــــــــرُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــــــــــدنس الكامـــــــــــــــــــــــــــــل،    ل

ـدهُ   .وُنمجِّ

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

  
  

àÂ|è=‚|‹=∆|f^àÿ^=«Èg|ã˚^=ÁÉÈ||‹àf= =
Ô|‹_Î—ÿ^=Ñ|Îƒ=Ω=⁄|Î™ˇ^=Éà|‹=Ô|≈r^à‹= =

  

   برمـوده شهــر



- ٢٧ - 
 

  

  

  

  
˚^àÂ||è=‚|‹=€Ë˚^=«Èg|ã=ç|·êf= =

ÉÈ|≈îÿ^=Ñ|Îƒ=Ω=⁄|Î™ˇ^=Éà|‹= =
== =

 المسـیح یسوعمرات)،  ٤اللیلویا (
ــــــــــــین  ــــــــــــام مــــــــــــن ب ــــــــــــك المجــــــــــــد، ق   مل

  األموات، وصعد إلى السموات.

Al?  al?  al?  al?  >  Pxc?   aftwnf   
`ebol'en   nheqmwout  >  ouo\   af]enaf   
`èp]wi    ̀enivhoùi . 

= =
«Èg|ã˚^=àÂ||è=‚|‹=Ï‡_oÿ^=ç|·êf= =

ÉÈ|≈îÿ^=Ñ|Îƒ=Ω=⁄|Î™ˇ^=Éà|‹=∆|f_j= =
= =

 مــع ،المجــد لــه َینبغــي الــذي هــذا
ـــــالح أبیـــــه وح ،الصَّ  ِمـــــن ،الُقـــــُدس والـــــرُّ
  .دِ ـاألبَ  وٕالى اآلن

  ... ُمباَرك

Vai   `ere   pìwou   er`prepi   
naf  >  nem   Pefiwt   `n`agaqoc  >  nem   
Pipn?a?   eq?u?  >  icjen   ;nou   nem   ]a   ̀ene\ . 

Je   ̀f̀cmarwout ... 
  

ÿ_oÿ^=«Èg|ã˚^|=àÂ||è=‚|‹=pç|·êf= =
=Ñ|Îƒ=Ω=⁄|Î™ˇ^=Éà|‹Óà|î·≈ÿ^= =

= =
  المســـــــــــیح )، مـــــــــــرات ٤هللویـــــــــــا (

  قـــــــــــــام ثـــــــــــــم صـــــــــــــعد، وأرســـــــــــــل لنـــــــــــــا 
  .طیــــلـاراقــالب

Allhlouìa   al?   al?   al?   >   
Pxc?   aftwnf   ouo\   af]enaf  >  
afouwrp      nan      ̀mPiparaklhton .  

= =
àÂ||è=‚|‹=∆|f^àÿ^=«Èg|ã˚^=ç|·êf= =

==à|î‹=úá`=≥d=yÎ|åª^=ÑÎ|åÿ^=€È|~É=Ñ|Îƒ=Ω=⁄|Î™ˇ^=Éà|‹= =
= =

یســـــــــــوع مـــــــــــرات)،  ٤اللیلویـــــــــــا (  
  دخــــل إلــــى أرض  ،المســــیح ابــــن اللَّــــه

  مصر.

Al?  al?  al?  al?  >  Ihc?   Pxc?   
` P]hri   `mV;  >  af̀i   `e'oun   `èpka\i   
`nXhmi . 

   بشـنس شهــر



- ٢٨ - 
 

  

  

  

àÂ||è=‚|‹=€Ë˚^=«Èg|ã˚^=|‡˜_f== =
=‚|‹=Úä|rÉà|‹=⁄|ãàÿ^=flÈ|ì=Ω=⁄|Î™ˇ^== =

= =
  ســـاداتي  یـــا ،عنَّـــا الـــرب ن طلبـــوااُ 

ـــــــــاء الرُّ    ذ، ـــــــــــة التالمیســـــــــل، وبقّیـــــــــاآلب
  انـــا.ـایـا خطــلیغفر لن

Twb\   `mP_   `è\rhi   `ejwn  >  nasoic   
`nio;   `ǹapoctoloc  >  nem   `pcepi   `nte   ni-
maqhthc  >  ̀ntefxa  nennobi   nan   `ebol . 

= =
=«Èg|ã˚^=Ï|‡_oÿ^=àÂ||è=‚|‹=|‡˜_f== =

==WÉà|‹ÎfËá_êÿ^|fi==Nixeroubim = =
= =

ــــــــــــــك، یســــــــــــــجدون الشــــــــــــــاروبیم    ل
ــــــــــــ    صــــــــــــارخین ،یمجــــــــــــدونك رافیموالسِّ
  :قائلین

Nixeroubim   ceouw]t   `mmok  >   
nem   Niceravim   ce;wou   nak  >  euw]   
`ebol    eujw    ̀mmoc  > 

= =
_oÿ^=«Èg|ã˚^p|ÿ=àÂ||è=‚|‹=|‡˜_f== =

==WÉà|‹=∆|f_jÎfËá_êÿ^|fi==Nixeroubim= =
= =

 رب قـــــــــــــدوس قـــــــــــــدوس قـــــــــــــدوس
 واألرض الســـــــــــــــــــماء الصـــــــــــــــــــاباؤوت،

  .األقـدس مجـدك مـن مملوءتان

je   `agioc   `agioc   `agioc  >  Kurioc   
cabawq  >  `plhrhc   `o   ouranoc   ke   `h    gh     >     
thc      ̀agiac      cou      do[hc  . 

  
àÂ||è=‚|‹=∆|f^àÿ^=«Èg|ã˚^=|‡˜_f== =

=‚|‹=Úä|rÉà|‹=Eç|ÿÈfË=éà|'fF=⁄|ãàÿ^=Ú_f˝^=ÑÎƒ=Ω=⁄|Î™ˇ^== =
= =

ــــــــــــــرب مــــــــــــــن ُاطلبــــــــــــــا ــــــــــــــا ال    ،عنَّ
   أبانـــــــــا ،الرُّســـــــــل اآلبـــــــــاء يدَ ســـــــــیّ  یـــــــــا

   لیغفــــــــــر ،بــــــــــولس وُمَعلِّمنــــــــــا سبطــــــــــر 
  .خطایانــا لنا

Twb\   `mP_   `è\rhi   `ejwn  >  `w   na_   
`nio;   `ǹapoctoloc  >  peniwt   Petroc   
nem   penca'   Pauloc  >  ``ntefxa   nennobi   
nan     ̀ebol . 

 

  باؤنـى شهــر



- ٢٩ - 
 

 

 

  

àÂ||è=‚|‹=€Ë˚^=«Èg|ã˚^=h|Î|f`== =
=⁄|Î™ˇ^=Éà|‹Î|êƒ=Ï|Ã=EÌÈ·|ãF=à|‘_fË=Ô= =

= =
حـــب البشـــر خلِّصـــنا، مُ فلنســـُجد لمُ 

ـــــــى  الصــــــالح، ألنــــــه تــــــرأَّف علینــــــا، أتـ
 .وخلَّصنــا

Marenouw]t   `mPencw?r?  >  pimairwmi   
`n`agaqoc  >  je   `nqof   af]en\ht   'aron  >  
af̀i     ouo\   afcw;   `mmon . 

= =
àÂ||è=‚|‹=Ï‡_oÿ^=«Èg|ã˚^=h|Î|f`== =

∆|f_j=EÌÈ·|ãF=à|‘_fË=ÔÎ|êƒ=Ï|Ã=⁄|Î™ˇ^=Éà|‹= =
= =

  دتنا یــــــــــــــا ســــــــــــــیّ  اشــــــــــــــفعي فینــــــــــــــا
  كلنـــــــــــــــــا الســـــــــــــــــیدة والـــــــــــــــــدة اإللـــــــــــــــــه، 

ا ـــــــــــــمـــــــــــریم أم ُمخلِّصـــــــــــنا، لیغفـــــــــــر لن
  انـــا.ـایـخط

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

= =
àÂ||è=‚|‹=p|ÿ_oÿ^=«Èg|ã˚^=h|Î|f`== =

EÌÈ·|ãF=à|‘_fË=ÔÎ|êƒ=Ï|Ã=⁄|Î™ˇ^=Éà|‹=∆|f_j= =
= =

هـــــــا ُاطلـــــــب ِمـــــــن الـــــــرَّبِّ عنَّـــــــا، أیُّ 
ـــــــــي، مـــــــــرقس  ـــــــــه اإلنجیل النـــــــــاظر اإلل

  ر ...ــول، لیغفــالرس

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

= =
=àÂ||è=‚|‹=∆|f^àÿ^=«Èg|ã˚^h|Î|f`= =

EÌÈ·|ãF=à|‘_fË=ÔÎ|êƒ=Ï|Ã=⁄|Î™ˇ^=Éà|‹=∆|f_j= =
= =

ــــــــــــــــــــــــــــاَرك    واالبــــــــــــــــــــــــــــن، اآلب ُمب
وح    الثــــــــــــــــــــــالوث الُقــــــــــــــــــــــُدس، والــــــــــــــــــــــرُّ

ــــــــــــــــــــــــــــــه نسجــــــــــــــــــــــــــــــد الكامـــــــــــــــــــــــــــــل،    ل
ـدهُ   .وُنمجِّ

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

  أبيـب شهــر



- ٣٠ - 
 

  

  

  

àÂ||è=‚|‹=€Ë˚^=«Èg|ã˚^=Òà|å‹== =
‹|=Éàd™|Î|⁄=é^Ñ|—ÿ^==Ωì|=flÈfi|Íà‹=Ú^áÜ|≈ÿ^=ÓÑÎ|åÿ^= =

= =
  مـــــــــــــــــع  ،نرفعـــــــــــــــــك باســـــــــــــــــتحقاق

  مباركـــــــة أنـــــــِت  ،ألیصـــــــابات نســـــــیبتكِ 
  وُمباركـــــــــــــــة هـــــــــــــــى  ،النســـــــــــــــاء فـــــــــــــــي

  ثمرة بطنــك.

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

= =
‡_oÿ^=«Èg|ã˚^|àÂ||è=‚|‹=Ï=Òà|å‹= =

‹|=Éàˇ^™|Î|⁄=|Îƒ=ΩÏ|(Ÿskÿ^=Ñ= =
= =

مرات)، یسوع المسـیح  ٤اللیلویا (
   جبــــــــــــل علــــــــــى تجلَّــــــــــىابــــــــــن اللَّــــــــــه: 

  .تــابور

Al?   al?  >  al?   al?  >  Ihc?       Pxc?       `  P]hri       
`mV;  >  af]wbt   `ejen   pitwou   
`nQabwr . 

= =
àÂ||è=‚|‹=p|ÿ_oÿ^=«Èg|ã˚^=Òà|å‹== =

=∆|f_j‹|=Éàd™|Î|⁄=é^Ñ|—ÿ^==Ωì|=flÈfi|Íà‹=Ú^áÜ|≈ÿ^=ÓÑÎ|åÿ^= =
= =

ــــــــــــــــیس  ــــــــــــــــا رئ ــــــــــــــــا ی   اشــــــــــــــــفع فین
ــــــــــــــــــل  المالئكــــــــــــــــــة الطــــــــــــــــــاهر   میخائی

ـــــــــــــا رئــــــــــــیس الســــــــــــمائیین، لیغفــــــــــــر    لن
  خطایانــا.

Arìprecbeuin   `è\rhi  `ejwn  >  `w   
piarxhaggeloc   eq?u?  >  Mixahl   `parxwn   
`nnanivhoùi  >  `ntefxa   nennobi   nan     
`ebol . 
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  ُاطلــــــــب ِمــــــــن الــــــــرَّبِّ عنَّــــــــا أیُّهــــــــا 
ـــــــــــِلك  الشــــــــــهید المجاهــــــــــد ســــــــــیدي الَم

  جیؤرجیوس، لیغفر..

Twb\  `mP_   `è\rhi   `ejwn  >  `w   
piaqlovoroc   `m=  >  pasoic   `pouro   
Gewrgioc      >      ̀̀nt?e?f?  ... 

  مسـرى شهــر
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. َقلِبـيوَتذوُب َنْفِسي للدُّخُ بُّ إَلَه القوَّاِت. َتْشَتاُق َمساِكُنَك مْحبوَبٌة یار     وِجْسـِمي قـد ابَتَهجــا وِل إلى دیاِر الرَّبِّ
؛ ألنَّ الُعْصفورَ باإل وَّاِت، َمِلِكـي َمـذاِبُحَك یـاربُّ إَلـَه القـّشـًا لَتَضـَع فیـِه أفراَخَهــا. وَجَد لُه َبیتـًا، والیماَمـَة عُ  لـِه الَحيِّ

  لُكــلِّ السُّـكـاِن في َبیِتــَك، ُیباِركوَنــَك إلى األَبــِد.وٕالِهي. ُطوَبى 
. ِل الـذي ُطوَبى للرَّجُ    الـذي . فـي وادي الُبكـاِء، فـي المكـاِن رتـََّب َمصـاِعَد فـي َقْلبــهِ ُنصـَرُتُه ِمـْن ِعنـِدَك یـاربُّ

َرُه. ألنَّ الَبركا   ِصـْهـَیــوَن.اآلِلَهِة في  َیسیروَن ِمْن قوٍَّة إلى قوٍَّة. َیَتَجلَّى إَلهُ ِت ُیعطیها واِضُع النَّامـوِس. َقرَّ
یـا إَلـَه َیعقـوَب، وانظُـْر أیُّهــا اإللـُه َنـاِصــُرنا، واطَِّلـْع إلـى وْجـِه اِت اسَتِمْع َصَالتي، أْنِصـْت ُه القوَّ أیُّهـا الرَّبُّ إل  

آالٍف. اخَتْرُت ِلنْفِسي أْن ُأْطَرَح على بـاِب بیـِت اللَّــِه أْفَضـَل ِمـْن اِلحًا في ِدَیاِرَك َخیٌر ِمْن َمِسیِحَك؛ ألنَّ َیومًا صَ 
ـــُع ، وُیْعِطـــي َمْجـــدًا وِنْعَمـــًة. اإللـــَه ُیِحـــبُّ الرَّْحَمـــَة والَحـــقَّ ظـــالِّ الُخطـــاِة؛ ألنَّ الـــرَّبَّ فـــي مَ أْن أْســـُكَن  الـــرَّبُّ ال َیمَن

  ِكِل َعَلیـَك.    هلِّلویـاـإَلـَه القـوَّاِت، طُـوَبى لإلنَسـاِن الُمتَّ لسَّاِلكیَن بالدَِّعِة. یاربُّ الَخْیراِت َعِن ا
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َغَفــْرَت آثــاَم َشــعِبَك. َســَتْرَت َجمیــَع َخطایــاُهْم. َحَلْلــَت ُكــلَّ ِضــَك. َرَدْدَت َســْبَي َیعقــوَب. َرِضــیَت یــاربُّ عــن َأرْ   
علینــا،  غَضـبُ نَّا. فهـْل إلـى األَبـِد تَ خالِصَنا، واْصِرْف َغَضَبَك عَ  ِرْجِزَك. َرَجْعَت َعْن ُسْخِط َغَضِبَك. ُردََّنا یا إَلهَ 

  أو ُتواِصـُل ِرْجـَزَك ِمـْن جیـٍل إلى جیـٍل ؟
  أِرنـا یـاربُّ َرْحَمتَــَك، وَأْعِطَنــا َخـَالَصــَك.یَنا، وَشعُبَك َیْفَرُح ِبَك. أنَت یا اللَّـُه َتعوُد َفُتْحیِ   
الِم لَشـْعِبِه ولقدِّیسـیِه، وللـذیَن َرَجعـوا إلیـِه بُكـلِّ ُقلوِبِهــْم. بالسَّـبُّ اإللـُه؛ ألنَّـُه َیـتَكلَُّم إنِّي َأْسـَمُع مـا َیـتَكلَُّم بـِه الـرَّ   

 والَعـْدُل والسَّـَالُم َتَالَثَمـا.الرَّْحَمـُة والَحـقُّ َتالَقیـا، لَیْسُكْن الَمْجُد في َأْرِضَنا. َقریٌب ِمْن َجمیِع َخاِئفیِه،  ألنَّ َخالَصهُ 
ِطـي َثمَرهـا. الَعـْدُل الَخْیـراِت، وَأْرُضـَنا ُتعْ طلَّـَع؛ ألنَّ الـرَّبَّ ُیْعِطـي السَّـَماِء تَ  والَعـْدُل ِمـنَ الَحقُّ ِمـَن األْرِض أْشـَرَق، 

  َیســُلُك، وَیْضــُع فـي الطَّریــِق َخَطَواِتــِه.    هلِّلویــاأماَمُه 
  
  
  
  

 برمهاتشـهر 



- ٣٣ - 
 

}=„È|‡_›oÿ^Ë=ç|‹_¶^=áÈ|‹äª^={  

  

  

. یا إلِهي َخلِّْص وباِئٌس أنا. احَفْظ َنْفِسي ِكیٌن واْسَتِمعِني، ألنِّي ِمسْ َأِمْل یاربُّ ُأُذَنَك    َعبَدَك الُمتَِّكـَل ألنِّي بارٌّ
؛ ألنَّـَك أنـَت یـاربُّ َرَفْعـُت َنْفِسـيَنْفَس َعبِدَك، ألنِّي إلْیـَك  َأصُرُخ الیوَم ُكلَُّه. َفرِّحْ اْرَحْمِني یاربُّ ألنِّي إلیَك َعلیَك. 

  اَفـِة الُمْســَتِغیثیَن ِبـَك.تُــَك كثـیرٌة لكَ وودیــٌع، وَرْحمَ یاَربُّ َصاِلٌح 
فلــیَس لــَك ي إلیــَك َصــَرْخُت فــَأَجْبَتِني. َتَضــرُّعي. فــي یــوِم ِشــدَّتبُّ لَصــالتي، وَأْصــِغ إلــى َصــوِت أْنِصــْت یــار   

 ، ـــلُّ اُألَمــِم وال َمــْن َیصــَنُع َشــبیٌه فــي اآللَهــِة یــاربُّ ـــْم، یَ كـأعـــماِلَك. ُك ، وَیْســُجُدوَن أَماَمــَك یــأتـــوَن الــذیَن َخَلْقَتُه اربُّ
ُدوَن اْسـَمَك؛    اإللــُه الَعظیــُم.اِنُع الَعجاِئَب. أنَت َوحَدَك ألنََّك أنَت َعظیٌم وصَ وُیَمجِّ

الرَّبُّ إلِهـي أیُّهـا  ِفِه مْن اْسِمَك. َأعَتِرُف لكَ لَیفـَرْح َقلِبي عنَد َخو قَِّك. اْهِدِني یاربُّ إلى َطِریِقَك، فَأْسُلَك في حَ   
ُد اْسَمَك ِمْن كُ  ـْیـَت إلى األَبِد؛ ألنَّ َرْحَمَتَك َعِظیلِّ َقلبي، وُأَمجِّ ، وَقْد َنجَّ .َمٌة عليَّ   َنْفِســي ِمـَن الَجِحیــِم السُّــفليِّ
، اللَُّهمَّ إنَّ ُمخـاِلفي ا   َیْسـِبقوا أْن َیجَعلـوَك أَمـاَمُهم.  وَمْجمـَع األعـزَّاِء َطلبـوا َنْفِسـي، ولـمْ لنَّامــوِس َقـْد َقـاُموا علـيَّ

وِح وكثـیُر الرَّْحَمـِة وصـاِدٌق. اإللُه، أنَت َرؤوٌف وَرحیٌم،  وأنَت أیُّها الرَّبُّ    أنـَت طویـُل الــرُّ
ذِلــَك ُمْبِغِضــيَّ ى َمِعــي آَیــًة َصــاِلَحًة لَیــرَ  وَخلِّــِص اْبــَن َأَمِتــَك. اْصــَنعْ ِعــزًَّة لَعبــِدَك،  انُظــْر إلــيَّ واْرَحْمِنــي. َأْعــطِ   

یـْـتَــِنـي.    هلِّلویــاَك أنَت یاربُّ َأَعْنـَتِنـي َفَیْخَزوا؛ ألنَّ    وَعــزَّ
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واَب ِصْهَیوَن أْفَضَل ِمْن َجمیِع َمَساِكِن َیعقوَب. أعمــاٌل َمجیـــدٌة َأساساُتُه في الِجباِل الُمقدََّسِة. ُیِحبُّ الرَّبُّ َأبْ   
  َقــْد قیـَلـْت َعنــِك یـا َمدینـــَة اللَّــِه.

ـــُل الَغریبـــُة وُصـــوُر وَشـــعُب الَحبشـــِة، َهـــؤالءُ    ــــي. ُهـــَوذا الَقباِئ ــــَل اللَّتـــْیِن َتعـِرفاِن كـــانوا ُهنـــاَك.  َأْذُكـــُر َرَهـــَب وَباِب
وُن اُألمُّ تقــوُل: إنَّ إْنســانًا وٕاْنســانًا صــاَر فیهــا، وهــو الَعلــيُّ الــذي أسََّســها إلــى األَبــِد. الــرَّبُّ ُیحــدُِّث فــي ُكِتــِب ِصــْهیَ 

َؤسـاِء، أوَلئَك الذیَن ُوِلدوا فیهـا؛ ألنَّ ُسـْكـَنى الَفِرحیَن َجمیـِعـِهــْم فیــِك.    هلِّلویــا   الشُّعوِب والرُّ
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: أنَت هو ناِصـري وَملجـأي، إلِهـي فَأتَِّكـُل    ، َیسَتریُح في ِظلِّ إلِه السَّماِء. َیقوُل للرَّبِّ السَّاِكُن في َعوِن الَعِليِّ
یَّاِد، وِمْن َكِلَمٍة ُمْقِلَقٍة. فـي وَسـِط َمْنِكَبْیـِه ُیَظلِّلُـَك، یني ِمْن َفخِّ الصَّ ناَحْیـِه َتعَتِصـُم. َعْدلُـُه وَتحـَت جِ  علیِه؛ ألنَُّه ُیَنجِّ

ْلمـِة، ُیحیُط بَك كالسِّالِح، فال َتخَشى ِمْن َخوِف اللَّیِل، وال ِمْن َسْهٍم َیِطیُر في النََّهاِر، وال ِمْن أمٍر َیْسُلُك في الظُّ 
. وأمَّا أنَت فال یْقَتِربوَن إلیـَك. بــْل َسْقَطـٍة وَشْیطاِن الظَّهیرِة. َیْسُقُط َعن َیساِرَك ُألوٌف، وَعْن َیِمیِنَك ِرْبواتٌ  وال ِمنْ 

ــُل، وُمَجـازاَة الُخطــاِة تُبِصــُر.   ِبَعْیَنیـَْك تتأمَّ
ــُروُر، وال تَــدُنو َضــرَبٌة ِمــْن َمْســَكِنَك؛ ألنَّــُه    ألنَّــَك أنــَت یــاربُّ َرجــائي. َجَعلــَت الَعِلــيَّ َملَجــأَك، فــال ُتصــیُبَك الشُّ

حَفُظوَك في َسائِر ُطُرِقَك، وعلى أیِدیِهـْم َیحِمُلوَنَك، ِلَئالَّ َتعثُـَر بَحجـٍر ِرْجلُـَك. َتَطـُأ األفَعـى ُیوِصي َمالِئَكَتُه بَك، لیَ 
یــِه، َأْســُتُرُه ألنَّــُه َعــَرَف اْســـِمي. َیــ دُعوِني فَأســَتِجیُب وَمِلــَك الَحیَّــاِت، وَتْســَحُق األســَد والتـِّنِّـــیَن. ألنَّــُه علــيَّ اتََّكــَل فُأَنجِّ

ُدُه، وطـوَل األیَّـاِم ُأشـِبُعُه، وُأِریـِه َخـالِصي. هلِّلویالهُ    ، َمعُه أنا في الشِّدَِّة. ُأنِقُذُه وُأَمجِّ
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فَلـْن تَتزْعــَزَع. ُكرِسـیَُّك  القـوََّة، وَتَمْنَطـَق بهــا. ألنَّـُه ثبَّـَت الَمسـُكوَنةَ  الرَّبُّ َقـْد َمَلـَك، وَلـِبَس الَجـالَل. َلـِبَس الـرَّبُّ   
، َرَفَعِت اَألنَهـاُر َصْوَتَها. َترَفُع اَألنَهـارُ  َصوَتهــا، ِمـْن  ثابٌت ُمنُذ الَبدِء، وأنَت هو ُمنُذ اَألَزِل. َرَفَعِت اَألنَهـاُر یاربُّ

ِـــّدًا. لَبْیِتــكَ  األَعــاِلي.فــي  َصــْوِت ِمیــاٍه َكثیــرٍة. َعجیبــٌة هــَي أهــواُل الَبحــِر، وَعجیــٌب هــو الــرَّبُّ   شــَهاداُتُه صــاِدَقٌة جـ
  التَّقــِدیـُس یــاربُّ طُــوَل األیَّــاِم.    هلِّلویــاَینبغي 

 هبرمودشـهر 
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ـلیِب ِمـْن أْجـ   ـــاَعــِة السَّادَسِة، ُسـمِّْرَت علـى الصَّ ـــادِس، وفــــي السَّ ِل الَخطیَّـِة التـي َتجـرََّأ یـــا َمـــْن فـــي الـَیـــوِم الـسَّ
نـــا. أنـــا َصـــَرْخُت إلـــى اللَّــــِه والـــرَّ  ْق َصـــكَّ َخطاَیانـــا أیُّهـــا الَمِســـیُح إلُهنـــا وَنجِّ بُّ َعلیهـــا أبوَنـــا آَدُم فـــي الِفـــْرَدْوِس. َمـــزِّ

ًة، وَباِكـَر، وَوْقَت الظُّهـِر. َكالِمي َسِمَعني. اللَُّهمَّ اْسَتِجْب َصالِتي، وال َتْرُفْض ِطْلَبتي. الَتِفْت إليَّ واْسـَمْعني َعشـیَّ 
  أقوُلُه، َفَیْسَمُع َصْوتي، وُیَخلِّــُص َنْفِســي ِبَســالٍم.     ( ذوكصابتـري )

  
لیِب في السَّاَعِة السَّاِدَسِة، وَقتْلَت الَخطـیَّـَة بالَخَشبِة، وأحیَ     ْیـتَ یا َیُسوُع الَمِسیُح إلَهَنا، الذي ُسمِّْرَت على الصَّ

ـــاِفَیةِ   الَمْیـــَت بمْوِتـــَك، الـــذي هـــو اإلنســـاُن الـــذي َخَلقَتـــُه ِبَیـــدْیَك، الـــذي َمـــاَت بالَخطیَّـــِة. اقُتـــْل أوَجاَعنـــا ِبآالِمـــَك الشَّ
ِة، إلــى ، والشَّــَهَواِت الَعاَلمیَّــvالُمحِیَیــِة، وبالَمَســامیِر التــي ُســمِّْرَت بَهــا. أنِقــْذ ُعقوَلنــا ِمــْن َطَیاَشــِة األعَمــاِل الَهُیولیَّــِة 

  ِتْذكاِر أْحَكاِمــَك السَّــمائیَّــِة، َكرأَفـِتــَك.    ( كانــین ) 
  

ــُل إلــى الــذي ُوِلــَد ِمنــِك،   ــٌة وال َمْعــِذَرٌة، ِمــْن أْجــِل َكثــَرِة َخطاَیانــا، فــَنْحُن ِبــِك َنَتوسَّ یــا  إذ لــیَس لنــا دالَّــٌة، وال ُحجَّ
هـــَي َشـــفاَعُتِك. قویَّـــٌة وَمقبوَلـــٌة ِعْنـــَد ُمَخلِِّصـــَنا. أیَُّتهــــا األمُّ الطَّاِهــــَرُة، ال َترُفِضـــي َواِلـــَدَة اإللـــِه الَعـــْذراَء. ألنَّ َكثیـــرًة 

نِقَذَنا. َفلتُـدِرْكنا الُخَطاَة ِمْن َشفاَعِتِك ِعْنَد الذي َوَلْدِتِه؛ ألنَُّه َرِحیٌم وقاِدٌر على َخالِصَنا. ألنَُّه تألََّم ِمْن أْجِلنا لكْي یُ 
َنـــا، واغِفـــ رأَفتُـــكَ  ْر لنـــا َســـریعًا؛ ألنَّنـــا َقـــْد َتَمْســـكنَّا جـِــــّدًا. أِعنَّـــا یـــا اللَّــــُه ُمَخلَِّصـــَنا ِمـــْن أْجـــِل َمْجـــِد اْســـِمَك. یـــاربُّ َنجِّ

  َخطاَیاَنا، ِمــْن أْجــِل اْســِمـَك القُــدُّوِس.    ( كانــین )
  

علــــى  لمســــیُح إلُهنــــا، ِعْنــــَدما َبَســــْطَت َیــــدْیَك الطَّــــاِهَرتْینِ َصــــَنْعَت َخالصــــًا فــــي وَســــِط األْرِض ُكلِّهـــــا، أیُّهـــــا ا  
لیِب. فِلَهـذا ُكلُّ اُألَمِم َتصُرُخ قاِئَلًة: .    ( ذوكصابتـري ) الصَّ   الَمْجــُد لــَك یــاربُّ

  
ـــاِلُح، َطـــاِلبیَن َمْغِفـــَرَة َخطاَیاَنـــا أیُّهــــا    المســـیُح إلُهنـــا؛ ألنَّ ِبمِشـــیَئِتَك َنْســـُجُد لَشْخِصـــَك َغیـــَر الفاِســـِد، أیُّهــــا الصَّ

. َنْصـُرُخ إلْیـَك وَنْشـُكُرَك، ألنَّـ ـَي الـذیَن َخَلْقـَتُهْم ِمـْن ُعبودیَّـِة الَعـدوِّ لیِب، لتَُنجِّ َك َمـألَت ُسِررَت أْن َتْصَعَد على الصَّ
ــا أَتیـْـَت لُتِعـیـَن الَعــاَلَم. یـاربُّ  الُكلَّ َفَرحًا أیُّهـا الُمَخلُِّص،   ( كانـین ) الَمجـُد لــَك. لمَّ

  
ُبــِك؛ ألنَّ ِمــْن ِقَبــِل َصــلیِب اْبنــِك انَهــَبَط الَجحــیُم    وَبُطــَل أنــِت هــَي الُممَتِلَئــُة ِنعَمــًة یــا َواِلــَدَة اإللــِه الَعــْذراَء. ُنطوِّ

ــُد ِبُشــكٍر الَمــوُت. أمواتــًا ُكنَّــا فَنَهـْضـــَنا، واْســـَتْحَقْقنا الحیــاَة األَبدیَّــَة، وُنلنــا َنعــیَم ال ِل. ِمــْن أْجــِل هــذا ُنَمجِّ ِفــْرَدْوِس األوَّ
.ـالمسیَح إلهَ    نا، ألنَّــُه قــويٌّ

  
  
  

                                                           

v
  األعمال الجسدية المادية. 
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َبشِّـُروا ِمـْن َیـوٍم إلـى ُه. وباِركــوا اْسـمَ  یـا ُكـلَّ األْرِض، َسـبُِّحوا الـرَّبَّ  َسبُِّحوا الرَّبَّ َتْسِبیحًا َجدیدًا. َسبِِّحي الرَّبَّ   
ــوٍم بَخَالِصــِه. َحــدِّثُ  ــوا فــي َی ــعوِب ِبَعَجاِئِب ــْیَن َجِمیــِع الشُّ ــِم بَمْجــِدِه، وَب ألنَّ الــرَّبَّ َعظــیٌم هــو، وُمســبٌَّح ِجــّدًا، ِه؛ اُألَم

ــا، علــى ُكــلِّ اآلِلَهــِة؛ ألنَّ ُكــلَّ آِلَهــِة اُألَمــِم َشــیاطینٌ هــوٌب َمرْ  ــَمَواِت. االعتــراُف والَبهــاءُ  أمَّ ُقدَّاَمــُه.  الــرَّبُّ فَصــَنَع السَّ
  الطُّْهـــُر والَجَمـــاُل الَعظیـــُم في ُقْدِســـِه.  

ذَّبـَاِئـــَح اْحمُلــوا الِه. للــرَّبِّ َمْجــدًا وَكراَمــًة. َقــدُِّموا للــرَّبِّ َمْجــدًا ِالســمِ وا َقــدُِّموا للــرَّبِّ یــا جمیــَع أُبــوَّاِت اُألَمــِم، َقــدِّمُ   
أَمــاِم وْجِهــِه. ُقولــوا بــیَن اُألَمــِم: إنَّ  فــي دیــاِرِه الُمقدََّســِة. َفلتَـتَـَزْلـــَزِل األْرُض ُكلُّهــا ِمــنْ بِّ وادُخُلــوا ِدَیــاَرُه. اســُجُدوا للــرَّ 

ــَع. علــى َخَشــبٍة، وأیضــًا ثَـبَّـــَت الَمْســُكوَنَة َفلــْن َتتَزْعـــزَ  الــرَّبَّ َقــْد َمَلــكَ  ــَیــدِیُن الشُّ َمَواُت، عوَب ِباِالســِتقامِة. َفْلتفــَرِح السَّ
أَمـاَم َوجـِه  الِبقاُع وُكلُّ ما فیهـا. حینئٍذ َیبَتهُج ُكـلُّ َشـجِر الَغـابِ فَرُح وَتبَتِهِج األْرُض، ولَیِعجَّ الَبحُر وَجِمیُع ِملِئِه. تَ 

  ُكوَنـَة ِبالَعـْدِل والشُّــعوَب ِبَحـقِّــِه.    هلِّلویــاَیِدیـُن الَمسـ. الرَّبِّ ألنَُّه یأتي. إنَُّه َیأتي ِلَیدیَن األْرَض 
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ـــرُ    ـــَرِح الَجزاِئ ــــلَِّل األْرُض، لَتْف ـــَك، َفلتَـَتَه ـــْد َمَل ـــَوامُ  الـــرَّبُّ َق ـــُه. الَعـــْدُل والَقَضـــاُء َق  الَكِثیـــرُة. َســـحاٌب وَضـــباٌب َحْوَل
َنَظـرِت األْرُض َة. أْعَداَءُه الذیَن َحوَلُه. َأَضاَءْت ُبُروُقُه الَمْسُكونَ ُق ُق َفَتسُلُك أَماَمُه وبَلِهیٍب َتْحرِ ُكْرِسیِِّه. النَّاُر َتْسبِ 

ــ ، وِمــْن قُــدَّاِم وجــِه ســیِّ ْمِع َفَتَزْلَزَلــْت. َذاَبــِت الِجَبــاُل ِمثــَل الشَّ ــِد األْرِض ِمــْن قُــدَّاِم وجــِه الــرَّبِّ َمَواُت ُكلِّهــا. أْخَبــَرِت السَّ
ــِه، وعاَینــْت َجمیــعُ  ـــَدُه. ِبَعدِل ــدِ  الشُّــعـــوِب َمجـ ــاِجدیَن لَمْصــنوَعاِت األَی الُمفَتِخــریَن بأْصــناِمِهم. ي، َیخــَزى َجمیــُع السَّ

؛ ألنَّــَك  أْجــِل َأحكاِمــكَ  َســِمَعْت ِصــْهَیوُن َفَفِرَحــْت، وَتهلَّلـــْت َبنــاُت َیهــوذا ِمــنْ كِتــِه. اْســُجُدوا للَّـــِه یــا َجِمیــَع َمالئِ  یــاربُّ
  َهـِة.على ُكـلِّ األْرِض. ارَتَفعـَْت ِجـّدًا فـوَق َجمیـِع اآللِ  أنَت هو الرَّبُّ الَعِليُّ 

. إنَّ الـــرَّبَّ َیْحَفـــظُ    ـــرَّ یُهــــْم ِمـــْن أیـــدي الُخطـــاِة. ُنـــوٌر َأشـــَرَق  یـــا ُمِحبِّـــي الـــرَّبِّ َأْبِغُضـــوا الشَّ ُنفـــوَس َأْبـــَراِرِه، وُینجِّ
، واعَتِرُفوا ِلِذْكـرِ . ، وَفَرٌح للُمسَتِقیِمي الُقلوبِ للصدِّیقینَ  دِّیقـوَن بالـرَّبِّ   قُـْدِســِه.    هلِّلویــا افَرُحوا أیُّهـا الصِّ
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الُقدُّوســُة، أعَلــَن راُعــُه لــُه َیمیُنــُه وذِ َصــَنَع أْعمــاًال َعجیَبــًة. أْحـَیـــْت بَّ َقــْد َســبُِّحوا الــرَّبَّ َتْســِبیحًا َجدیــدًا، ألنَّ الــرَّ   
َنَظـــَرْت َأقاِصـــي األْرِض . َعْدَلــُه. َذَكــَر َرْحَمَتــُه لَیعقــوَب، وَحقَّــُه لَبیــِت إْســرائیلَ  الــرَّبُّ َخَالَصــُه وكَشــَف ُقــدَّاَم اُألَمــمِ 

 َرتِّلوا؛ َرتِّلوا للرَّبِّ بالقیثاَرِة، بالقیثـاَرِة وَصـْوتِ وَهلِّلوا،  . َسبُِّحوا،َهلِّلوا للرَّبِّ یا ُكلَّ األْرضِ  َجمیُعهــا َخــالَص إلِهَنــا.
الَمْسـُكوَنُة وُكـلُّ ِملِئـِه،  َهلِّلـوا أمـاَم الـرَّبِّ الَمِلـِك. فلـَیَعجَّ الَبحـُر وُكـلُّ ِن، الِمزَماِر. بأْبـَواٍق َخاِفقٍة، وَصْوِت بـوِق الَقـرْ 

، األنهــاِر بأیِدیهــا. الِجبـاُل َتبـَتِهُج أَمـاَم وْجـِه الـرَّ  عُ السَّاِكِنیَن فیَهــا. ُتَصفِّــُق َجمیــ ألنَّـُه أتَـى ِلَیـِدیَن األْرَض، َیـِدیُن بِّ
  والشــُّعوَب باِالســِتَقـاَمـِة.    هلِّلویــا، الَمسُكوَنَة ِبالَعـْدلِ 

 بشنسشـهر 



- ٣٧ - 
 

  
  
  

=∆|f_j|ì=4|‹^ä‹|ƒ_|åÿ^=Ó˙|=ÔÔ|≈|ã_kÿ^= =
= =

}=‹_|oÿ^=áÈ|‹äª^|„È≈|åkÿ^Ë=‚={  

  

في ِصْهَیـْوَن،  على الشَّاروبیَم، َفلَتَتَزْلَزِل األْرُض. َعِظیٌم هو الرَّبُّ  الرَّبُّ َقْد َمَلَك، فلَترَتِعـِد الشُّعوُب، الَجاِلـُس   
ُیِحبَّ الَعـْدَل. أنـَت الَمِلِك أْن ، وكَراَمُة ِالْسِمـِه الَعِظیِم؛ ألنَُّه َمرُهوٌب وُقدُّوٌس ُفوا وُمتعاٍل على ُكلِّ الشُّعوِب. َفلیعَترِ 

  أنـَت َأجـَرْیــَت الَقضــاَء والَعــْدَل في َیعـقــوَب.، َهـیَّأَت اِالسِتَقاَمةَ 
َن الـذیَن ِارَفُعوا الرَّبَّ إلَهـَنا، واْسُجُدوا لَموِطِئ َقَدَمْیِه، فإنَّـُه قُـدُّوٌس. ُموَسـى وَهـروُن بـیَن َكَهَنِتـِه، وَصـُموِئیُل بـی  

واِمـَر ِمِه. كاُنوا َیْدُعوَن الرَّبَّ َفیْسَتجیُب لُهْم، بَعُموِد الَغَمـاِم كـاَن ُیكلُِّمهُـم؛ ألنَّهُــْم َحِفظُـوا َشـَهاَداِتِه، واألَیْدُعوَن ِباسْ 
ــا التــي أْعَطاُهـــم. أیُّهـــا الــرَّبُّ إلُهَنــ أعَمــاِلِهم.  ِقمًا علــى َجِمیــعِ ـأنــَت اســَتَجْبَت لُهــْم. ِصــْرَت لُهــْم یــا اللَّـــُه َغُفــورًا وُمنَت

  في َجَبـِلِه الُمقـدَِّس، فإنَّ الـرَّبَّ إلَهَنـا قُـدُّوٌس.    هلِّلویــاوا ارَفُعوا الرَّبَّ إلَهـَنـا، واسُجدُ 
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ُهــَو نــا، هلیــِل. اعَلُمــوا أنَّ الــرَّبَّ ُهــَو إلهُ ُادُخُلــوا أَماَمــُه بالتَّ . َهلُِّلــوا للــرَّبِّ یــا ُكــلَّ األْرِض. اْعُبــُدوا الــرَّبَّ بــالَفَرحِ   
لــُه، وَبــاِرُكوا فُــوا ادُخلُــوا أبَواَبــُه ِبــاِالعِتَراِف وِدَیــاَرُه ِبالتََّســاِبیِح. اْعَترِ ِتــِه. َصــَنعَنا ولــیَس َنْحــُن، ونحــُن َشــعُبُه وَغــَنُم َرعیَّ 

  ، وٕالـى جیــٍل فجیــٍل َحـقــُُّه.    هلِّلویــاَرْحَمتُــهُ َصاِلٌح هو، وٕالى األَبِد  اْسَمُه. فإنَّ الرَّبَّ 
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. أتــرنَُّم لــكَ    ُكنــُت أســُلُك ؟  لَقــْد  وأَتَفهَّــُم فــي َطریــٍق بــال َعیــٍب. َمَتــى َتــأِتي إلــيَّ ، َرْحَمــًة وُحْكمـــًا ُأَســبُِّحَك یــاربُّ
َأبَغْضـُت. لـْم َیْلَصـْق ْعصـیِة َعیَنيَّ َأْمرًا ُیخاِلُف النَّـاموَس. َصـاِنِعي المَ أَماَم  بِدَعـِة َقلبـي في َوَسِط َبیتـِـي. لْم أَضعْ 

، وعِ  یِر َعنِّي لْم أُكْن أْعـَلُم، والذي َیغَتاُب قَ نَد َمَیالِن ِبي َقلٌب ُمْعَوجٌّ ِسّرًا ُكنـُت ُأطاِرُدُه. الُمسَتكبُر بَعْیَنْیـِه ریَبُه الشِّرِّ
، ُأْجِلَسُهْم َمِعي. السَّاِلُك في الطَّریـِق بـال َعیـبٍ  ُأوآِكُلُه. َعْیَناَي على َجمیِع ُأَمَناِء األْرِض، ِلكيْ  لمْ  والُمنَتِفُخ الَقْلبُ 

. فـي أوقـاتِ ي. كـان َیْخِدُمِني. الُمَتَكبُِّر لْم َیسُكْن في َوَسِط َبْیتِ هذا  َدواِت الَغــ الُمتَكلِّـُم بـالظُّْلـِم لْم َیْسَتِقْم أَمـاَم َعیَنـيَّ
  ِمـْن َمـِدیَنـِة الـرَّبِّ َجمیــَع َصـاِنـِعـي اإلثْــِم.    هلِّلویــایَد ُكنُت أقُتُل َجمیَع ُخَطاِة األْرِض، ألُبِ 

  

 باؤنـىشـهر 
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الـرَّبُّ  َأْعـَداَءَك تحـَت َمـوِطِئ َقـَدَمْیَك. َعصـا قُـوٍَّة ُیْرِسـُل لـكَ  تـَّى أَضـعَ َقاَل الرَّبُّ ِلَربِّي: اْجِلْس َعْن َیمِیِنـي، حَ   

ِتــَك، فــي َبهـــاِء القدِّیِســینَ  .ِمــْن ِصــْهَیوَن، وَتُســوُد فــي َوَســِط أعــَداِئكَ  ئاَســُة فــي َیــوِم ُقوَّ ـــَل . َمَعــَك الرِّ ـــِن َقـْبـ ـــَن الَبطـ ِمـ
ـْبــِح وَلـْدتُــَك.   َكوكــِب الصُّ

َیمیِنـَك ُیَحطِّـُم فـي  إلى األبـَـِد على َطقِس َملِكیَصاِدَق. الرَّبُّ َعـنْ  َأقَسَم الرَّبُّ ولْن َینَدَم: إنََّك أنَت هو الكاِهنُ   
ــًا. َیْســَحُق رأَس َكثیــرینَ  األْرِض، وفــي الطَّریــِق َیشــَرُب علــى  َیــوِم ِرْجــِزِه ُمُلوكــًا. َیقِضــي بــیَن اُألَمــِم، وَیمألُهــم ُجثَث

  لـَذِلــَك َیرَفــُع رأَســُه.    هلِّلویــاَن الوادي، لماَء مِ ا
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ـــسِ    ـــي، فـــي َمجِل ـــلِّ َقْلِب ـــْن ُك ـــَك یـــاربُّ ِم ـــالُ  أْعتـــِرُف ل ـــٌة هـــَي أعَم ـــْم. َعِظیَم ،  الُمســـَتِقیِمیَن وفـــي َمْجَمِعِه الـــرَّبِّ
َعَجاِئِبـِه. َرِحــیٌم  لَعَمِلـِه، وَعدلُــُه داِئـٌم إلـى أبـِد األَبــِد. َذَكـَر َجمیـعَ اِء وَعظـیُم الَبَهـ وَمشـیئاُتُه ُكلُّهـا َمفُحوَصـٌة. الشـُّـــكرُ 
أْعَماِلــِه، ِلُیْعِطـَیــُهْم ِمیـَراَث  ألتقیائِه. َیـذُكُر إلـى الـدَّهِر ِمیثاَقـُه. َخبَّـَر َشـْعَبُه ِبقُـوَّةِ  هو الرَّبُّ وَرؤوٌف. َأْعَطى َطَعاماً 

َمصــُنوَعٌة ِبالَحـــقِّ واِالســِتَقاَمِة. . وَعــْدٌل، ُكــلُّ وَصــاَیاُه َصــاِدَقٌة. ثَاِبَتــٌة إلــى َدْهــِر الــدُّهورِ  َأْعَمــاُل َیَدْیــِه َحــقٌّ  اُألَمــِم.
، و . َأمَر ِبَعْهـِدِه إلى األَبـِد. اْســُمُه قُـدُّوٌس وَمرهـوبٌ  .َأْرَسَل خالصًا ِلَشْعِبهِ  الَفْهـُم َصـاِلٌح رأُس الِحكَمـِة َمَخاَفـُة الـرَّبِّ

  لُكلِّ َمـْن َیعَمـُل بـِه، وَتســِبَحـُتُه داِئمــٌة إلى األَبــِد.    هلِّلویــا
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، وَیهَوى وَصاَیاُه ُطوَبى للرَُّجـِل الَخاِئِف الرَّ    اَرُك. َمْجـٌد ُیَبـ ِجّدًا. َیقَوى َنْسُلُه على األْرِض. جیُل الُمسَتِقیِمینَ بَّ
.وبَ  اللَُّه وَرؤوفٌ  ُنوٌر َأشَرَق في الظُّلَمِة للُمسَتِقیِمیَن. َرِحیٌم الرَّبُّ . وِغنًى في َبیِتِه، وِبرُُّه َیدوُم إلى األبـَـدِ    ـارٌّ

ـدِّیِق . ُع إلـى الـدَّهرِ وُیـَدبُِّر أقواَلـُه بالَحــقِّ؛ ألنَّـُه ال َیـتَـَزْعــزَ ، َصاِلٌح هو الرَُّجُل الذي َیَتَراَءُف وُیقِرُض    ِذْكـُر الصِّ
. َقلُبـُه ثَاِبـٌت فـال َیَتَزْعــَزُع، َحتـَّى َیـَرى  َیدوُم إلى األَبِد، وال َیْخَشى ِمـْن َخَبـرِ  السُّـوِء. َقلُبـُه ُمسـتِعٌد ُمتَِّكـٌل علـى الـرَّبِّ

ــٌم إلــى َدْهــِر الــدُّ ْعَطــى بأْعَداِئــِه. َفــرََّق وأَ  َقْرُنــُه بالَمْجـــِد. الَخــاِطُئ ُیبِصــُر َفَیغتــاُظ،  هوِر، َیرَتِفــعُ الَمَســاِكیَن، وِبــرُُّه داِئ
  بأْســناِنِه وَیــُذوُب. َشــْهَوُة الَخاِطــِئ َتِبیــُد.    هلِّلویــا وَیِصرُّ 

  

 أبيـبشـهر 
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ــاُن. َســبُِّحوا اســَم الــرَّ َســبُِّحوا الــرَّبَّ أیُّ    . هـــا الفتَی ــَیُكِن اْســُم الــرَّبِّ ُمَباَركــًا ِمــَن اآلَن وٕالــى األَبــدِ بِّ ِمــْن َمشــاِرِق . ِل
ــمِس إلــى َمغاِرِبَهـــا، بارِ  ــَمواِت َمْجــُدُه. َمــْن ِمثــُل الــرَّبِّ كـــوا اْســَم الشَّ . الــرَّبُّ عــاٍل علــى ُكــلِّ اُألَمــِم، وفــوَق السَّ الــرَّبِّ

ـــ ـــاِكنِ ؟اإلِهَن ـــماِء  األعـــالي، والنَّاظــــِر إلـــى الُمتواِضـــعاتِ فـــي  !  السَّ ـــیِم الِمْســـِكیَن ِمـــفـــي السَّ َن وعلـــى األْرِض. الُمِق
فـــي بـیــــٍت، ُأمَّ سـاِكنـــًة  ُرَؤســاِء َشــعِبِه. الــذي َیْجعــُل الَعاِقـــرَ مــَع  والرَّاِفــِع البــاِئَس ِمــَن الَمْزَبَلــِة، لكــي َیجِلــَس التُّــَراِب، 

  َفِرَحــًة.    هلِّلویــاأوالٍد 
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، َفَأْدُعــــوُه ُكـــلَّ أیَّـــاِمي. ألنَّ أُه َأْحَبْبـــُت أْن َیْســـَمَع الـــرَّبُّ َصـــْوَت َتَضـــرُِّعي؛ ألنَّـــ   الَمـــوِت وجـــاَع أَمـــاَل ُأْذَنـــُه إلـــيَّ
  َنــجِّ َنْفِســي.  ًا وُحْزنًا َوَجْدُت، وِباْسِم الرَّبِّ َدَعْوُت: یاربُّ ِضیقي. اكـتَـَنـَفـْتِنـي، وَشَداِئَد الَجِحیِم أَصاَبْتنِ 

. اتََّضْعــُت َفخلََّصــِنـي.. الذي الرَّبُّ َرِحیٌم وِصدِّیٌق، وٕالهُـَنا َیْرَحمُ      َیحفــُظ األطفــاَل هـو الــرَّبُّ
، وَأْنَقـــَذ َنْفِســـي ِمـــَن الَمـــْوتِ الـــرَّبَّ َقـــ؛ ألنَّ اْرِجِعـــي یـــا َنْفِســـي إلـــى َموِضـــِع راَحِتـــكِ    وَعْیِنـــي ِمـــَن ، ْد َأْحَســـَن إلـــيَّ

َلِق. ُأْرضِ    الــرَّبَّ أَماَمــُه في كــوَرِة اَألْحــَیـاِء.    هلِّلویــاي الدُُّموِع، وِرْجَليَّ ِمَن الزَّ
= =
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بماذا ُأكـاِفُئ الـرَّبَّ َعـْن ُبوَن. أنا ُقْلُت في َحْیَرِتي: إنَّ ُكلَّ النَّاِس َكاذِ . ْعُت ِجّداً آَمْنُت ِلذِلَك َتَكلَّْمُت، وَأنا اتَّضَ   
  للــرَّبِّ قُــدَّاَم ُكــلِّ َشــْعِبـِه.ي الَخَالِص آُخُذ، وِباْسِم الرَّبِّ َأْدُعو. ُأوِفي ُنُذورِ ما أْعَطاِنیِه ؟  َكأَس  ُكلِّ 

َفَلـَك َأْذَبـُح َذِبیَحـَة ي، َعْبـُدَك، أنـا َعْبـُدَك واْبـُن َأَمِتـَك. َقَطْعـَت قُـُیــودِ یِه. یـاَربُّ أنـا َمْوُت ِقدِّیسِ  َكِریٌم أَماَم الرَّبِّ    
ـــِط أبِّ ُقــدَّاَم ُأوِفــي للــرَّبِّ ُنــُذوِري فــي ِدَیــاِر َبْیــِت الــرَّ دُعــو. التَّْســبیِح. وِباْســِم الــرَّبِّ أَ  ـــِه، فــي َوَسـ ـــلِّ َشــْعِب وُرَشــِلیـــَم.    ُكـ

  هلِّلویــا
  
  
  
  

 مسرىشـهر 
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الِجسـَماِنیَّة أیُّهـا ْت َحواسَّـنا التَّاِسعِة ِمـْن أْجِلنـا َنْحـُن الُخطـاَة، َأِمـالسَّاَعِة  یا َمْن َذاَق الَمْوَت بالَجَسِد في وْقتِ   
ـــلِ  َنـــا. َفْلَیـــْدُن َتوسُّ . كَقوِلـــَك َفهِّْمِنـــي. لَتـــدُخْل ِطْلَبِتـــُقـــدَّ ي المِســـیُح إلُهــــَنا، وَنجِّ َحْضَرِتـــــَك. كَكِلَمِتـــــَك ي إلـــى اَمَك یـــاربُّ

  أْحیـِنــي.    ( ذوكصـابتري )
  

وَح فـــي َیـــَدي اآلِب، ِعنـــَدما ُعلِّْقـــتَ    ـــاَعِة التَّاِســـعِة، َوَهـــدْیَت اللِّـــصَّ  یـــا َمـــْن َســـلََّم الـــرُّ ـــلیِب وْقـــَت السَّ  علـــى الصَّ
ــاُل. َبــْل َقــدِّْس  للــدُّخوِل إلــى الِفــْرَدْوِس، ال َتْغَفــلْ  الَمْصــُلوَب َمعــكَ  ــاِلُح، وال َترِذلِنــي أنــا الضَّ َنْفِســي  َعنِّــي أیُّهــا الصَّ

لــَك َتْســبَحًة بَغیــِر  َقــدِّمُ الُمحِیـَیـــِة. لَكیمــا إذا ُذْقــُت ِمــْن إْحســاَناِتَك، أُ  وأِضــْئ َفْهِمــي، واْجَعْلِنــي َشــریكًا ِلنْعَمــِة أْســراِركَ 
ــَنا.    ( كانــین ) ُفتوٍر، ُمْشتاقًا إلى َبهاِئَك أفَضَل ِمنْ    ُكــلِّ شـيٍء، أیُّهــا المِســیُح إلهُــَنا، وَنجِّ

  
ــاِلُح، وَقـَتْلـــَت الَمــْوَت بَموِتــكَ  یــا َمــْن ُوِلــْدَت ِمــَن الَبتُــوِل ِمــْن أْجِلَنــا، واْحـَتمْلـــتَ    ــْلَب أیُّهـــا الصَّ وأْظَهــْرَت ، الصَّ
ــَك، ال ُتْعــِرْض یــا اللَّـــُه َعــنِ القی ــَة ِبقیاَمِت ــَك للَبشــرِ  اَم ــْر َمَحبََّت ــدْیَك. َأْظِه ــَتُهم ِبَی ــْن أیُّهـــا  الــذیَن َجَبْل ــْل ِم ــاِلُح. اْقَب الصَّ

ْمنا إلـى الـدَّهِر، وال وال ُتَسـلِّ  ضـاِء،یـا ُمخلَِّصـنا َشـعبًا ُمتواِضـعًا. ال َتتُرْكنـا إلـى اِالْنقِ  َواِلَدِتَك َشَفاَعًة ِمْن أْجِلنـا. َنـجِّ 
  َعْبــِدَك، وٕاْســرائیَل ِقدِّیسـِـَك.   ( كانــین )، وٕاسَحَق َعنَّا َرْحَمَتَك، ِمْن أْجِل إبراهیَم َحبیِبكَ ْع َتنُقْض َعْهـَدَك، وال َتْنـزِ 

  
ـلیبِ    ـا أْبَصـَر اللِّـصُّ رئـیَس الَحَیـاِة علـى الصَّ مـا كاَنــِت  ا إلـٌه ُمتَجسِّـٌد،وَب َمعَنـُمَعلَّقـًا، قـاَل: لـوال أنَّ الَمصـل لمَّ

ــْمُس أْخَفــْت ُشـــَعاَعها، وال األْرُض  َماَجــْت ُمْرَتِعــَدًة. لكــْن أیُّهـــا القــاِدُر علــى ُكــلِّ شــيٍء، والُمْحتِمــُل ُكــّل شــيٍء:  الشَّ
  فـي َملكـوِتــَك.    ( ذوكصــابتـري ) اْذُكرِني یاربُّ َمَتى ِجْئتَ 

  
لیبِ یا َمْن َقِبَل إلیِه ا   اِلُح، َنحُن الُمستوجِ ، ْعِتَراَف اللِّصِّ على الصَّ ُحــْكَم الَمـْوِت ِمـْن بیَن اْقَبْلنا إلْیَك أیُّهـا الصَّ

اْذُكرَنـــا یـــاَربُّ َمتَــى ِجْئـــَت فــي  معــُه َجمیعــًا: َمعــُه، ُمْعـَتِرِفیــــَن ِبُألوِهیَّـــِتَك، وَنْصــُرخُ ا أْجــِل َخطاَیاَنــا. ُنِقــرُّ ِبَخطاَیاَنــ
  لكوِتـَك.    ( كانین )مَ 
  

ــدُة الَحمــَل والرَّاِعــ   ــْت وهــيَ ي ِعنــَدما َنَظــرِت الواِل ــلیِب ُمَعلَّقــًا، قاَل ــا العــاَلُم  ُمَخلِّــَص العــاَلِم علــى الصَّ ــٌة: أمَّ َباِكَی
ِبٌر َعلیِه ِمن أْجِل الُكلِّ یـا الذي أنَت صا أْحشاِئي َفـَتْلتـِهُب ِعنَد َنَظري إلى َصَلُبوِتكَ الِص، وأمَّا فَیفَرُح ِلَقُبوِلِه الخَ 

  وٕاَلِهـي.ي اْبنِ 
  

= =
= =
= =
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  وكياتـسل. ال٤
  
  
  
  

  في هذا الجزء 

  سوف ندرس بعض الموضوعات

   ةــامـات واآلداب العــوكيـق بالسلـتتعلّالتي 

  . ةـرحلـذه المـي هـدوم فـا المخـف عليهرـا ويتعـرفهـب أن يعـيج
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العمـل علـى تنمیـة ثقافـة االحتـرام  يفمـن الضـرور  يبالتـالو  خر هـى قمـة أشـكال الثقافـة،إن ثقافة احترام اآل - 

ن أخبرات الفرد أكبـر مـن غیـره، فـال بـد مـن و  المتبادل للوصول إلى مجتمع متماسك، فمهما كانت تجارب
 لتبـاینالتعامـل معهـم علـى أسـاس أنهـم جـزء ال یتجـزأ مـن كیـان المجتمـع الواحـد، فاو  یحترم ثقافة اآلخـرین،

مــا دام و  مصــلحة المجتمــع،فــي ثــري المجتمــع مــا دامــت تصــب جمیعهــا وجهــات النظــر، تُ فــي االخــتالف و 
   .أفراده یتعاملون بداخله من منطلق ثقافة احترام اآلخر

  ٕان هــــو أســــاء احتــــرام و  حتــــى ،هــــذا االحتــــرام الــــذى نــــدین بــــه لإلنســــان اآلخــــر علــــى عــــدم احتقــــاره يینطـــو  - 
داخلـه بنصـیب مـن اإلنسـانیة یسـتحق فـي شـخص الـذى یرتكـب الشـر، یحـتفظ لكن حتى ذلـك الو  اآلخرین،
  .االحترام

 خصوصــیته اإلنســانیةفــي ا أال نتعــدى علــى اآلخــرین فــي جوانــب أساســیة مهمــة واحتــرام اآلخــر یتطلــب منَّــ - 
  هى:و 

  .الدین •
  .الوالدین األهل خصوصاً و  ،رضالعِ  •
  .اللغة •
  .الوطن أو مكان النشأة •
  .أو طریقة التفكیر يالرأ •

مكــامن الكرامــة لــدى الشــخص اآلخــر، ســیتحقق مبــدأ احتــرام  عــدّ تُ  التــي ٕاذا مــا احتــرم النــاس هــذه الجوانــبو  - 
یسـعى اإلنسـان  التـيخوته في المجتمع. فهذه المكـامن هـى إلو  من یتجاوزها سیفقد احترامه لنفسهو  اآلخر،

 سـبباً  نو الكثیـر ، بـل یعتبرهـا شخصـیتهو  الدفاع عنها ألنها تشـكل ركیـزة مـن ركـائز هویتـهو  للمحافظة علیها
  من أسباب وجودهم.

ــ -   ةنســان متــأثر أفكــاره فهــذه مســألة تبــدو قابلــة للنقــاش ألن اآلراء لــدى اإلو  ا احتــرام اآلخــر مــن خــالل آرائــهأمَّ
األفكــار مــن خــالل االحتــرام، و  ر اآلراءالنقــاش أن تتغّیــو  مزاجــه، فمــن الممكــن عــن طریــق الحــوارو  بطباعــه

 فقـد یكـون الشـخص عنیـداً  ،يالسـخریة منهـا بشـكل غیـر حضـار و  االسـتخفافو  م التهجمباإلقناع وعد أیضاً 
بـاحترام فـائق و  اإلقنـاعو  هذا العناد قد یكون خصلة سـیئة لدیـه لكننـا یجـب أن نعـالج عنـاده بـالحوارو  برأیه،

 .به لنغیر من رأیه الذى قد یكون هو خاطئاً 
  

v قواعد مبدأ احترام اآلخر: 

  .هذا نابع من احترامنا ألنفسنا، و أو كبیراً  مهما كان صغیراً  احترام حقوق اإلنسان §
ر كمـا إن التكبُّـ .فلـیس كـل مـا نقولـه یكـون صـحیحاً  ،فقدنا اآلخرینر، فذلك یُ التكبُّ و  االبتعاد عن العناد §

  إلى عدم احترامهم لنا. يا یؤدِّ ممّ  ،عدم التواصل معهمو  هو فراق
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العكــس صــحیح. و  عصــر"،فتُ  نــاً ال لیِّ و  كســر،فتُ  ال تكــن قویــاً كمــا یقــول المثــل: "و  المرونــة مــع اآلخــرین، §
التعامل مع الناس بكل مستویاتهم في أیضا المرونة تجذب اآلخرین إلینا، ألنها تتطلب الذكاء الشدید 

  االجتماعیة.و  الثقافیة
ویمهم هـذه الحالـة إذا اسـتطعنا تقـوفـي  أفكـارهم،و  االستهزاء من سلوك اآلخرینو  االبتعاد عن السخریة §

  ممن ال یرضیهم النصیحة فعلینا السكوت. وإان كانو  فلنا ذلك،
تحقــق بأنفســنا صــدق مــا یقولونــه حتــى نســتطیع أن ن علینــا أن نفتــرضو  ب اآلخــرین،كــذِّ ك أو نُ شــكِّ ال نُ  §

خطــائهم أیفقــدنا دبلوماســیتنا، ألن أكثــر النــاس تكــره توجیــه  ئفــالحكم المباشــر علــیهم خــاط ،مــن ذلــك
 ي.تروّ و   أن نعالج األمر بهدوءعلینا إالَّ  ماو  علن،بشكل مُ 

الحــل هــو تــرك الخصــم مهمــا اختلفنــا و  غضــة،البُ و  إلــى الكراهیــة يتــرك احتقــار الخصــم، ألن ذلــك یــؤد §
بـذلك ، و االعتـراف بذنبـهو  ألن تركه هو العقاب الكبیر الذى سـیعیده إلـى رشـده ،مهما أساء إلیناو  معه

  قیها.رُ و  سامحناه سیكون ذلك من فضائل األخالقٕاذا ، و بینهو  ر المسافة بینناسوف تقصُ 
لیحترمنا اآلخرون  يضرور  يءعدم نشرها شو  تخص اآلخر التيالمحافظة على سریة بعض األمور  §

  قد ال یرتضون بجهرها للذات. التيتهم األننا احترمنا خصوصی
  
  
  

  
عــدة خطــوات هامــة مــن  يیلــتعاســة الفــرد، وفیمــا و  شــقاءفــي نجــاح أو فــي  اً هامــ اً احتــرام الــذات یلعــب دور 

  إلى أعلى درجة ممكنة: يخاللها نستطیع أن نرفع مستوى تقییمنا الذات
 
v :تقدیر الذات 

  .يب التنقیب عن كل ما هو سلبتجنّ ، و كحیاتفي  يش عن كل ما هو إیجابفتّ 
v :ال نقارن أنفسنا مع اآلخرین 

 ـــلحظـة  يأوفـي  ـــ، لـذلك سـوانا نْ مَّـعَ  قیمـة أقـلو  أدنى، مستوىبسوى أننا سنشعر  یئاً ش يفالمقارنة ال تعن
مــن مقارنــة  بــدالً  ،مــن اآلخــرین بــرَ العِ و  حالــة مقارنــة، علینــا أن نحــاول أن نســتلهم الــدروسفــي نجــد أنفســنا 
  أنفسنا بهم.

v  ُّيب التصریح السلبتجن: 
قــدر، ال عــن أعمالنــا، مثــل: "ال أســتطیع، ال أو  عنــدما نتحــدث عــن أنفســنا يب التصــریح بــالكالم الســلبتجنُّــ

  أستحق، أنا غیر محظوظ ... الخ".
v (التأكیدات): ياإلیحاء الذات 

ص مــن الكثیــر مــن نــتخلَّ  يكــ ن أنفســنا بهــا یومیــاً لقِّــیجابیــة المدروســة، نُ باختیــار مجموعــة مــن التأكیــدات اإل
 بأنفسنا إلى مستوى رفیع من احترام الذات. ينرتقو  ،العادات السلبیة
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v :دراسة حاالت الغضب 
ق باألشـــخاص أو الســـیطرة علـــى موقـــف معـــین یتعلَّـــفـــي كل عـــام نـــاتج عـــن عـــدم قـــدرة الفـــرد الغضـــب بشـــ

قهــا بــالمواقف، ق بســیكولوجیة الفــرد أكثــر مــن تعلُّ الحقیقــة فــإن حــاالت الغضــب تتعلَّــو  باألشــیاء مــن حولــه.
د أو عتقـحیاتـه، یكـون لهـا صـلة مباشـرة بمُ فـي حیث یؤكد العلماء على أن أي حالة غضـب یواجههـا الفـرد 

  ن حوله.لنفسه أو للعالم مِ  ير أو بفهم سلببتصوّ 
v  ِه الخوف:واج 

مـــع حالـــة  ذلـــك مـــن خـــالل االسترســـال ذهنیـــاً و  مواجهتـــه،فـــي ن ص مـــن الخـــوف تكُمـــأفضـــل طریقـــة للـــتخلُّ 
بنــا علــى قــد تغلّ و  ر أنفســناأعمــاق الالشــعور، ثــم مــن بعــد ذلــك نتصــوّ فــي الخــوف حتــى تصــل إلــى جــذوره 

  .عور باالستیاء ناتج عنهش يتجاوزنا أ، و الخوف
v  ُتفائالً ن مُ ك: 

 ، یجب أن نتفاءل على الدوام بغض النظر عـن الظـروفيرفع مستوى التقییم الذاتفي التفاؤل عامل مهم 
  األحداث من حولنا.و 

v  ُّالحسدب مشاعر الغیرة و تجن: 
عـن تقیـیم  ـــ بـال أدنـى شـكّ و  ـــر عبِّـتُ  والتـي عـن الشـعور بالدونیـة، ــــبشـكل مباشـر و  ـــجـان الحسد ناتِ و  الغیرة

  ).Lower Self Esteem( يسلب يذات
v  ُّنقد من اآلخرینب المواقف التي تجعلنا تحت طائلة لوم وعتاب و تجن: 

أن و  نقـد اآلخـرین لـه،و  عتابو  احترامه لنفسه لومو  يتقییمه الذاتو  رة لشخصیة الفرددمّ من أكثر األشیاء المُ 
 النقد بصـبرو  أن نواجه حاالت اللومو  زمین، واثقین من أنفسنا،ذلك، هو أن نكون جافي أفضل طریقة لتال

لـوم أو نقـد أحـدهم، فـي نـا غیـر قـادرین علـى تالاالسـتیاء. فـإذا كُ و  عدم االستسالم لحاالت الغضبو  رویةو 
  ا یقوله.مَ فإننا بالتأكید قادرون على عدم االكتراث لِ 

v  ُین بالطاقةن مفعمِ ونك: 
الضروریة لفعالیـات حیاتنـا لیـوم غـد. لـذلك ال بـد لنـا مـن أن نخلـد إلـى و  ة الالزمةا بالطاقنَ دّ مِ یُ  يالكافالنوم 

ب تجنَّــنب تنــاول الطعــام قبــل النــوم بفتــرة ال تقــل عــن ثــالث ســاعات، كــذلك یجــب أن نتجنَّــو  ،النــوم مبكــراً 
 ننــا،اأذهفــي عــب، فمثــل هــذه األشــیاء تبقــى عالقــة ارة أو مشــاهدة أفــالم الرُّ االســتماع إلــى األخبــار غیــر السَّــ

  تسلبنا الرقاد بسالم. يبالتالو 
v  ُن مرحاً ك: 

  .حرَ بمَ ب أنفسنا على أن نعمله درِّ نُ  ،يءش يحین نقوم بفعل أ
v ياالهتمام البدن: 

المهـم هـو  يء... الـخ، الشـ ينهـتم فیهـا بأبـداننا، كالتمـارین الریاضـیة مثـل المشـ خصـص أوقاتـاً یجب أن نُ 
  ق بالجوانب األخرى من حیاتنا.آخر یتعلَّ  يءش يننسى أو  ،يس الوقت لالهتمام البدنكرّ أن نُ 
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v االستمتاع بالطبیعة: 
نریـد أن نعـود إلـى مزاجنـا الرائـق، فاالسـتمتاع و  اإلحبـاط،و  حالة من االستیاءفي لحظة نجد أنفسنا  يأفي 

 فهى الطریقة المالئمة لتفریغ أیه شحنات سلبیة. ،بالطبیعة هو أفضل طریقة لفعل ذلك
v  ُّمن الروتینص التخل: 

ب أنفسـنا علیهـا، نـدرِّ و  ش عـن هوایـة جدیـدةكـأن نفـتّ  ،جدید یثیر اهتمامنـا أكثـر يءعن ش بأن نبحث دائماً 
  االستمتاع بها. وهلكن المهم و  لیس بالضرورة أن نحترفها

v :مكافأة أنفسنا 
نفسـنا عطلـة لمـدة كـان، علینـا أن نكـافئ أنفسـنا، كـأن نمـنح أ مهمـاً  وقت نجد أنفسنا قد أنجزنا شیئاً  يأفي 

  مكان یشعرنا بالسعادة، أو مع أصدقاء یشعرونا بالمرح حین نرافقهم.في یوم كامل نمضیه 
v  الغفرانالصفح و: 

االســتیاء فهــى و  كیــف نســامح؟ هــذا أفضــل مــن االحتفــاظ بمشــاعر الكراهیــةو  نســى؟نم كیــف یجــب أن نــتعلَّ 
  أبداننا.و  م عقولناسمِّ بمثابة سموم تُ 

v  ُّب اللومتجن: 
 یــة،ر عــن ذلــك بطریقــة أكثــر ودّ عبِّــوجهــة نظرنــا أو رأینــا، فنُ  يبــدٕاذا أردنــا أن نُ و  نقــد اآلخــرین،و  لــوم تجنــب

  بشكل غیر مباشر.و 
v  ّلإلحباط يالتصد: 

ر أن نتذكّ و  نواجه فیها حالة إخفاق أو فشل، التينستسلم لحاالت اإلحباط أو الیأس في المواقف  علینا أالَّ 
وردود  الســـیطرة علـــى مشـــاعرنافـــي ن رص اغتنامهـــا تكُمـــأن ُفـــو  الـــت قائمـــة،رص النجـــاح ال ز بـــأن ُفـــ دائمـــاً 

  مثل هذه المواقف. تجاهأفعالنا 
v :تنظیم الوقت 

عكــس ذلــك ســوف نجــد و  حیاتنــا،فــي تقــدیر أهمیــة الوقــت فــي  ةالمهمــرق تــدوینها مــن الطُّــو  تنظــیم مهامنــا
  ستثمرها.أنفسنا نشعر بالندم على الكثیر من األوقات الضائعة من دون أن ن

v  ُزاً ن متحفِّ ك: 
البهجة. فهـذه المشـاعر هـى و  الفرح،و  زین على الدوام هو الشعور بالتفاؤل،تحفِّ ن مُ و ثلى ألن نكُ الطریقة المُ 

  االهتمام باألشیاء من حولنا.و  حساستمنحنا اإل التي
v  ُّلالتأم: 

  یم.تسكن فیها عقولنا، فالعقل السلیم في الجسم السل نحن نحتاج عدة دقائق یومیاً 
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للفـــت نظـــره  يفـــال داعـــ ،العـــاق هـــو الـــذى ال یســـتطیع اســـتغالل مهاراتـــه الجســـدیة بشـــكل فعَّـــالشـــخص المُ 
ــة الخاصــة  حــاالت اإلعاقــة غیــر فــي كمــا  يالتعامــل معــه یــتم بشــكل طبیعــو  ،مشــاعره يقــد تــؤذ التــيبالمعامل

  .لكالمالسمع، ا ،الرؤیة ،ظاهر مثل األطراف يترتبط بعضو خارج التيالمرئیة 
  .فهمه أال نحاول التركیز بشدة مع الشخص األبكم محاوالً  - 
المتحــرك لشــخص ال یســتطیع الحركــة، بــل مــن  يإمســاك ذراع شــخص كفیــف أو الكرســفــي أال نســرع  - 

مـــن صـــعوبة، علینـــا بســـؤاله بطریقـــة تأدبیـــة حـــول إمكانیـــة تقـــدیم  يیعـــان األفضـــل إذا وجـــدنا شخصـــاً 
  .ما الذى یریده بالضبطو  المساعدة

  .مالحظات شخصیة يق بأعلِّ ال نُ أ - 
  .أال نحاول توجیه أسئلة شخصیة تمس الشخص الذى یتأثر بإعاقة ما - 

لكــن ال نحــاول  ،بهــا فمــن حقــه هــذا رّ یُمــ التــيالظــروف و  عــاق أن یتحــدث عــن حالتــهإذا أراد الشــخص المُ  §
  .لنسیانفهو یبذل قصارى جهده من أجل ا ،طلقاً ق بأحواله الصحیة مُ یتعلَّ  يءش يسؤاله عن أ

  
  
  

  
ـــ ـــمَ هنـــاك درجـــات عدیـــدة للصَّ   كلتـــا  فـــي يلـــذن واحـــدة، إلـــى الصـــمم الكُ أُ فـــي  يم الجزئـــمَ م، بدایـــة مـــن الصَّ

  األذنین.
v  َّذن واحدة:م في أُ مَ في حالة الص  

 وجهـاً  يعـدم الجلـوس أمـام الشـخص أو  ذن السلیمة حتـى یسـتطیع سـماعنا،الجلوس بجانب األُ  يینبغ - 
 .لوجه

v  لكاملم امَ حالة الصَّ في:  
  أو لغـــة اإلشـــارة مـــع مالحظـــة  ةالشـــفامـــن خـــالل قـــراءة  يالطریقـــة الوحیـــدة لالتصـــال هـــى االتصـــال المرئـــ

 ي:التال  
الشخص  كربِ تُ حركة الشفاة ألنها قد في ال نبالغ  ،بوضوحو  أن یكون ذلك ببطء يعندما نتحدث ینبغ - 

 م أن یقرأ حركة الشفاة الطبیعیة.الذى تعلَّ 
ألن الشــخص لــیس بوســعه ســماعنا مهمــا رفعنــا مــن  يفهــذا ال یجــد ،النتبــاهال نرفــع الصــوت لجــذب ا - 

 ال تعمـل بكفـاءة إالَّ  والتي معیةنبرة صوتنا، كما أن الصوت المرتفع یشوش على أجهزة المساعدة السَّ 
 مع نبرات الصوت الطبیعیة.

 خرى.ة أرّ علینا أن نكون صبورین عندما نتحدث، أو نكرر الكلمات، أو نعید صیاغتها مَ  - 
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الســمع، علینــا بتوجیهــه إلــى اســتخدام وســائل فــي مــن ضــعف  يإذا كــان لــدینا قریــب أو صــدیق یعــان - 
 معیة.المساعدة السَّ 

مـن  يیعـان يجمیـع نشـاطاتهم االجتماعیـة ألن الشـخص الـذفي تشجیعهم على المشاركة مع العائلة   - 
 .يبطبیعته انطوائ ــفي الغالب  ــإعاقة هو 

المواقــف، فالضــغط الزائــد علــى الشــخص ممــن یحیطــون بــه فــي أفعــالهم  محاولــة أن نستشــعر بــردود - 
 إلى النتائج العكسیة. يیؤد

 .يالمناقشات كأنه فرد طبیعو  الحدیثفي نجعله یشارك   - 
  
  
  

  
ال نعــرف كیــف و  بعــض األحیــان نتحــدث مــع الشــخص الفاقــد لبصــره بصــوت مرتفــع،فــي قــد نجــد أنفســنا  - 

  .ينتصرف معه بشكل طبیع
أن جمیـــع حواســـه و  .مثلنـــا تمامـــاً  يطبیعـــو  ياعتبارنـــا أن هـــذا الشـــخص هـــو فـــرد عـــادفـــي  علینـــا أن نضـــع - 

 لتعویض الخلل الذى یوجد لدیه. ياألخرى تعمل بكفاءة بالغة بل أكثر من الشخص الطبیع
 أن یكون ذلك بالنبرة العادیة. يعندما نتحدث ینبغ - 
 شخص آخر. يره یستخدمها مثل أألن الشخص الفاقد لبص ،ب استخدام كلمة (یرى)یجب أال نتجنَّ  - 
 األشخاص الموجودین فیها.و  حجرة معه، فمن الذوق أن نصف الحجرة بمكوناتهافي إذا كنا سنجلس  - 
  عبــور الشــارع، لكــن ال نمســك بذراعــه فــي مــن الالئــق أن نســأل الشــخص الكفیــف إذا كــان یریــد المســاعدة  - 

 سیوافق على ذلك أم ال.ا إذا كان عمَّ  أو نفرض علیه المساعدة بدون سؤاله أوالً 
 ال نمسك نحن به.و  ن یقوم اإلمساك بالذراع،إذا سألنا عن المساعدة، نتركه هو مَ  - 
  عنــــدما نســــیر معــــه علینــــا تنبیهــــه إلــــى أیــــه عقبــــات توجــــد أمامــــه مــــن درجــــات ســــلم علــــى ســــبیل المثــــال،  - 

 نعطاف حول زاویة (ملف).أو اال
طریقــة مــن الطــرق، ألن أمــان الشــخص  يقته بــأإذا كــان بصــحبته كلــب، ال نحــاول اللعــب معــه أو مضــای §

 هذه الحالة على الكلب الذى برفقته.في الكفیف یعتمد كلیة 
  
  
  
  

 ..أفضـل مكـان .فـي جلسـه سـتقباله بحفـاوة وأن نُ عندما یدخل المجلس أحد كبار السن علینا أن نـنهض ال
  م. نتبرّ الو  بصدر رحب يل هذا الرأیخالف رأینا، نتقبَّ  رأیاً  سنّ ٕاذا أبدى المُ و 
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نشـغال بالهـاتف المحمـول، أو هتمامنـا، فاالاوجه الشخص الذى یتحدث إلینا حتى یحس بفي یجب النظر 
  بقلة الذوق. يیوح یساراً و  النظر یمیناً 

  
  
  

  
عنــدما تضــطرنا الظــروف إلــى توجیــه أســئلة، فهنــاك عــدة اعتبــارات علــى جانــب كبیــر مــن األهمیــة یجــب 

  :يیلمقدمتها ما وفي  مراعاتها
 نا متأكدین من أن الشخص اآلخر قادر على إجابة سؤالنا. إذا كُ ال نسأل إالَّ  - 
 ال نسأل أسئلة لها طابع االستنطاق أو االتهام أو المناقشة العنیفة. - 
 ال نقحم أنفسنا من خالل أسئلة حول أمور شخصیة. - 
 محادثة الفردیة.من ال عدم توجیه أسئلة بطریقة عدائیة، بل یجب أن تكون هذه األسئلة نوعاً  - 
حـدثنا علـى أن یأخـذه الغـرور، بـل یجـب أن تسـاعد األسـئلة مُ و  يبأسـئلتنا إلـى التبـاه لتوصَّ نعلینا أال  - 

هــى و  یجــب أن نكــون علــى معرفــة جیــدة بمــا یطلــق علیــه األســئلة المعاكســة ...و  الغــرور، هــذاو  الزهــو
 بسؤال.ب على السؤال یجه إلیه السؤال فیُ یلجأ إلیها الشخص الموجَّ  التي

 ؟دهم ثقة بأنفسهمیز هم تُ ؤ راأالناس  له - 
 حب عمل الخیر.و  ر فیهم نزعتهم إلى التعاونیثوا لنا خدمات صغیرة تُ دّ ؤَ نطلب إلیهم أن یُ  - 
 جابة على أسئلتهم بطریقة الهجوم المعاكس.اإل - 
 عد قلوب العاملین معنا.بصیغة السؤال، تستفي األوامر التي  - 

  
  
  
  

 أقــدرها توســیعاً و  لمــودتهم، أجــداها اكتســاباً و  نفــوس النــاس،فــي  المعــامالت أثــراً االمتنــان مــن أعمــق و  الشــكر - 
  لشبكة العالقات االجتماعیة اإلیجابیة حول الفرد الشكور.

  مضـــــمون، یعـــــود علـــــى الشـــــاكر بمزیـــــد مـــــن حـــــب  يمـــــادو  يالشـــــكر مـــــن هـــــذا المنطلـــــق اســـــتثمار معنـــــو و  - 
المقصــود الــذى یحقــق هــذه النتیجــة، لــیس  مــا وراء ذلــك مــن خیــر، غیــر أن الشــكرو  حســن الصــنیعو  النــاس

روح و  مـــن ســـمو المعنـــى يدهـــا التكـــرار اآللـــجرّ و  د عبـــارة عـــن ألفـــاظ تقلیدیـــة أبالهـــا فـــرط االســـتعمال،جـــرّ مُ 
  .المضمون

T ==||kv^|fl^à=~˝^|Íà|‚= =
= =

U ==||Ã|‚=—ÿd|Ú_=ŸÙã˚^|Ô= =
 

V ==||Ã||‚=’êÿ^|||à= =
 



- ٤٩ - 
 

مـن القلـب،  ألداء الشكر خصائص معینة، حتى یحقق غایته اإلنسانیة، فال بد من أن یكون صادراً  يینبغ - 
للخدمـة  تالیـاً و  مباشراً و  العرفان، كذلك ال بد من أن یكون الشكر واضحاً و  تقدیرعن شعور صادق بال راً عبِّ مُ 

  .مباشرةً 
الثقـة و  یمـأله بالرضـا عـن الـذاتو  حیـاة المشـكور،فـي االرتیاح و  الشكر الصادق الجید یشع أضواء السعادة - 

لهم علـى اسـتعداد یجعو  یثبت صداقة األصدقاء القدامى،و  ددُ كسب الشاكر أصدقاء جُ النفس، كما أنه یُ في 
فــي تصــل عبــارة الشــكر إلــى غایتهــا القلبیــة، یجــب علــى الشــاكر أن یتفــنن  يلكــو  دائــم للترحیــب بخدمتــه،

فیما یتضـمنه مـن و  االمتنان،و  أن یفكر قبل النطق فیما یعنیه الشكرو  أسلوب غیر تقلیدیین،و  اختیار عبارة
عنایــة مــن أجــل الشــخص و  تعــاطفو  ر مــن جهــدا بذلــه المشــكو َمــلِ  تقــدیراً و  ســن الصــنیع،حُ و  عرفــان بالجمیــل

 .رنیناً و  طالوةو  . قبل هذا التفكیر تكتسب عبارة الشكر صدق الشعور الذى یكسوها عذوبة..
 نفـس المشـكورفـي  دائمـاً  اسـتقراراً و  جاذبیـةو  لعبارة الشكر إبهاراً  يعطاالبتسامة هى الغالف الجذاب الذى یُ  - 

 مـة لـه.قدَّ بالخدمـة المُ  يسـروره الحقیقـو  تؤكد صدق تقدیر الشـاكرو  ٕانها تضاعف قیمة االمتنان،و  ذاكرته.و 
ا كـان الشـكر لمَّـو  مهما كانت صعوبتها. باستمرار ألداء أیة خدمة للشاكر مستقبالً  تجعل المشكور متلهفاً و 

الوضــوح بمعنــى أن یكــون و  بمثابــة وســام یمنحــه الشــاكر للمشــكور. وجــب أن تتــوفر لــه عناصــر اإلشــهار
 بـــین الخدمـــة رّ بحیـــث ال یُمـــ الخدمـــة فـــوراً  يأن یكـــون بعـــد تلقـــو  ،، مباشـــراً لعبـــارة، مســـموعاً الشـــكر واضـــح ا

 .الشكر وقت طویلو 
ل أن ینادى فضَّ ب یُ حبّ اسم المشكور، خاصة إذا كان له اسم مُ ویزداد عمق أثر الشكر إذا اقترنت عبارته بِ  - 

: "أشـكرك علـى م، كـأن تقـول لمضـیفكقـدَّ مُ الصـنیع ال یا حبذا لو تضمنت العبارة إشارة إلى الخدمـة أوو  به،
 ".التي كانت تصنعها جدتي. إنها تذكرني بالفطائر الشهیة ألذها هذه الفطائر الرائعة ... ما

 الحـارس،و  نفـوس مـن ال یتوقعـون منـك الشـكر، كالبـائع،فـي أغرز و  قد لوحظ أن وقع الشكر یكون أعمقو  - 
 .. . والسائق،

ا بغض النظر عمَّ  ــوبشكل ممتاز  ــم بتقدیم الخدمة لزَ على أنه مُ  تكازاً من الخطأ حبس الشكر عن هؤالء ار  - 
یلقـــاه مـــن شـــكر، لكـــنهم یتفـــانون فـــي تقـــدیمها بأفضـــل مـــا یمكـــن، وعـــن طیـــب خـــاطر، لمـــن یجیـــد شـــكرهم 

 ال یتوقعونه من التقدیر. ویعطیهم قدراً 
  

  
  

  
ح أخطـــاء قـــد یقـــع فیهـــا أحـــد اعتـــادوا علـــى تصـــحی مجتمـــع مـــن المجتمعـــات أشخاصـــاً فـــي  نصـــادف أحیانـــاً  §

قــد یحــدث ذلــك دون و  إظهــار خبرتــه الواســعة أو ثقافتــه العریضــة،فــي المتحــدثین خــالل حدیثــه رغبــة منــه 
 خاصة إذا حدث هذا التصحیح أمام اآلخرین.و  الواقع عادة سیئةفي هذه و  قصد أو بمحض الصدفة،

ك مقاطعــة حــدیث المتحــدث. فقــد ٕاذا كــان مــن غیــر الالئــق تصــحیح األخطــاء، فــإن مــا هــو أفــدح مــن ذلــو  §
عـدم  ياللباقـة، لهـذا كـان مـن الضـرور و  ف علـى أنـه خلـو مـن الكیاسـةینظر المجتمع إلـى مثـل هـذا التصـرُّ 

NM ==||Ã||•^=‚||ÍÑ||p= =
 



- ٥٠ - 
 

مقاطعة حدیث المتحدث إلینا مهما كان السبب سواء كان ذلك بدافع تصـحیح المعلومـات أو إللقـاء سـؤال 
علـــى الـــذوق حتـــى لـــو كـــان  یعتبـــر خروجـــاً  بهـــدف تحویـــل دفـــة الحـــدیث إلـــى موضـــوع آخـــر، فهـــذا ئمفـــاج

الحــدیث قــد ســبق ســماعه، أو اتصــف هــذا الحــدیث بالملــل، أو إذا كــان الحــدیث ال یهمنــا أمــره ألن قواعــد 
  م بالحدیث.عدم إظهار الضیق أو التبرُّ و  ربْ ا الصَّ الذوق تتطلب منَّ 

  
  
  

  
للمركبــات أو المــارة ال ســیما بعــد  أول مــا یجــب مراعاتــه مــن آداب الطریــق هــو آداب المــرور ســواء بالنســبة - 

 .رة یومیاً تكرّ أن أصبح االزدحام ظاهرة مُ 
 ال ینتظــر أن یكــون األصــغر منــه مركــزاً و  بالتحیــة الطریــق العــام یبــدأ أكبرهمــا مقامــاً فــي إذا تقابــل شخصــان  - 

 ).س إجباریاً رف لیإلقاء هذه التحیة (مع مالحظة أن هذا التصُّ في د األكبر ال یتردّ و  ،هو الذى یحییه أوالً 
ـــة مصـــحوبة ببشاشـــة الوجـــه  -  ـــو  یجـــب أن تكـــون التحی ـــدة عـــن أي عجرفـــة أو تكبُّ ر، ابتســـامة عریضـــة، بعی

 یجب أن یرد الشخص اآلخر التحیة بحرارة.و  شبه أمر غیر مرغوب فیها،في تصدر  التيفالتحیة 
الطریــق فــي ابلــه مــن تجاهــل مــن ق فــي بعــض األحیــان تكــون الكرامــة الشخصــیة وراء إهمــال األقــل مركــزاً   - 

 مـن خـالل الكلمـات اللطیفـةو  هذا ال یلیـق، فالـذوق الرائـع یظهـر مـن خـالل دماثـة الخلـقو  لم یحییه،و  العام
 األسلوب المتواضع.و 

 :في الطریق فمن الواجبنعرفه  إذا قابلنا شخصاً  - 
  .نسأله عن وجهة سیره، فلسنا رقباء على تصرفاته أالّ  §
یجـــب أن  التـــيالجهـــات و  یمـــر فیهـــا التـــيعـــن الشـــوارع  مفصـــالً  أن یعطینـــا كشـــفاً فـــي لـــیس لنـــا الحـــق  §

 یزورها.
 منا قد أدركنا أنه تجاهلنا.الطریق ما دُ في م على تحیة شخص قابلناه صمّ نُ  أالّ  §
بیـد ألن ذلـك ربمـا  الطریـق مـن معـارف أو أصـدقاء یـداً في یقابل  نْ لیس من الواجب أن نصافح كل مَ  §

 عطلنا نحن.یؤخر أحد معارفك عن التزاماته أو ی
ــفــي  إذا صــافحنا شخصــاً  §   بموعــد  ر اتجاهنــا، ألنــه قــد یكــون مرتبطــاً الطریــق، فعلینــا أن نحــاول أن نغّی

 نتسامر.و  ألن نقف معه يعلن عنه فال داعب أن یُ حال یُ 
  
  

  
  

 نفـس مـن كـان معنـا.فـي  كبیـراً  نتبادلهـا عنـدما نتالقـى أو نفتـرق، مـا مـن شـك إنهـا تتـرك أثـراً  التيالكلمات  - 
 .مثل هذه الظروف من األهمیة بحیث ال یجب أن نهملها أبداً في تتم  التيهذا السبب، فإن الشكلیات لو 
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فـي فـإن هنـاك  ،يالماضـفـي على الرغم من أن قواعد التقدیم أصبحت هذه األیام غیر صارمة كمـا كانـت  - 
الرجـل و  لكبیـر،الشـخص الصـغیر یقـدم للشـخص ا الواقع عدة أصـول للتقـدیم ال یجـب أن یحـاد عنهـا، مـثالً 

 .یقدم للمرأة
  
  

  
  

لو كان ذلك سیتطلب منهم أن یعبروا الغرفـة و  عند التقدیم حتى يالرجال یجب علیهم أن یتصافحوا باألید - 
 لكن هذا یتعلق برغبتهن.و  ا بالنسبة للنساء فیمكنهن أن یفعلن ذلك أیضاً كلها. أمَّ 

ا أن نقول هنا أنك تمد یدك لمصـافحة شـخص یمكننو  لیس هناك قاعدة عامة، يبالنسبة للمصافحة باألید - 
سـواء  ،تصافح كل من یقدم إلیكو  لكنك من الممكن أن تكون أكثر أدباً و  ما إذا كنت تشعر بتجاوب معه،
 شعرت بتجاوب معه أم لم تشعر.

 التـــــيلخـــــوفهم أن تكـــــون الیـــــد  ألســـــباب عدیـــــدة، مـــــثالً  يب عملیـــــة المصـــــافحة باألیـــــدهنـــــاك مـــــن یتجنَّـــــو  - 
كمــا هــو الحــال  ــــللــة بــالعرق، أو یخــافون مــن انتقــال الجــراثیم إلــیهم، أو ألن أیــدیهم نحیلــة سیصــافحونها مب
لهذا فإنه من المفضل عادة أن یـتم التصـافح و  بقوة.و  یخافون من مصافحة أیدیهن بشدةو  ــبالنسبة للنساء 

  .هز الید كثیراً في  يبسرعة، دون التماد
  

  
  

  
  مــــا أجمــــل العلــــو إذا صــــاحبه و  ... اآلخــــر خیــــالو  ول حقیقــــة. األ.. آخــــر يءشــــ يالتعــــالو  يءالعلــــو شــــ - 

   .التواضع
  

  
  

  
ل أصــابعك بلعابــك عنــدما تریــد تقلیــب صــفحات المجلــة أو الكتــاب، ال تبّلــو  ال تطرقــع أصــابعك بــین النــاس، - 

  الذوق.و  مع الجمال ىففهذا یتنا
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فــي یل المثــال: إذا جلســت اآلخــرین حتــى لــو عــن عــدم قصــد. فعلــى ســبفــي ال تتحــدث عــن عیــوب توجــد  - 

بح الكـرش حتـى ال یظـن ال عن قُـو  ال عن متاعب السمنةو  م عن الرشاقةمجلس فیه شخص سمین، ال تتكلَّ 
 قد تراها أمامك. التيهذا األمر على سائر العیوب و  أنك تقصده،

 
  

  
  

یــرة منهــا أو هنــاك قواعــد لالتیكیــت یجــب اتباعهــا عنــدما نــذهب لشــراء مــا یلزمنــا مــن المحــالت ســواء الكب - 
 الصغیرة.

  
v :ففي المحالت الصغیرة  

  حیة.یجب أوال أن نلقى التَّ  §
آخـر، بمعنـى أن ننتظـر دورنـا، ثـم نطلـب مـا نشـاء  طلبـات مشـترٍ  يیجب أن ننتظر الموظف حتى یلب §

 بعد ذلك.
اللطـف، بمعنـى أن تبتعـد و  عند التحدث إلى البائع، یجب أن یتم الحـدیث بلهجـة فیهـا كثیـر مـن الـذوق §

 للهجة اآلمرة.عن ا
 يٕاذا كــان البــائع یحــاول أن یلبــو  التعامــل مــع البــائع،فــي ســبق و  إذا وجــدنا غیرنــا قــد ســبق إلــى المحــل §

نـرفض بـأدب بـدعوى أننـا نریـد شـراء كـل مـا یلزمنـا علـى مهـل، ألننـا و  طلبنا قبـل غیرنـا، نعتـذر بلطـف
 لة من أمرنا.جَ عَ في لسنا 

عـداد قائمـة مسـبقة بمـا سـوف إنریـد شـراءه، بمعنـى  اة عّمـفكر ن عندما ندخل إلى المحل، یجب أن نكوِّ  §
 لعمل البائع. نشتریه من أشیاء تسهیالً 

اكتشــفنا هــذه العیــوب البضــاعة مــن عیــوب، فــإذا فــي لــذكر مــا  داعٍ  يلــیس هنــاك أو  ال نزجــر البــائع، §
 ه سمعة المحل أمام الغیر.لكن ال نشوِّ و  ن بالشراء،یملزَ فنحن غیر مُ 

، فیجـب أن نعتـذر بكـل لباقـة بحجـة لـم یعجبنـا منهـا شـیئاً و  ائع الكثیـر مـن البضـائعإذا عرض علینا البـ §
 أننا نود معرفة أسعار كل نوع فقط الیوم.

   ب ضـــیقاً ســـبِّ ألن ذلـــك یُ  ؛فـــتح الكثیـــر مـــن الصـــنادیقو  نزولـــه عـــدة مـــراتو  ب صـــعود البـــائع الســـلمتجنَّـــ §
 .للبائع
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v  المحالت الكبرىفي:  
  قبل إغالقه. قبل أن یفتح المحل أبوابه أو متأخراً  سمیة، فال نذهب مبكراً المحافظة على المواعید الر  §
االنتقـال مـن و  سـرد القصـصو  ر مـن الثرثـرةكِثـ نُ بـین أصـدقائنا، فعلینـا أالَّ و  المحل لیس مكان لقاء بیننـا §

 قسم إلى قسم.
 .شراء احتیاجاتنا، حتى نترك الفرصة للغیر لشراء مستلزماتهفي االسراع  §

  
  

  
  

 مـــن هـــذا، یئاً النـــا أو حتـــى بأصـــلنا الطیـــب، فلســـنا نحـــن مـــن صـــنع شـــبمَ  النـــا أومَ ب أن نتفـــاخر بجَ ال یجـــ - 
 ا من أن نتحدث نحن.األفضل أن یتحدث الناس عنَّ و 

  
  

  
  

اعــاة مجموعــة مــن فیجــب علینــا مر  لقضــاء بضــعة أیــام عنــده أو عنــدها، ل أحــد األصــدقاءَبــا مــن قِ یَنــعِ إذا دُ  - 
  :العوامل من أهمها

  .ن والدي الصدیق أو الصدیقة لیس لدیهما مانعالتأكد أ §
 .جورب ـــشارب ا ـــال مانع من أن تكون علبة حلوى و  احضار هدیة على سبیل التذكار، §
 ة المنزل عن طریق:مساعدة ربَّ  §

 .ترتیب سریرك  •
 .النظافةو  غایة النظامفي ننام بها  التيأن تكون الغرفة   •

 .ستئذاناالبعد  من مكتبة البیت إالّ  تباً نتناول كُ  أالّ  §
بینهمـا فـال  ا أن نكـون حكمـاً طلبـا منَّـو  اختلف فردان من أسرة المضـیفة علـى رأى معـین،و  إذا صادف §

 د.الرَّ في یجب أن نتحیز ألحدهما، مع ضرورة توفر عنصر اللباقة 
 .نستیقظ من النوم قبل أهل المنزل أالّ  §
 .نذهب إلى الفراش قبل إشارة مضیفنا بذلك أالّ  §
  .شئون المنزلفي خل نتد أالّ  §
 ستئذان.االبعد و  حالة الضرورة القصوىفي  یجب عدم استخدامه إالَّ و  استعمال التلیفون، ءسينُ  أالّ  §
ــــ رقیقــــاً  أن نرســــل خطابــــاً  طلقــــاً ننســــى مُ  أالّ  § ســــن صــــدیقك أو صــــدیقتك لحُ  يه فیــــه الشــــكر لوالــــدنوجِّ

 .تلجمیع أهل البی عظیماً  طیاته تقدیراً في ضیافتهما، فذلك یحمل 
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ــــا أالّ  -  ــــا حتــــىإ ئعــــون كــــل مــــن یلتجــــفــــي د نتــــردّ  علین ــــو بالكلمــــة الحســــنةو  لین   ســــن حُ و  الوجــــه البشــــوشو  ل

  .المشورة
  
  

  
  

فــي طــوال الوقــت  يأال تقضــو  صــمت علــى إزالــة أســبابه،فــي ســبب، علینــا أن  نعمــل  يإذا شــعرنا بــألم أل - 
  .هتمام بآالم اآلخرینتسمح له باال قد ال التيآالمه و  شرح أطواره، فلكل إنسان متاعبهو  الشكوى منه

  
  

  
  

 نْ هنـاك عـادات أخـرى یسـتاء منهـا َمـومحبوبـة مـن الجمیـع، و  هناك مجموعة من العادات التي لها أهمیتهـا - 
 ب العادات السیئة أمكننا أن نكسب حب الناستجنُّ طعنا القیام بهذه العادات الجیدة و ن حولنا، لو استهم مِ 

 احترامهم:و 
 

v ت السیئة منها:الصفات والعادا 
 .نسخر من اآلخرین أبداً  أالّ   §
 .نكذب أو نبالغ أالّ  §
 .وجود اآلخرینفي  نرفع صوتنا عالیاً  أالّ  §
 .رفعة من الغیرو  نحاول الظهور بمظهر من هو أكثر سمواً  أالّ  §
 .ألن نتباهى بمعرفتنا، إذا كانت أعظم من معرفة اآلخرین يال داع §
 .نخلف وعدنا أبداً  أالّ  §
 .إرادتنا على الغیر يملنُ أن نحاول  أالّ  §

 
v الجیدة والمحبوبة منها: صفاتال 

 .أن نسیطر على شعورنا §
 .نبتسم بابتهاج §
 .نا أمرهل فیما ال یعنینا أو یهمّ ال نتدخّ  §
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  .ب الجدلتجنُّ  §
 .نحافظ على نظافة مالبسنا §
 .نحاول كشف عیوب اآلخرین أالّ  §
 .امنلجأ إلى النقد الهدَّ  أالّ  §
 .أو علیهمنضحك من اآلخرین  أالّ  §
 .م اآلخرونا یتكلَّ م أكثر ممّ نتكلَّ  أالّ  §
 .بسیطاً  امتداح كل عمل یستحق المدح حتى لو كان عمالً  §
  .نمدحو  نتسامحو  لكن من البراعة أن نتغاضىو  نفرحو  من السهل أن نذم §

  
  

  
  

 المطــبخ فــيإعــداد األكــل، فــال نــذهب إلیهــا فــي رأینــا أن ســیدة المنــزل مشــغولة و  لتنــاول الطعــام عینــاإذا دُ  - 
فــي مــع أننــا نرغــب  . إن هــذا العمــل قــد یســبب لهــا إرباكــاً .. عملهــا بــدعوى مســاعدتهافــي نقحــم أنفســنا و 

 .رحبةما ذلك أو إذا كانت مساعدتها إال إذا طلبت منَّ 
  
  

  
  

رون أن یتصـوّ ، و فیها المراهقون بین عواطف كثیرة یخلط التيتعتبر مرحلة المراهقة من المراحل الحساسة  - 
لكـن األبحـاث  ،ب بعینـههـذه السـن سـواء تجـاه فتـاة جمیلـة أو شـاب وسـیم هـى الُحـفـي عر تنتـابهم أیة مشـا

مشـاعره بـین فـي ال یسـتطیع أن یمیـز و  فـالمراهق ال یمكنـه أن یفهـم معنـى الحـب، ،العلمیة ترى عكس ذلك
 .اإلعجابو  بالحُ 

بعد بلـوغهم  ، إالّ يب بمعناه الحقیقحُ د عدید من األبحاث أن الرجال والنساء ال یمكنهم إدراك معنى الوتؤكِّ  - 
د إعجاب أو رغبة في ممارسة الجـنس ا ما یشعرون به قبل هذا السن فهو مجرّ سن الخامسة والعشرین، أمّ 

 ف للفت النظر.أو تصرُّ 
؟! هــل ئز أم مرفــوض. هـل هــو جــا.. الفتیــاتو  حیــاة الشــبابفــي مرحلــة المراهقــة موضــوع مثیـر فــي ب الُحـ - 

  ؟اعر مؤقتةأم مش يب حقیقهو حُ 
ل تتشـكّ  ،العاطفیةفي الجوانب النفسیة و رات أخرى تغیُّ و  المالمح،و  الجسمفي في هذه المرحلة یحدث تغییر  - 

 سـرعة القلــقهــى فهــى مرحلـة صــعبة، أهـم مالمحهـا  يبالتـال، و الحیـاةفــي بعـدها شخصـیة الشــاب أو الفتـاة 
بعــض فــي رفــع رایــة العصــیان و  الحیــاة د علــى أســلوبربمــا التمــرُّ و  ،الغضــبو  يالتــوتر النفســو  ضــطراباالو 

 المواقف ضد قرارات األب أو األم.
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ذوبـــان و  الـــنفسفـــي ٕاحســـاس عـــام بفقـــد الثقـــة و  ب العزلـــةُحـــو  صـــاحبها لـــون مـــن ألـــوان الخجـــل الشـــدیدقـــد یُ  - 
ـــدائم ربمـــا صـــاحبها اال، و الشخصـــیة ـــدفاع ال ـــداء اآلراء أو وجهـــات النظـــرفـــي ن ـــالو  إب ـــرة األخطـــاء        يبالت  كث

 المتاعب.و  اكلالمشو 
 ،نسـیاق وراء العاطفـةاالو  و بـأخرى،إٔالغـاء صـوت العقـل بدرجـة و  بحـب التجربـة تتمیز هذه المرحلـة أیضـاً   - 

فـي یكـره و  دهمـن یؤّیـ ال یصـادق إالّ و  ال یقتنع إال بوجهة نظـره،، و حتى ال یكاد الشاب أو الفتاة یرى إال رأیه
  .التوجیهو  تلك المرحلة النصح

سـرعان مـا ، و رتیـاد الكنـائساو  ه بكثـرة الصـومب مـن اللَّـقـد ینـدفع الشـاب إلـى التقـرُّ  يمانعلى المستوى اإلیو  - 
أشـد االحتیـاج إلـى فـي یصبح ، و تضیق الثوابت من ذهنهو  یشعر بأنه منافقو  تضعف عزیمتهو  تفتر همته

 .يالوجدانو  يطمئنان النفسالوا السكینة
. الشـاب یحلـم بفتاتـه التـي .طریة طبیعیة للجنس اآلخـر.میول ف ـــمرحلة المراهقة  ـــوتصاحب هذه المرحلة  - 

مــن  خالیــاً  جدیــداً  جــه مــن هــذه الضــغوط النفســیة وهــذه الصــراعات المحیطــة بــه، ویصــنع معهــا عالمــاً خرِ تُ 
  .. یحلــم معهــا بالمثالیــة والصــور الوردیــة والســعادة التــي ال یخالطهــا حــزن أو ألــم . التعقیــدات والمشــكالت

 لتهبــة شــیئاً ســرعان مــا تخبــو هــذه العواطــف المشــبوبة، وتضــعف هــذه المشــاعر المُ ثــم  أو كــذب أو نفــاق.
ا بصــورة أكثــر واقعیــة وســأل نفســه ر كــل منَّــإذا بــدأنا نلجــأ إلــى عقولنــا مــع قلوبنــا، وفّكــ ، خصوصــاً فشــیئاً 

 بصدق: ما نهایة كل ذلك؟
 الحیــاةفــي یــرتبط بغایتنــا  نحــدد ألنفســنا هــدفاً و  ،بهــا رّ التــي نُمــمــن هنــا یجــب أن نعــرف حقیقــة المرحلــة و  - 

 بأقل قدر من المتاعب.، و ر هذه المرحلة بسالمنعطیه كل طاقتنا حتى تمُ و  فنجتهد فیه ،مستقبلناو 
 ،اسـتعمال العقـلو  أمهاتنـا،و  بائنـاآل وصـداقتنا صـداقة الخـادم أو الخادمـةو  ال بد من أن نتخذ أب اعتـراف،و  - 

   .يالوجدانو  يإلى االستقرار النفس يیؤدمّما 
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r^àª^|W∆= =
 ه الثالث.بابا شنودالــ  معالم الطریق الروحي ـــ

 ه الثالث.البابا شنودــ  نسان الروحياإل ـــ

 ــ األنبا أثناسیوس. رسالة رومیة ـــ

 ــ األرشیدیاكون حبیب جرجس. ١من دراسات الكتاب المقدس جـ  ـــ

  

Íb|ÿ^=Ô|WéáÑ= =
         " !?)U� 5?IB"�K#� ،d?Aא� s?O�ÑU?� אu?�u?�" ) وÑ٩: ١٢(.  

  

‰`|ÿ^=œ^Ñ|WéáÑ  ًأن على في نهایة الدرس ینبغي أن یكون المخدوم قادرا:  
 فوق ذلك ملتزم بالخیر.ان المسیحي الحقیقي یكره الشر، و نسیعرف أن اإل •

 لهالكه. ون سبباً تكتُقسِّي قلب اإلنسان، و ممارسة الشر  كثرةك أن درِ یُ  •

 الكمال. إلىیدفعه نسان و یفهم أن الخیر هو كل ما یسمو بحیاة اإل •

ق تعـالیم الكتـاب طبِّـیُ یمـان والمحبـة و نسـان الخیـر، یجـب أن یحیـا حیـاة اإلیستنتج أنه لكي یصـنع اإل •
 س في حیاته.قدَّ المُ 

 .غلبة الشرتساعده على  اللَّهیثق أن كلمة  •

فیــه،  اللَّــهق محبــة تتعّمــلكــي یثُبــت فــي المســیح و  ســة أســبوعیاً قدَّ األســرار المُ  م للتنــاول مــنر التقــدُّ یقــرِّ  •
  نتصار على الخطیة.لالینال قوة و 

  

'~|ã=m^È|ÿ^=4|WéáÑ= =
ÙÎÂkÿ^|WÔ= =

 برة خیط أو دبوس.إبالونتان كبیرتان، شریط الصق شفاف (سولوتب)،  أحضر األدوات اآلتیة: •

  خطوات العمل: •
 ل أال تمألهما بالهواء لآلخر).ضّ فَ یُ و قم بنفخ البالونتین ( .١

 ضع قطعة صغیرة من السولوتب على أحدهما، مع التأكد من عدم وجود أیة فقاقیع هواء. .٢

 ذلك ألنه ال یوجد ما یحمیه.و برة الحادة نحو البالون األول، سنجد أنه سینفجر قم بتوجیه اإل .٣

=||=éÈÎŸÎ|ã_f=ç|ÍÑ—ÿ^Eá^à|è˚^=Ô|Í_Â‡F 
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برة، ثــم أزل جیــد بــاإلالك اســمبــرة فــي البــالون الثــاني مــن خــالل الســولوتب، مــع االدخــال اإلإقـم ب .٤
 الحظ عدم انفجار البالون.االبرة، ستُ 

 ل الخادم في الشرح:یسترسِ  •

لوجود السـولوتب (الشـریط الالصـق)  ذلك نظراً و لم ینفجر، و  الحظ أن البالون الثاني ظل قویاً یُ  •
  على البالون.

یسـتطیع أن یحمینـا خیفنا األشرار، فالسید المسـیح من یساعدنا عندما یُ  إلىنحتاج  نحن أیضاً و  •
 له الحي.یساعدنا ألنه اإلو 

 .نقذنا من األشراریُ و لقد وعد أن یساعدنا  •

  

 نقذ شعبه من األشرار.یُ  اللَّهالیوم سنعرف قصة من تاریخ الكنیسة توضح لنا كیف أن  •

  

ƒ|ÿ^=úà|WéáÑ= =
بــاء األســاقفة ذیق اآلكــان ُیــو اضــطهد المســیحیة، و یمــان ، ثــم جحــد اإلســیحیاً مبراطــور یولیــانوس مَ كــان اإل •

 . ٢٠الـ  سكندریةاإل بطریركالعدید من ألوان العذاب، كما اضطهد البابا أثناسیوس 

ع فـي جمیـع أنحـاء المملكـة یِّ ُشـو في میـدان الحـرب،  م مات یولیانوس قتیالً  ٣٦٣یونیو من عام  ١٦في و  •
 خبر موته في نفس لحظة قتله في الحرب.

أن یولیانوس قد طلب منه كیلو من الذهب لینفقهـا فـي حربـه قد ذكر القدیس باسیلیوس أسقف قیصریة، و  •
 یهدمها.و قیصریة  َسَیُدكَ  الّ وإ رس ضد الفُ 

 عجیبة: افیما یفعل، رأى رؤی فیما كان القدیس باسیلیوس حائراً و  •

أن  ســیفینبــي أســمع الــرب یســوع المســیح یــدعو عبــده القــدیس مرقوریــوس و ظهـر لــه أن الســموات انفتحــت، 
هـو یقـول لقـد قتلـت یولیـانوس كمـا و ثـم عـاد  ختفى القـدیس مرقوریـوس قلـیالً ال یولیانوس، فـیقتو  یذهب حاالً 

  ه.اللَّ أمرني 
ن یـؤدون صـالة و المؤمنـو الكنیسة حیث كان الكهنـة  إلى سرعاً قام مُ و من نومه،  باسیلیوساستیقظ القدیس  •

 علیهم الرؤیا التي رآها. نصف اللیل، فقصَّ 

ــو ، لیــانوس الجاحــد فــرح الشــعب جــداً عنــدما جــاءت األخبــار بهــالك یو و  • قــد قــال الكثیــر مــن و ، اللَّــهدوا مجَّ
 هو یموت قد غلبتني یا ناصري أي یقصد المسیح.و المؤرخین أن یولیانوس قد قال 

   بســیفیه متقــاطعین  أیقونــة القــدیس مرقوریــوس أبــي ســیفین فــي الكنیســة، ســنجد أنــه ممســكاً  إلــىذا نظرنــا وإ 
  على األرض. تحت أقدامه نجد یولیانوس مطروحاً و جواده،  على جالساً و فوق رأسه       
الشـر، ألن و ز بـین الخیـر مّیـنسـان، فـال یسـتطیع أن یُ ن كثرة مزاولة الشر، تعمي الطبیعة الروحیة فـي اإلأ •

 نسان.في هالك اإل تكون سبباً و رادة، ف اإلضعِ تُ و یه قسِّ تُ و الخطیة تعمي القلب 

یجــابي، فالكتــاب المقــدس إنســان إفــوق ذلــك یلتــزم بــالخیر، ألنــه و  یكــره الشــر، الحقیقــينســان المســیحي اإل •
�$ א�U �#?"�منا: علِّ یُ ?ðG�Ã ،ÈdC?Aא א�u??"d  e�)١٠ : ٩٧.( 
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) ٩: ١٢رومیـة (رو إلـىبولس الرسـول عـدة وصـایا تلغرافیـة للحیـاة العادیـة فـي الرسـالة  القدیسلقد ذكر و 
u??�u�"�K 5I??Bא �??5�ÑU א�d??A، �# " االلتــزام بــالخیرو كراهیــة الشــر و صــادقة المحبــة ال هــاوصــیة، أول ٢٣ذكــر منهــا 

O)U�?d" ) وÑ٩:  ١٢(.  
  

Îg'kÿ^|W“= =
  مكننا أن ننتصر على الشر بعدة وسائل:یُ 

 ستطاع.الهرب منها قدر المُ و عد عن أسباب الخطیة البُ  .١

 استخدام كل وسائط النعمة. .٢

ءاتـــك الروحیـــة والتســـابیح، كـــذلك التصـــق التصـــق باســـتمرار بصـــلواتك ومزامیـــرك، وأیضـــًا بقرا .٣
ســة وبحضــور القــداس اإللهــي ومــدارس قدَّ بالكنیســة وبــأب اعترافــك وبالتنــاول مــن األســرار المُ 

  مق محبة اللَّه فیك، وتمنحك قوة االنتصار.عَ التربیة الكنسیة، فإن هذه كلها تُ 
 .ساعدك على الغلبةسالح قوي یُ  اللَّهأن كلمة  قْ ثِ  .٤

  .)�u? pO�Ã?"w�U �)? e١١٩?"_ن � د النبي:كما قال داو و    
 :قویك، مثلتُ و عك شجِّ اآلیات التي تُ و ن المزامیر وِّ دَ  .٥

�'d?�&e" א�U?�#??�cذא �Lð� ،%ÈÑU?î?�" باألجبیة ٣ـ المزمور الــ #� s#?�u"?ðM?w" 

  "M?� w?� %ÈÑU?�S(??OK"� w?� îp?]�u?Kْ?#X?א�EْH" باألجبیة ١٥الـ المزمور ــ 
   "u?� w?+Áw&ز#�?� �#�U�d"� %È*d?� w?F??א�" باألجبیة ٢٢الـ مزمور الــ 
   ",?�"?îp?"�?"C?'M א�'??�ïÃ?=E?#L?� îp??*�_ %ÈÑU"" باألجبیة ٢٩الـ المزمور ــ 

  
 .)٣٧:  ٨(Ñو   r?�ÑU?]�U� U?M��Ã êc?"U א��F?ïE?B"�" :مع بولس الرسول قائالً  صلِّ و     

  

 نسان المسیحي الحقیقياإل

 یجابيإنسان إألنه 

یكره 
 الشر

 ُملتزم
 بالخیر
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kÿ^|ÍáÑ|Wh= =
قول  تذكراً ت علیك، مُ ال تدخل في مجال تنفیذها مهما ألحَّ و الشهوات، و الرغبات الخاطئة و م األفكار قاوِ 

�م، �#v?-b א�?u?�� bא �U?Fو�?I� r?"� الرسول:?ð�U?�b?{ s?OD)א b?? "W�)? V٤:  ١٢(.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 على الشرلكي تنتصر 

البعد عن  .١
أسباب 
 .الخطیة

 

ن دوِّ  .٤
المزامیر 

واآلیات التي 
 عك.تشجِّ 

 

  استخدم . ٢
كل وسائط 

 .النعمة

 

أن  قْ ثِ  .٣
كلمة اللَّه 
 .سالح قوي
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r^àª^||W∆= =
  .أسقف الغربیة نسؤای بااألنــ  ١ج الروح بستان ـــ
  .نخلة صالح كاملــ  ٥ج السكندري، الكرسي بطاركة البابوات تاریخ سلسلة ـــ
  .القبطي التاریخ لجنةــ  ١ج ، القبطیة األمة تاریخ ـــ
 .وآخرین سعید حسین. دــ  الثقافیة الموسوعة ـــ

  
Íb|Ô=ÿ^|éáÑW  

  .)٢٥:  ٤ b" )áÃق?u �B�Uא?KJ�L[ و Èc?א�u JM�?r Jא?�d?א�"             
  
‰`|œ^Ñ=ÿ^|éáÑW أن ىعل قادراً  المخدوم یكون أن ینبغي الدرس نهایة في:  

  .المسیح في لنا يالت الجدیدة الحیاة مع تتعارض وأنها هاللَّ  ضد خطیة الكذب أن یعرف  •
  .األبدیة الحیاة في آخر وعقاب األرض، على الزمنیة حیاتنا في عقاب للكذب أن كدرِ یُ   •
  .أخیراً  یفتضح أن بد ال ولكن نجاة، حدثت نإ مؤقتة، نجاة ىلإ الّ إ لیوصِّ  ال الكذب أن یفهم  •
  .المقدس الكتاب لتعالیم تنفیذاً  ،مكان كل في دائماً  الصدق یقول أنو  بالكذابین هیتشبّ  أالّ  یقرر  •
   .الكذب ىجدو  عدمو  الكذب خطورة كدرِ یُ   •
 ،اللَّـه مـن المعونـة لینـال ،المقدسـة األسرار من تناولالو  يلهاإل القداس حضور على المواظبة ریقرِّ   •

 .الرب مع مقدسة حیاةو  صادقة وتوبة

  
'~|m^È=ã|4=ÿ^|éáÑW= =

ÙÎÂkÿ^|ÔW= =
  صفاتها؟ أهم هيَ  وما الحیة؟ هيَ  ما حول حوار یدور ثم الحیات من األنواع لبعض نماذج رحضِ ا  •
  :للثعابین ىآخر  مسمیات هناكو  الثعبان أنثي هيَ  الحیة  •
  .صل=  حنش=  أفعوان=  ثعبان=  ىأفع=  یةح  •
 ورأســها األطــراف، عدیمــة يَ وهــ محرشــفة طویلــة أجســامها ،الزواحــف تتبــع فقاریــة حیوانــات يَ هــ الحیــات  •

  .مشقوق لسان لهاو  واحدة رئة لهاو  ،شفافة حراشیف بهما حیطتُ  والعینان ،جسمها عن قلیالً  منتفخ
 الجسـم عضـالت طریـق عن األرض على ملتویة كتتحرّ  وهيَ  ،العام في مرات عدة جلدها سلخنی والحیة  •

   .البطنیة بالحراشیف مستعینة

_f_gÿ^=éÈÍ3∑É=Ï‡_oÿ^=||=F”Ñîÿ^=Ë=flÑƒ=iÜ’ÿ^E 
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 غــدد مــن الســم زفــرَ ویُ  الثعــابین، مــن نــوع ٢٥٠٠ حــوالي مــن% ٨٠ حــوالي لتمثِّــ الســامة غیــر والحیــات  •
  .الفریسة إلى الحیة أنیاب في یمرّ  ثم رةمتحوِّ  لعابیة

  .اءااللتو  بخاصیة الحیاتو  الثعابین زوتتمیّ   •
: مثل مختلفة ثعابین يعطیُ  الكذب فعىأ ... الحیاتو  الثعابین مثل ملتوي شخص هو الكذاب والشخص  •

 .كثیرة وشرور والغّش  والریاء النفاقو  الخداع

  
  .الكذب وعدم الصدق قول أهمیة لنا تظهر الكنیسة تاریخ من قصة سنعرف الیوم  •

  

ƒ|úà=ÿ^|éáÑW= =
 ذلـك فـي باشـا سـماعیلإ مصـر يخدیو  دعا ،م١٨٦٣ عام في مصر ىإل العزیز عبد لطانالسُّ  مقدُ  عندما

ـــ لمقابلـــة المشـــاهیرو  الـــوزراءو  العلمـــاء كـــل التـــاریخ  یـــومل اً موافقـــ كـــان داً حـــدَّ مُ  یومـــاً  دواوحـــدَّ  العزیـــز عبـــد لطانالسُّ
  .العظیمة الجمعة

ـــ قابـــلیُ  مـــن أن الزمـــان ذلـــك يفـــ العـــادة وكانـــت ـــیُ  أن یجـــب لطانالسُّ  دور جـــاء نـــدماعو  ثیابـــه طـــرف لقبِّ
  .ثوبه طرف من بدالً  لطانالسُّ  صدر لقبَّ و  متقدَّ ) ١١٤ البطریرك( الثاني دیمتریوس البابا البطریرك

 هیـإل یسـبق لـم يالـذ الغریـب التقبیـل هـذا عـن لَ ئِ ُسـ عنـدماو  .الحاضـرین جمهـور انـدهشو  لطانالسُّ  فانزعج
 مكتـوب ألنـه ؛السـالطین لطانوُسـ الملـوك ملـك اللَّـه ید لقبِّ أُ  يننإ :يالثان دیمتریوس البابا أجاب ذلك، قبل أحد
ـ وفهـم التركیـة لـىإ الكـالم هـذا مَ رجِ تُـ وعنـدما. )١:٢١ Ãم(" t?א�b?�  ?]K  0 א/VK�  p?K": المقـدس الكتاب في  لطانالسُّ
 ،القبطیـة للمـدارس الحكومـة أمـالك مـن فـدان ١٠٠٠ عطاءإب وأمر سروراً  ابتسم العبارة هذه ترجمة العزیز عبد
  .الشرقیة محافظة في ىآخر  فدان ٥٠٠ سماعیلإ يالخدیو  زادها ثم

 هـوو  المقـدس للكتـاب طاعـة ثیابـه طـرف مـن بـدالً  لطانالسُّـ صدر لقبَّ  يالثان دیمتریوس البابا أن شك وال
 لـىإ اعتـذاره فـي التجائـه وعـدم ،الحـین ذلـك فـي موجـودة كانـت يالتـ دةعـاال بـاعاتِّ  عـدم عن اعتذاره في لنا قدوة

  .كذبال
     "H�?W Bق?א�b ���?X �Å?v �_א?،b �ن?و�U Jא�?Èc Å2?U �?u �Å?v �?�d?W �?5" )مÃ ١٩:١٢(.  
  

  الكذب؟ هو ما هام تساؤل هناك ولكن  +
  .به العلم مع الواقع، بخالف نساناإل میتكلّ  أن هو: الكذب
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  :الكذب خطورة  +
 .)الغّش و  السرقة ثلم( خرىاأل الخطایا وبین بینه كبیرة عالقة له )١

 .اللَّه ضد خطیة یرتكب یكذب من )٢

  .المسیح في لنا التي الجدیدة الحیاة مع الكذب ىیتناف )٣

 .له ابناً  برعتَ یُ و  الشیطان إلى ینتسب الكذاب )٤

 :الكذب عقوبة  +

 :زمني عقاب .۱

 .یفتضح أن بد فال كذبه الكذاب أتقن مهما  -أ 

 .كالمهبو  به ثقتهمو  احترامهمو  الناس تقدیر الكذاب یفقد  -ب 

 .)٥ أع ،٥ مل ٢( )سفیرةو  حنانیاو  جیحزي: مثل( مادیاً  عقاباً  الكذاب ینال  - ج 

 :يأبد عقاب .۲

  :أیضاً  األبدیة الحیاة إلى یتعداه بل الدنیا الحیاة هذه في الكذابین عقاب یقتصر ال
" �#?N?ðKp ï/א"�]KJ5L J�U�?Èc " )�?e ٦:  ٥(.  
" �?�U?b א�?%eÑو � ���?Ãd ï/وא"�îJ=K?r �_U�?ذ�U?V � �M�?u "  )مÃ ٥: ١٩(.  
" O3?l Jא�?�c?W N�OB�?r �?w #א��"�O?Éd *�/אI?Éb M�?ÑU و��?�d?X " )ÄÑ ٨:  ٢١(.  

  
'kÿ^|Îg|“W= =

 ألوانـاً  المسـیحیة فـي یوجـد ال لـذلكو  ة،ر یِّـالخَ  اللَّه طبیعة مع ىیتنافو  شر فالكذب ،للكذب ربرِّ مُ  هناك لیس
  .الحق في نسلك أن علیناو  اللَّه أبناء ألننا ذلكو ) هغیر  أو أبیض( الكذب من

 نجـاة، حـدثت نإ مؤقتـة، نجـاة إلـى الَّ إ یوصل ال وأنه قصیرة، سیقان للكذب أن الصادقین كل اختبر ولقد
  .العالم هذا في الشر من كذلكو  األبدي العقاب من يینجِّ  هوو  دائمًا، یسبقه فهو الصدق اأمّ 

kÿ^|ÍáÑ|hW= =
ــ لــم طالمــا أنــه نیُظــ الــبعضو  للكــذب رةكثیــ مســاوئ هنــاك  مــن مــأمن فــي فهــو اآلخــرین أمــام الكــذب نیعَل

 ،دائمــاً  الصــدق قــول نختــار أن علینــا یجــب ولــذلك ،أبــدي عقــاب آخــرو  يزمنــ عقــاب هنــاك أن ناســیاً  العقــاب،
 منــاعلَّ  مــاك نفســه الصــدق فــي اً ّبــحُ  وذلــك ،البیــت أو النــادي أو المدرســة فــي ســواء باســتمرار قولــه علــى بنتــدرَّ و 

  )١١:١٩ �( "Ñb �Ã?�b?r ��UB�?tوא?�G و� ، uא?��cJ �" :المقدس الكتاب

 ؟لماذا یكذب الناس

ضعف اإلیمان باللَّه 
 الخوف والُجبن وعدم انتظاره

  من أجل نفع شخصي
 ب المال)(طمع وحُ 

  إلخفاء الذنوب 
 وتبریر األخطاء
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  .. الصدق أهمیة عن رعبِّ یُ  برید طابع مصمِّ 
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= =
= =

r^àª^|∆W= =
 .یعقوب تادرس القمصــ  متى نجیلإ تفسیر ـــ

 .داود مرقس القســ  ١جـ متى نجیلإ تفسیر ـــ

 .ىبیشو  األنبا براهیمإ القســ  لعظاتا لتكوین اآلیات قاموس ـــ

 .جرجس حبیب األرشیدیاكونــ  األرثوذكسیة المسیحیة المبادئ ـــ

 

Íb|Ô=ÿ^|éáÑW= =
"#�OKL��?s JCF�?r CF�?Uً 54وU�� rJCF� UًCF� . ..UL� H�?d J�?r �/א?`O J�?אc ��Ã?r C�Ã?Uً ")u� ١٣:  ٣(.  
  

‰`|œ^Ñ=ÿ^|éáÑW أن على قادراً  المخدوم كونی أن ینبغي الدرس نهایة في:  
 .خطایانا لنا هو غفر كما حدود، بال لآلخرین نغفر أن علمنایُ  المسیح السید أن یعرف  •

 .ذلك إتمام كیفیةو  لآلخرین، نغفر ولماذا الغفران معنى یفهم  •

 .لخطایانا المسیح السید غفران عظمة كدرِ یُ   •

 .ساءاتهمإ و  زالتهم على آلخرینا نسامحو  نغفر أن بشرط ذنوبنا، لنا یغفر اللَّه أن كدرِ یُ   •

 .عنا اللَّه ىبرضَ  شعورنا عدمو  صلواتنا استجابة عدم سبب هو التسامح عدم أن یستنتج  •

 .)٢٣،٢٤: ٥ مت( اللَّه أمام نقف أن قبل خوتناإ مع أوالً  نصطلح أن ینبغي أنه یفهم  •

 .یحالمس السید فعل كما ،لیهإ یسیئون عندما لآلخرین یغفر أن ریقرِّ   •

 ثمـار مـن كثمـرة بالمحبة قلبه لیمتلئ التالي األسبوع في المقدسة األسرار من للتناول یتقدم نأ ریقرِّ   •
 .هلخطایا غفرانه أجل من للَّه الشكر لیقدمو  القدس، الروح

  

'~|m^È=ã|4=ÿ^|éáÑW= =
ÙÎÂkÿ^|ÔW= =

 النهایــة لمثِّــیُ  آخــر خــطو  المخــدومین، علیــه قــفی البدایــة خــط لمثِّــیُ  األرض علــى خــط برســم الخــادم یقــوم  •
 .الطباشیر بواسطة )الهدف(

 

 :اللعب طریقة

  .سقدَّ المُ  الكتاب خالل من ذلكو  األخضر،و  األحمر الضوء فكرة اللعبة بدایة قبل الخادم یشرح  •

ÍÑ—ÿ^|ç=ã|‡^ÈŸ|ç=|||=F„^àÕ…ÿ^=y‹_åkÿ^ËE= =
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ـــایعلِّ  المســـیح فالســـید •  هـــذهو  نفعلهـــا، أن یجـــب ال التـــيو  نفعلهـــا أن یجـــب التـــي الســـلوكیاتو  فاتالتصـــرُّ  من
 نفعـلو  اللَّـه نطیـع أن یجـب ألنـه بهـا، القیام قبل رنفكِّ و  فنتوقّ  أن یخبرنا الذي األحمر اللون مثل األفعال

 .نحن نریده ما لیسو  سقدَّ المُ  الكتاب في قاله ما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :األوامر هذه بعض یقرأون المخدومین اجعل  -أ 

 

  
  
  
  
  
  
 ثـم البدایـة، خـط خلـف یقفـون ینالالعب ةبقیو  الهدف، خط عند یقف) القائد( المخدومین أحد تختار   - ب 

 ).الهدف خط( المقابل الخط لىإ الجري في نو المخدوم یبدأ حینئذ األرقام، دعَ بِ  یبدأ

 مـنهم أي یبـدأ لكيو  اللحظة، تلك في یقفوا أن الالعبین علىو  ،)أحمر( القائد یقول أرقام، عدة بعد   - ج 
 .المقدس الكتاب يف لنا أعطاها التي اللَّه أوامر أحد عن القائد یسأله الحركة

 .جدید من یبدأو  البدایة خط لىإ یرجع األمر، فیصنِّ  أن المخدوم عیستطِ  لم ذاإ   -د 

 .التالیة المرة في القائد هو یكون) الهدف( النهایة خط لىإ یصل الذي الالعب   - ه 

 :داً مؤكِّ  الشرح في الخادم لیسترسِ  ثم

 قلوبنــا، كــل مــن هنحّبــ أن یجــب أیضــاً  نحــنو  نــا،أجل مــن بَ لِ ُصــو  جــاء لــذلكو  كبیــرة، محبــة نــایحبّ  اللَّــه أنّ 
ـــنُ  أن ویمكننـــا  الغفـــران مثـــل اللَّـــه وصـــایا بتنفیـــذ كـــذلك المقدســـة، األســـرار وممارســـة بالصـــالة للَّـــه محبتنـــا رظِه

  .والتسامح الغفران معنى هو ما سنعرف والیوم .والتسامح

  :بها نقوم فعالأ

  .)٢٠: ٣ كو( الوالدین طاعة
  .)٢٥: ١٠ عب( للكنیسة الذهاب
  .)١٣: ٣ كو( والغفران التسامح

 .)١٦: ١١٩ مز( المقدس الكتاب قراءة

  :بها نقوم ال أفعال

  .)١٥: ٢٠خر( السرقة
  .)٣٢: ٤ أف( القسوة
  .)٩: ٣ كو( الكذب

  .)١٠: ٦ تي١( المال بحُ 
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ƒ|úà=ÿ^|éáÑW= =
 طلـبو  ه،ضـدّ  دعوى بتقدیم منه ینتقم أن ریدیُ و  ،ریراً ش اً عدوّ  له أن أخبرهو  رجل، سلوانس القدیس لىإ جاء

 .ذلك أجل من الصالة سلوانس القدیس منه

 نحـن نغفـر كمـا ذنوبنـا لنا غفراو " لىإ وصل حینماو  الربانیة، الصالة يصلِّ یُ  ابتدأو  سلوانس القدیس فوقف
 ".لیناإ مذنبینلل أیضاً  نحن نغفر لم كما ذنوبنا لنا تغفر الو " :قال "لیناإ للمذنبین أیضاً 

 تكــون فهكــذا لیــكإ أســاء نمّمــ االنتقــام تریــد كنــت نإ: القــدیس فأجابــه أبــي، یــا هــذا تقــل ال: الرجــل فقــال
 .اللَّه على نكذب فكیف الّ إ و  الصالة،

 .عدوه عن صفحو  التعلیم هذا من استفادو  له األخ فسجد

  :نجیلهإ في المسیح السید مناعلّ  لقد
"??�S6 نd??H� سU??MK� ز]�r??N�، d??HG� ??ïJ�r r�u??�Ã êوUL??�و .א�Åوא 7 نd??HG� سU??MK� ز]�r??N�، � d??HG� r??J� r�u??�Ã   

C�Ã?Uً ز]�J�?r ")X� ١٥ ،١٤:  ٦(.  
  

  

 

  .حیاتنا في اآلخرین ساءاته إتركت أثر كل محو هو                              

  

 أسـاءوا مـن ضـد الكراهیـةو  لحقـدا بشـعور االحتفاظ عدم أیضاً  بل فقط، ساءةاإل ردّ  عدم هو لیس فالغفران
  .لیناإ

  .تماماً  ساءاتاإل نسیانــ ١         
v هو الغفران: 

  .أخرى مرة ذكرها لىإ العودة عدم ــ٢                               
  
  

 

 المسـیح السـید لكـنو  معهـم، نتعامـل الو  لیناإ یسیئون الذین نتجنب أن األفضل من أنه الناس بعض یعتقد
  ."أعداءكم أحبوا": قائالً  المسیح السید مناعلَّ  فقد ،نحبهم أنو  لیناإ للمسیئین نغفر أن امنّ  یطلب

  
  
  
  
  
  

  الغفران؟ هو فما

  الغفران

 ؟نلآلخری نغفر لماذا
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 .بالقلیل خوتناإ نسامح أن فیجب ،بالكثیر سامحنا اللَّه ألنَّ . ١

 لهـياإل الغفران. )٢٥،٢٦:  ١١ مر( ،)١٥ ،١٤:  ٦ مت( البشري بالغفران لهياإل  الغفران الرتباط. ٢
 متشـبهین اللَّـه أبنـاء تجعلنـا لینـاإ یسـیئون الـذین مسـامحة ألن ذلـكو  بـاآلخر، أحـدهما مرتبطـان البشري فرانالغو 

  .بخطایانا معترفین رجعناو  لیهإ أخطأنا ذاإ یسامحنا یوم كل ألنه به،
 :والسالم بالرضا نشعر لكي. ٣  

 بــین الســالم مُعــیَ و  ىبالرَضــ نســاناإل فیشــعر الــبغض،و  الحقــد فیهــا ىیترّبــ فــال ضــمائرنا تــریح الفضــیلة هــذه
  .الناس
 :اآلخرین نربح لكي. ٤  

  .أصدقاء لىإ لونیتحوّ و  أعدائنا حال یتغیر نسامحهم،و  لآلخرین نغفر عندما
  
  

 :الحقیقیة المحبة حیاة نحیا أن

 علــى واظــبن فعنــدما) ٢٢:  ٥ غــل( القــدس الــروح ثمــار احــدى هــيَ  التــي المحبــة ثمــار مــن ثمــر الغفــران
 الغفــــرانو  التســـامح تمــــنح التـــي بالمحبــــة قلبنـــا ســــیمتلئ المقدســـة األســــرار مـــن التنــــاولو  النعمـــة لوســــائط التقـــدم

  .لآلخرین
 :اآلخرین ساءاتإ نسیان

 �p?�UL " :روحـه یملـكو  نفسـه یضـبط أن على قادر ألنه ؛یغفرو  سامحیُ  الذي هو الشخصیة قوي نساناإل
  ).٣٢:  ١٦ Ãم(" Ñ?t O�?d ñ8?s �Q�?c M�b�?Wو�
 :بدایتها من المشاكل الجةمع

 مـــن األمـــور حـــلّ  یجـــب لـــذلك أســـوأ، األمـــور ســـتجعل نهـــاإف ،ســـریعاً  تعـــالج لـــم نإ الخالفـــاتو  المشـــاجرات
  .بدایتها
 :اآلخرین فهم محاولة

  .نسانإ كل فتصرُّ  یفسر سبب وجود من بد ال ألنه
  
 

Î‘|Œ=*Í’›|‚=„`=Õ…‡|à=Íà~˛ÿ|\‚ 

  ؛لآلخرین نغفر أن یجب
 :ألنه   

 .اآلخرین نربح لكي ـ٤

 

 بالرضا نشعر لكي ـ٣
 .والسالم

 لهياإل الغفران الرتباط ـ٢
 .البشري بالغفران

 

 بالكثیر، سامحنا اللَّه ـ١
 خوتناإ نسامح أن یجب

 .بالقلیل
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Îg'kÿ^|“W= =
 أنــه أخبرنــا ،)١٥ ،١٤ ،١٢:  ٦ مــت( فــي جــاء كمــا الغفــرانو  الصــفح عــن المســیح الســید منــاعلَّ  عنــدما

 یكـون حتى شهواته على مسیطراً  نفسه، في هادئاً  یكون ال نسانفاإل ذنب،المُ و  حصفِ المُ  من كل بها یتمتع بركة
 مـعو  اللَّـه مـع سـالم فـي یحیـا كـان ذاإ الَّ إ طمأنینـةو  ىرض في یعیش أن یقدر ال أنه كما اآلخرین، مع صفوحاً 
  .اآلخرین
  

kÿ^|ÍáÑ|hW= =
 اغفـرو : یـوم كـل ينصـلِّ  أن منـاعلَّ  هـذا، ننسـى ال لكـيو  لنـا، للمغفـرة شـرطاً  لآلخـرین غفراننـا اللَّه علج لقد

  .لیناإ للمذنبین أیضاً  نحن نغفر كما ذنوبنا لنا
  : بحق نقول أنو  الصالة، في نكذب أالّ  بنا یجدر لذلكو 

  .لیناإ للمذنبین أیضا نحن نغفر كما...  لنا غفراو 
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  عت الخطوات اآلتیة:بَ مكنك أن تحصل على نموذج الوردة إذا اتَّ یُ 

 .) باللون األحمر٢شكل () باللون األخضر و ١ن شكل (لوّ  .١
 .عند الخطوط المتقطعة ياقطع عند الخطوط السوداء الثقیلة ثم اثن .٢
  × .) عند العالمة ١) فوق شكل (٢ضع شكل ( .٣

الشكل 
 النهائي

×  
قاعدة الوردة 

 (خضراء)

 )١(شكل 

 × اقطع
 اثني

 )٢(شكل 
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ª^|r^à|W∆= =
 .ه الثالثبابا شنودالــ  ط الروحیةالوسائ ـــ

 .ه الثالثالبابا شنودــ  نسان الروحياإل ـــ

 .ــ األنبا یؤانس أسقف الغربیة ٢بستان الروح جـ  ـــ

 .ــ األرشیدیاكون حبیب جرجس ١من دراسات الكتاب المقدس جـ ـــ

 

Íb|ÿ^=Ô|WéáÑ= =
        " FO�?� אu?î� UJ? ،rوD�Ã?�b� אu? W" )  u٣٣:  �١٢ (.  

  

‰`|ÿ^=œ^Ñ|WéáÑ  ًأن على في نهایة الدرس ینبغي أن یكون المخدوم قادرا:  
 اللَّه.الصوم تهبنا البركة من الصدقة مع الصالة و درك أن یُ  •

 .لى ملكوت السمواتإالت الدخول أعمال الرحمة من مؤهّ و یفهم أن الصدقة  •

 صدقة.فاعلیة فضیلة الو مونا بعظمة علَّ  وقدیسیهاباء الكنیسة آیعرف أن  •

ینجینـا و  ،یعتني بنا في كل الظـروفو سیباركنا  اللَّهأوقاتنا، فو من أموالنا  اللَّهكرم یستنتج أنه عندما نُ  •
 الخطیة.و من الضیقات 

 سرور.و بجزء من مصروفه بفرح  یتصدَّق أنر قرِّ یُ  •

 صایا الكتاب المقدس.و بالقدیس األنبا سرابیون في تنفیذ  یتمثلر أن قرِّ یُ  •

، لیثبـت فـي المسـیح دمـه أسـبوعیاً و التنـاول مـن جسـد الـرب و لهـي، حضـور القـداس اإلالمواظبة علـى  •
  م له العبادة الروحیة الالئقة به.یقدِّ و 

  

'~|ã=m^È|ÿ^=4|WéáÑ= =
ÙÎÂkÿ^|WÔ= =

  
 حضر األدوات اآلتیة:ا

هـذه الورقـة تلصـق أو و طبق بقاعدة إضافیة مصنوعة من الورق بمقاس أصـغر مـن قاعـدة الطبـق،  -١
مســـافة مفتوحـــة  الصـــق بالقاعـــدة خـــارج الطبـــق حـــول الجانـــب الخـــارجي للـــورق تاركـــاً تثبـــت بشـــریط 

 طولها بضعة سنتیمترات دون الصق (هذه ستكون بمثابة ظرف في قاعدة الطبق).

=|||=„È|Îf^à|ã=_|g‡˚^EÔ|–+Ñîÿ^F 
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ضــافیة الخمــس األخــرى توضــع فــي القاعــدة اإلو عشــر قطــع نقــود، خمــس منهــا توضــع علــى طبــق  -٢
  المثبتة أسفل الطبق.

 ألمام لیلتقط قطع النقود فوق الطبق ثم یلقیها في الطبق ثانیة.طفال یتقدم لدع أحد األ -٣

فـي نفـس الوقـت و یمسـك بهـا، و  فارغـة تمامـاً  وهـيَ یعرضـها و یتناول صـندوق العطـاء  آخراً  دع طفالً  -٤
أدر الطبق حتى تصبح الفتحة التي في قاعه تواجه صندوق العطاء، ثم ادفـع الطبـق دفعـة بسـیطة 

 .على السطح تسقط في صندوق العطاء معاً و  لتجعل النقود التي في القاع

 سیكتشف األطفال أنه توجد عشر قطع في صندوق العطاء. -٥

v  ًحیاتنــا و ســیبارك فــي مصــروفنا  اللَّــهمــن مصــروفنا صــدقة فــي صــندوق العطــاء، ف عنــدما نعطــي جــزءا
 كوعده في الكتاب المقدس:

�U�"?O3 אu?AFא� l? ... Ñuو(d��u�w?O�Ã ،?JOK� i?�d� r?W " ) ١٠:  ��٣(  
  

  ق بكل ما یملك للفقراءالیوم سنعرف قصة قدیس تصدَّ و 
  

ƒ|ÿ^=úà|WéáÑ= =
ر فكِّـأخـذ یُ و فـي السـوق، فوقـف  عریانـاً  سـكندریة، فقابـل فقیـراً اإل إلـىذات یوم ذهب القدیس األنبا سـرابیون 

جلـس و لـذلك الرجـل،  أعطـاهو ثوبـه  ع، ثـم خلـهـذا المسـكین عریانـاً و  أنـا راهـب ألـبس ثوبـاً و : كیـف في نفسـه قـائالً 
 نجیل في یده.اإلو  عریاناً 

قــال: و نجیــل الــذي بیــده اإل إلــىاك یــا أنبــا ســرابیون؟ فأشــار الــذي عــرَّ  نســأله مــو رفــه وعفــرآه أحــد األغنیــاء 
 مــدیناً  نســاناً إالبریــة، فقابــل  إلــى لیــه ذلــك الرجــل الغنــي، قــام عائــداً إبعــد أن ارتــدى مالبســه التــي أهــداها و  هــذا.

  دفع ثمنه للدائن.و نجیله إبالنقود، فباع  دائنه یطالبهو 

 فأعطاه الثوب الذي یرتدیه. ةطلب منه صدقو نسان آخر إعندما اقترب من دیره قابله و 

متــه یــا ولــدي أیــن ثوبــك؟ فقــال لــه لقــد قدَّ  یــا ُمعلِّــم :أبصــره تلمیــذه ســألهو ا دخــل األنبــا ســرابیون قالیتــه لّمــو 
نجیـل : لقـد كـان اإلى بـه؟ فأجابـه القـدیس قـائالً نجیل الذي كنا نتعـزّ اإل أینو ثم سأله تلمیذه مرة أخرى:  ،لمحتاج

 قت بثمنه على الفقراء.تصدَّ و ه للمساكین، فبعته أعطِ و لك  ع ماـبِ  :یقول لي یا ولدي دائماً 

ب األبــدي، فــوق حیــث بیــت اآل إلــىن أردنــا أن نأخــذه معنــا إأثمــن مــا نمتلــك و ن أفخــر مــا عنــدنا إ *
 طي ثمنه صدقة.عنُ و علینا أن نبیعه 

نحـــافظ علیهـــا، فلنرســـلها حیـــث الفقـــراء و ن أردنـــا أن نحفظهـــا إكـــذلك األمـــوال التـــي نخـــاف علیهـــا  *
ننــال و لنــا،  ســماویاً  تصــیر كنــزاً و ســمنا فــي الســماء ال بِ المســاكین، حیــث تتحــوّ و المعــوزین و العجــزة و 

 األبد كوعد السید المسیح. إلىالبركة و الفرح 

م، إذا ارتبطنا بها، نضـمن السـالمة والنجـاة مـن اللَّـه، فالصـالة هـَي الصدقة مع الصالة والصو  إنَّ  *
ـــدنا للَّـــه بأرواحنـــا. والصـــوم هـــو تعبـــدنا لـــه بأجســـادنا. والصـــدقة هـــَي تعبـــدنا وٕاظهـــار حُ  ه بنـــا للَّـــتعبُّ

  بأموالنا.
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لمجد، أن یاه رب اإا علمنا التحلي بها أكثر ممّ  إلىاحتیاجنا و لیس هناك دلیل على عظمة هذه الفضیلة   •
 ملكوت السموات. إلىالت الدخول الصدقة من مؤهِّ و أعمال الرحمة 

  )٤٠:  ٢٥(�d، ��w? #�KF�?"r  X?א_�u?r: :?J�Ã U#?#L�KF� r?�Q� çu?ðb Å�u�?� w?ðÁ�R �Uل ��Ã o?J?"א9                      
 .فاعلیة هذه العطیةو قدیسوها ترنموا بعظمة و باء الكنیسة آأن كذلك نجد   •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 عظمة الصدقة:

 بركات فضیلة الصدقة:

 م الصدقة؟كیف تقدِّ 

ي من تنجِّ  ــ٣
 الخطیة

 

بركة  يعطاللَّه یُ  ــ٤
 الغنى المادي

 

 يعطیشعر المُ  ــ٥
 بالسعادة الداخلیة

 

ص من ي وتخلِّ تنجِّ  ــ١
 الشرور واألمراض

 

من ي تنجِّ  ــ٢
 الضیقات

 

‘àf|'≈ÿ^=m_|Ú_ 
 

 م عطاءنایجب أن نقدِّ 

 .)٤ ـــ ١: ٦في الخفاء (مت ــ ١

 .بسخاء وبقدر الطاقةــ ٢

 .)١٣:٣كو  ١بروح المحبة (ــ ٣

 .رادة والرغبةباإلــ ٤

 .)٧: ٩كو  ٢بفرح وسرور (ــ ٥
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'kÿ^|Îg|W“= =
معنـا، لقـد  اللَّـهحسـانات إ جـزء مـننما نعطـي لـرد إحسانا، إأو  ، فنحن ال نعطي تبرعاً عندما نعطي  - 

  ؟مما أعطانا ، فهل یكثر علینا أن نعطیه جزءاً يءكل ش اللَّهأعطانا 
       " M� ن_?OL;א p? lو�?� s??ðbîã MOD�Ã?ãU " )١ ÎÃ ١٤:  ٢٩(  

مكـــن أن ینســـى عطایانـــا، بـــل ال یُ  اللَّـــهمجهوداتنـــا، فو أوقاتنـــا و مـــن أموالنـــا  اللَّـــهنحـــن عنـــدما نكـــرم و   - 
  یعتني بنا في كل الظروف.و سیباركنا 

  

kÿ^|ÍáÑ|Wh= =
م تقدمــة كــل شــخص لــیس حســب كمیتهــا، بــل حســب مشــاعره عنــد العطــاء، لــذلك قــیِّ نــذكر أن الــرب یُ 

" Wً�b� "XFM� v�� ��'á(dF#� îp�U< #qFH� U� #MO1îp " X�)سرور واتضاعو بفرح و بسخاء  أعطِ و  .)٣:  ٦.  
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r^àª^|∆W= =
 .وآخرین غریغوریوس األنباـــ  متى للقدیس نجیلاإل ـــ

 .والبهنسا سویف بني بمطرانیة النشرو  التحریر لجنةـــ  الرهبان بستان ـــ

 .داود مرقس القمصـــ  ٢ جـ متى نجیلإ تفسیر ـــ

 .واصف ىبیشو  القســـ  متى نجیلإ في عةموسّ  دراسة ـــ

  
Íb|Ô=ÿ^|éáÑW= =

"???�_w #�#X???F #�LF�Q???�Lw�u. #X???AD� #�OI???��w�uL. #X???M� Uً???��d� #و��Q???�w�uL. #�Uً???�U�d ???�J�u#��uL.w �?C�d?????Uً 
�?#e#�ÑL?�uw ")�?X ٣٥:  ٢٥(.  

  
‰`|œ^Ñ=ÿ^|éáÑW أن على قادراً  المخدوم یكون أن ینبغي الدرس نهایة في:  

 .شخصیاً  للمسیح تْ عَ نِ صُ  كأنها لآلخرین، نصنعها التي الرحمة أعمال أن كدرِ یُ  •

 .الصالح العمل في یستمرون الذینو  یطیعونه، للذین بركاته یهب المسیح السید أن یستنتج •

 .لوصایاه طاعتناو  المسیح للسید محبتنا دلیل هيَ  الرحمةو  الخیر أعمال أن یفهم •

 المســـیح بهــم یرحـــب لآلخــرین، الرحمـــة بأعمــال یقومـــونو  المســیح ایاوصـــ یطیعــون الـــذین أن یعــرف •
 .لهم مكافأة األبدیة الحیاة یهبهمو  كهمیبارِ و 

 صــالة فــي یشــتركو  للمرضــى شــفاءً  الــرب مــن لیطلــب القــادم األســبوع اإللهــي القــداس حضــور رقــرِّ یُ  •
 .المرضى أوشیة

 .أجلهم من والصالة للمرضى الهدایا قدیموت المستشفیات حدىإ بزیارة أصدقائه بعض مع یقوم أن رقرِّ یُ  •

 

'~|m^È=ã|4=ÿ^|éáÑW= =
Âkÿ^|ÙÎ|ÔW= =

  :التالیة القصة الخادم یروي
 للشــمس تعرضــهم بعــد ضــعفاً  فــیهم ترأ ذاإفــ ،اوالدتهــ عنــد األطفــال فحــصت ةمــیالقد ت بعــض القبائــلكانــ •

 .ذلالتخا عدمو  بالقوة یؤمنون واكان فقد ،یموتوا كي الخالء في تركهمت الهواء،و 

 مــن یعــانون الــذین ســواء الحیــاة، فــي الضــعیف القطــاع تجــاه الموقــف هــذا نفــس خــذونیتّ  نو الكثیــر  زال الو  •
 .نسانياإل الضعف مظاهر من غیرهو  العقلي، المرض أو هالتشوّ  أو فالتخلُّ  أو المرض مشاكل

g‡˚^|_=n_»`|„È=|||=FÔ—Õêÿ^=óàª_f=^ËÔÍ_·≈ÿ=fiÂfE 
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v موقـف لـه كـان الـذي ت،یشـیه بریـة فـي القدیسـین باءاآل أحد أغاثون األنبا عن قصة على فسنتعرّ  الیوم 
  ... آخر

  

ƒ|úà=ÿ^|éáÑW= =
 خبیـث مـرض وهـو ،زامبـالجُ  مریضـاً  اً نسـانإ فوجـد المدینـة، إلـى ذاهباً  أغاثون األنبا كان األیام من یوم في

 ذاهـب ننيإ: أغاثون األنبا فأجابه تمضي؟ أین إلى: المجزوم الرجل هلأفتس الطریق، في جالساً  كانو  ،عديمُ و 
 .المدینة إلى

 .هناك إلى به أتىو  القدیس فحمله المدینة، إلى أغاثون األنبا مع یذهب أن المجزوم الرجل فطلب

 .معه أغاثون األنبا فأخذه یذهب، حیثما معه یأخذه أن أغاثون األنبا من المجزوم طلب ثم

ـــدماو  ـــا بـــاع عن ـــي تشـــتري أن أرجـــو عـــت؟بِ  بكـــم: الرجـــل ســـأله یـــده أشـــغال أغـــاثون األنب  بعـــضو  شـــبكة ل
 .طلب كما أغاثون األنبا ففعل األطعمة،

 أغـاثون، األنبـا فحملـه وجـده، حیـث المكـان إلـى یأخـذه أن أغـاثون األنبـا مـن المجـزوم الرجل طلب أخیراً و 
 .األرضو  الســماء خلــق الــذي لهنــاإ الــرب مــن أنــت مبــارك :المجــزوم الرجــل لــه قــال حینئــذ هنــاك، إلــى بــه أتــىو 

  .مالك أنه عرف حینئذ ه،یرَ  فلم هیعین أغاثون األنبا فرفع
 

v  ُن*_" :المقدس الكتاب مناعلِّ ی t]Kא� fO� >7UE�  v?�� "� ?"�Mv îKL� ?ïJr  "V?Fو�  ðW?�@א  P?א� #�dN�Ã U?�uL  u?T  ،t?Yא   
Åذ �?b �?#��b??r ��bI5?א� Zو?ðb�u�?#N?r" )V� ١٠:  ٦(. 

 

 :بهم والعنایة المرضى على الشفقة في لنا مثاالً  المسیح السید

 السـید أن فمـع أمراضـهم، یشـفيو  بالنـاس قیترفّـ أن األرض علـى العظیمـة المسـیح السـید أعمـال مـن كان •
 ثیبالحـد یهـتم كـان أنـه الَّ إ لیـه،إ آتٍ  مـریض كـل حالـةو  المـرض أسـباب المعرفـة تمام یعرف كان المسیح

 :ذلكو  ،مرضهم أسباب عن السؤالو  المرضى مع

 .یهمیقوّ و  یواسیهم كي .١

 .أمراضهم قلثِ  عنهم فیخفِّ  .٢

 .ضیقاتهم في لهم حنانهو  عطفه رظهِ یُ  .٣

 .آالمهم یشاركهم .٤

 .اللَّهب یماناإل إلى أنظارهم هیوجِّ  .٥

 هـو میتقـدَّ و  عـنهم، بالسـؤال یبـدأ هـو كـان بـل المرضى، لیهإ یأتي حتى ینتظر ال المسیح السید كان أیضاً  •
 .العطف كل علیهم یعطفو  لیهم،إ نفسه تلقاء من

 المرضــى زیــارةو  الخیــر بعمــل نهــتمو  المســیح، بالســید لنتمثَّــ أن أمامنــا تاحــةمُ  الفرصــة اآلن، أیضــاً  نحــنو  •
 .لوصایاه طاعتناو  المسیح للسید محبتنا دلیل رظهِ نُ  ذلك فعلنا نإ ألنه مساعدتهم،و 
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'kÿ^|Îg|“W= =
 یــوم، كــل بهــا منقــو  أن یمكننــا ،)لــیهمإ الخــدمات تقــدیم مســاعدتهم، المرضــى، كزیــارة( :الرحمــة عمــالأ نّ إ •

 ألن لیهـا،إ شـدیدة حاجـة فـي مهُ  نمَ  همالإ في لنا ذرعُ  الو  ،مجاناً  تؤخذو  مجاناً  متقدّ  بسیطة أعمال وهيَ 
  .)٤٠ ـــ١٤: ٢٥ مت( اآلخرین باحتیاجات العنایةو  الشخصي االهتمام منا یطلب المسیح یسوع الرب

  

kÿ^|ÍáÑ|hW= =
ــ •  هــذا لهــم مقــدِّ تُ  أن یمكنــك مــاذا نفســك ســألاو  المســیح، مثلــونیُ  العــالم هــذا فــي المرضــى مــن كــم فــي رفكِّ

  ).المرضى مسحة صالة حضور المستشفیات، حدىإ زیارة( األسبوع؟
  

  

  

  

  

  

= =

 السعادة البركة نعمةال
 األبدیة

 .الرحمة بأعمال یقومون الذین یهب المسیح السید نإ

 الرحمة، أعمال من عملوه ما نظیر
 شخصیاً  للمسیح كأنه فعلوه ما ألن

 المسیح لوصایا طاعتھم على دلیل ھوو
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= =
= =
= =
= =

  

  طريقة العمل:
N==Ï|Ã=_‰`àj=;ÿ^=ÔÎ•^=ÓáÈîÿ^=ÁÜ‰=Ú^är`=„$Èÿ=|K«á_è=Ì`= =
O==|=||=||=||=||=Ô≈ —kª^=Ú^är˚^=Ñ·ƒ=éÈª_f=ykÃ^= =
P=============I|||Ÿƒ˚^=≥d=éÈª_|||f=yk|||Õÿ^=Ñ|||≈f=l|||‡È’j=;|||ÿ^=Ú^ä|||r˚^=ÁÜ|||‰=<|||n^=|

=====„È||||’Í=„`=ÏwÎ||||åª^=_||||ÂÎÃ=u_||||kÆ=Ô›||||åß=Œ||||–^È‹=||||Ÿƒ=⁄||||îwkÃ
K0_îÿ^=Ìà‹_åÿ^=◊ÈŸå‘=Ê‘ÈŸã= =

= =
  للفنانين فقط:

Q====|=||êkåª^=||·g›‘=W⁄||Î›’j=≥d=u_||k¢=Ï‡_||g‹=◊_||·‰=l||Îgÿ^=à||¡·‹Ë=IÕ
KâÈs≈ÿ^=Ê·’åj=ÌÜÿ^= =

=Ï‡_||gª^=÷||Ÿj=à||¡·‹=_||ÂÎŸƒ=fi||ãá^=fi||n=€_’||è˚^=ÁÜ||‰=Œ||Ÿ~=Ô||–áË=“||îÿ^
K_ÂŸÎÄkj=_›‘=ÔŸ‹_‘= =

= ==ÏÛ_Â·ÿ^=⁄’êÿ^ 

=Ô|≈ —kª^=øÈ ¶^=Ñ·ƒ=éÈª_f=“èI====∆|Ãá^=fi|n
=$È||’Í=p||Îü=⁄’||êÿ^==y ||ã=||Ÿƒ=Ô||›Û_–=Ô||ÍË^â=„

ÓáÈîÿ^I=%å.^=à¿_·ª^=Ÿƒ=⁄îwkÃKÔ›= =
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r^àª^||W∆= =
  .ضروس الثانياالبابا تو ــ  الحیاة ثالثیات ـــ
 .أسقف ملَّوي األنبا بیمنــ  الروحانیة األرثوذكسیة يمقالتان ف ـــ

 .مطران البحیرة األنبا باخومیوســ  ثوذكسیة التعلیمأر  ـــ

 .األنبا مكاریوســ  ف على الكنیسة القبطیة األرثوذكسیةتعرَّ  ـــ

  .یاكون حبیب جرجسشیداألر ــ  ١ ـمن دراسات الكتاب المقدس ج ـــ
 .يبیت الشمامسة القبطــ  الكنیسة القبطیة روحانیة وكرازة ـــ

  

Íb|ÿ^=Ô|WéáÑ= =
                   �Ã "?O�  .)١٨:  u?� r?I� s?'u"é NOK�?" U �)? X١٦אÈ א;

  

‰`|ÿ^=œ^Ñ|WéáÑ على أن ي أن یكون المخدوم قادراً نهایة الدرس ینبغ يف:  

  .ك جمال األرثوذكسیةدرِ یُ  •
 .يیفهم لماذا هو أرثوذكس •

 .يالسلوك اإلنسانو ، ناك انفصال بین األمور الالهوتیةدرك أنه لیس هیُ  •

 .ألرثوذكسیةالروحانیة ایتذكر مالمح  •

 .وما فیها من جواهر إیمانیة، ك أرثوذكسیته تماماً درِ یُ  •

 .يیشعر بالفخر ألنه أرثوذكس •

 .إلى جماعة الكنیسة باالنتماءشعر ی •

 .يالطقس يمارسة السلوك الكنسب على مُ یتدرَّ  •

 .وحفظ األلحاننضمام إلى الخورس االو سیة االشمخدمة  ير المشاركة فقرِّ یُ  •

 .وة األرثوذكسیةق رّ یستنتج س •

= =
'~|ã=m^È|ÿ^=4|éáÑW= =

ÙÎÂkÿ^|ÔW== =
 مثـــل الكاثولیـــك (أسَّســـها الرســـل) المســـیحیة فیهـــا طوائـــف عدیـــدة، فهنـــاك الكنـــائس التقلیدیـــة أو الرســـولیة

 والروم، وهذه الكنائس نختلف معها ألنها أدخلت تفاصیل على اإلیمان غیر دقیقة.

Î‹|=é˙˚^ã|—=Œ|||=EÔÎå‘ÖÈná˚^=ÓÑÎ—≈ÿ^=Ÿƒ=m_goÿ^F 
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ــهنــاك الكنــائس التــي یُ و  عــت عشــرات التــي منهــا تفرّ و صــالحیة (مثــل البروتســتانت ئس اإلق علیهــا الكنــاطَل
 الطوائف).

فون أنفســهم صــنِّ رغــم أنهــم یُ ، ون مســیحیینعــدَّ وغیــرهم ممــن ال یُ المورمــون و دفنتســت األو  ههنــاك شــهود یهــو و 
  .كمسیحیین

ظــت علــى العقیــدة ألنهــا حافو  يالكنیســة المصــریة المســتقیمة الــرأ :ســتنا القبطیــة األرثوذكســیة معناهــاكنیو 
دة مــن الكتــاب ســتمَ نظمهــا مُ و كــل تعالیمهــا و  .الحــق يفــ هثابتــ وهــيَ ، مــن الرســل أنفســهم تهمان كمــا تســلّ اإلیمــ

 .ألنها تعتمد على التقلید "كنیسة تقلیدیة"ى سمَّ لذلك فكنیستنا تُ و س قدَّ المُ 

ع ســیة الســلیمة، یتمتّــاإلیمــان الســلیم، والعقیــدة األرثوذك :ز بـــیتمّیــواإلنســان المســیحي القبطــي األرثوذكســي 
سـك، إكـرام ب النُّ ب الرهبنـة واألدیـرة، وحـرارة العبـادة وُحـس وشهدائه وقدیسیه، وحُ قدَّ باألسرار، یفخر بالتاریخ المُ 

  .)الوطنیة(ب الوطن الكهنوت، حُ 
  .على العقیدة األرثوذكسیة طوال حیاته ثابتاً  ظلّ  ياألساقفة الذاآلباء الیوم سنعرف سیرة أحد و 

  

ƒ|^=úàÿ|=éáÑ= =
ریوسـیین ضـد األسـاقفة األرثوذكسـیین، اضطهاد شدید من األ هناك ر القرن الرابع المیالدي، كانفي أواخِ 

 بقـوة مـن اإلمبراطـور داً ضَّ عَ سكندري، وكان مُ لوشیوس األسقف األریوسي یسعى للحصول على الكرسي اإلوكان 
العـریش فـي حـدود مصـر)، وكـان قـد أمـر  اآلن ىسقف رینوكـورا (وهـأمنهم میالس  سقفاً أالذي نفى أحد عشر 

  قوة عسكریة بالقبض علیه.
، التقـــت برجـــل كـــان یعمـــل فـــي إصـــالح قنادیـــل الكنیســـة وعنـــدما وصـــلت هـــذه القـــوة إلـــى الكنیســـة مســـاءً 

  ذلك الرجل الذي التقوا به. وٕاعدادها للخدمة، فسأله الجنود عن األسقف میالس وكان األسقف میالس هو
 م لهـم عشـاءً قـدَّ و ، ثم سار بهم إلى منزلـه وأنه سیخبره بقدومهم، مقربة منهم اآلن على فأجابهم أن میالس

أخبـروه و مروءتـه و شـوا مـن شـجاعته هِ دُ ، فَ فهم بنفسـهغوا من تناول الطعام عرَّ ا فر ، فلمّ یخدمهم بنفسه وظلّ  فاخراً 
  .م معهموأن یتألّ بقاءه مع شعبه  الً فضِّ ، مُ بالفرار، لكنه رفض أنهم یسمحون له

  

v  لماذا أنا أرثوذكسي؟  
  .وال أفهمهغیر متأصل فیه  يمكن أن أترك اإلیمان لو أننیُ  ـــ
ي مق هذا اإلیمان الذعُ و  ىنَ ك غِ درِ أُ و فیها  تْ دْ لِ وُ  يالت يأفهم عمق أرثوذكسیتو لذلك یجب أن أعرف و  ـــ

 :استطاع أن

  .التیارات الفكریة الضالة كل أمام د. یصمُ ١
  .قاتالهرط كل أمامد . یصمُ ٢
  .محاربات الشیطان كل أمامد . یصمُ ٣
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v :أبطال األرثوذكسیة من آباء الكنیسة الشرقیة  
   ـــــ يفـــرام الســـریانأمـــار  ـــــالفـــم  يذهبالقـــدیس یوحنـــا الـــ ـــــ الرســـولي أثناســـیوسالبابـــا  ــــــأنطونیـــوس األنبـــا 

  ..مار یعقوب،.
  

  

v  حیة عمیقة وثمینة:إبراز ما في األرثوذكسیة من تعالیم رو 

 

   أسرار الكنیسة ـــ 

   .العصور مرّ  ىرا عللم یتغیّ                  

  التقلید الكنسي ـــ
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v :األرثوذكسیة تعتدل في الرأي  
   .البروتستانتیةو إذا ما قورنت بالكاثولیكیة  ـــ
  .مكانة السید العذراء ـــ
 .والنعمةالجهاد  ـــ

 .يالمفهوم األرثوذكس يالخالص ف ـــ

 .سقدَّ الكتاب المُ  ـــ

 

v :تعالیم األرثوذكسیة تعالیم رسولیة  
  .رلم تتغیّ  ـــ
  .رلم تتطوّ  ـــ
 .ي متغیراتر بألم تتأثّ  ـــ

  
v :الروحانیة األرثوذكسیة  

  

v :مالمح كنیستنا القبطیة األرثوذكسیة  
  :ىهأن مالمح كنیستنا القبطیة  شعری يیعیش الطقس األرثوذكس يالذ ـــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

= =

 مرتبطة ــ١
بفكر 
 الخالص

كنیسة  ــ٢
 نجیلیةإ

التذكیر  ــ ٥
الدائم بمراحم 

عطاء إ الرب و 
 روح الرجاء

كنیسة  ــ٤
ملیئة 

 ضائلفبال

مرتبطة  ـ٣
بسحابة 
 الشهود
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'kÿ^|Îg|W“= =
فاتنا قبـل كالمنـا .. تصـرُّ و حیاتنـا  ي، فویراها الناس، ونحیا بها، أن نحب أرثوذكسیتنا من كل قلوبنایجب  •

  .ي حیاتنا األرثوذكسیةف اللَّهد فیتمجّ 
 .اللَّهد مجِّ یُ  ياستقامة السلوك الذو ، ي استقامة الفكرأن نحیا ف یجب •

  

kÿ^|ÍáÑ|Wh= =
  .س أحداث الحیاة الیومیةتقدِّ ي م األحداث الكنسیة التتفهّ  •
 .ومحتواهاالرمزیة للكنیسة  يدراسة المعان •

 :ولكن عن طریق، ي یفقدها قیمتهالیس بشكل روتینو ، ي الكنیسةمارسة وسائط النعمة فمُ  ىالمواظبة عل •

  .كنى الرب. فرح الروح لسُ ٣      .النفس نسكابا. ٢      .. تجدید القلب١  
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  :الصنعطريقة 
N=||||||===|||||Ÿƒ=Ú^ä|||||r˚^=∆|||||Î∏=ï|||||–

KÔÎrá_¶^=øÈ ¶^= =
O=¡ª^=Úä|||§^=“|||îÿ^=||||==iÈ|||k’ª^=⁄|||Ÿ

=ÌÜ||ÿ^=Úä||§^=Œ||Ÿ~=fi–à||ÿ^=Ê||ÎŸƒ
==⁄||›Æ=ÌÜ||ÿ^=fiÂ||åÿ^=Ê||Îÿd=4||êÍ
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= =
r^àª^||∆W= =

 أسقف الغربیة. یؤانس األنباــ  ٢جـ الروح بستان ـــ

 .سویف بني مطرانیةب النشرو  التحریر لجنةــ  الرهبان بستان ـــ

 .وآخرون غریغوریوس األنباـــ  متى للقدیس نجیلاإل ـــ

 .داود مرقس القمصــ  متى نجیلإ تفسیر ـــ

 .بالجیزة األرثوذكسیة القبطیة األحد مدارســـ  متى القدیس بشارة شرح ـــ

  .الخطیب شفیق أحمد. دـــ  رةسَّ یَ المُ  العلمیة التطبیقات موسوعة ـــ
 

Íb|Ô=ÿ^|éáÑW= =
"� �?M�b?אu �w? � �#?א�b?،אu J�_?r �?�U?M�b?�u?W א�?P N�?U �?M�b?نu �#?א�b?نu ")�?X ٢ ،١:  ٧(.  

  
‰`|œ^Ñ=ÿ^|éáÑW أن على قادراً  خدومالم یكون أن ینبغي الدرس نهایة في:  

 .غیره ینتقدو  دینیُ  الذي الشخص سیدین لكنه التائب، ئطللخا یغفر اللَّه أن یعرف •

 .اآلخرین خطایاو  أخطاء دیُّ بتصَ  مشغول ألنه نفسه یفحص أن عن یعجز غیره، یدین من أن یفهم •

 .حبةالم نقصو  الریاءو  النفس خداع نع ربِّ عَ تُ  ألنها خطیة، اآلخرین دانةإ أن كدرِ یُ  •

 .وحده اللَّه اختصاص من القلوب فحص ألن نیاتهم، أو اآلخرین قلوب على یحكم أالّ  رقرِّ یُ  •

 لمو  علینا، سترو  رحمنا ألنه للَّه الشكر لیقدم ،أسبوعیاً  لهياإل القداس حضور على یواظب أن رقرِّ یُ  •
 .اآلخرین أمام عیوبنا یفضح

 .دانةاإل خطیة في یقع الو  المسیح في بتیث لكي التناول لسر التقدم على المواظبة رقرِّ یُ  •

= =
'~|m^È=ã|4=ÿ^|éáÑW= =
= =
Âkÿ^|ÙÎ|ÔW= =

  .رصاص قلم+  كوب :اآلتیة األدوات حضرا  

 

 :العمل خطوات  

 .بداخله الرصاص القلم ضع ثم بالماء، الكوب امأل .١

ã˚^|Œ—=j|éáÉ_=‰àÿ^|ÌË_=|||=FflÑƒ=Ô‡^É˘^E= =
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 اءالمـ في القلم من المغمور الجزء أن نجد ،قلیالً  الجانبي الطرف ومن أعلى، من القلم إلى انظر .٢
 .الماء من خروجها عند جانبیاً  انحرفت قد الضوء أشعة ألن وذلك األعلى، من مثني وكأنه یبدو

 :التجربة هذه بتفسیر الخادم یقوم ثم •

 ینتقـل عنـدما تتضـاءل السـرعة هـذه لكـن ثانیـة،/  میـل ١٨٦٠٠٠ إلـى تصل الهواء في الضوء سرعة
  .الزجاج أو الماء إلى الهواء من الضوء
 ألن وذلــك فجــأة، اتجاههــا غیــرتُ  نهــاإف الزجــاج، أو المــاء إلــى الهــواء مــن الضــوء موجــات تنتقــل عنــدما
 كلــه الضــوء شــعاع فــي هــزة حــدوث إلــى یــؤدي وهــذا والزجــاج، المــاء خــالل أقــل بســرعة ینتقــل الضــوء

  ".الضوء انكسار ىسمّ تُ "
 :الخادم دیؤكِّ  ثم •

 ألنـه ...دانـةاإل خطیـة فـي معنـا یحـدث امـ تشـبه الضوء انكسار باسم المعروفة الطبیعیة الظاهرة هذه
  .خاطئة بصورة اآلخرین أفعال رأى لما ،نقیاً  شفافاً  نساناإل قلب كان لو

  ...دانةاإل معنى لنا توضح قصة سنعرف والیوم •
  

ƒ|úà=ÿ^|éáÑW 

 :فأجابه .سیرتهب هفعرِّ یُ  أن فسأله الرهبان، شیوخ أحد مع الرهاوي تادرس األسقف القدیس تقابل یوم ذات

 انَّ كَ وَســ القدیمــة بابــل فــي البریــة إلــى جئنــا ذلــك وبعــد منــي، أكبــر أخ مــع ســنوات ثــالث بالــدیر خــدمت لقــد
  .یحفظه مالكاً  واحد كل مع نشاهد وكنا لجمعها، یومیاً  نخرج حیث الحشائش من نتغذى وكنا المقابر،

  .قالیته إلى هارباً  ىومض فخ، من نجا كأنه عالیة قفزة قفز وقد بعید من أخي رأیت األیام أحد وفي
 الـــذهب، مـــن كبیـــرة كمیـــة هنـــاك فوجـــدت األمـــر، مـــن ألتحقـــق المكـــان ذلـــك إلـــى ذهبـــت اســـتطالع وبحـــب

 دینـاراً  معـي یبـقَ  لـم حتـى المسـاكین علـى المبلـغ ببـاقي قتوتصـدَّ  اءبـالغر  لضـیافة مكانـاً  بهـا واشتریت فأخذتها،
  .واحداً 

 اأّمـ وتركـه، المـال تـدبیر فـي فشـل قـد الراهـب أخـي نبـأ نفسـي في أفكر أخذت قالیتي، إلى عدت وعندما
  :ائالً ق فزعةمُ  نظرة يَّ إل ینظر یحرسني الذي المالك وجدت حینئذ ،حسناً  تدبیراً  دبرته فقد أنا

  .الیوم بعد وجهي ىترَ  لن لذلك منك، أفضل الراهب أخاك نإف ،باطالً  تتعجرف لماذا
 وامــتأل كثیــرة بأفكــار بــاً حارَ مُ  عامــاً  نیوأربعــ ةتســع طــوال وظللــت المــالك، وال أخــي أرَ  لــم الحــین ذلــك ومنــذ

  .بالحزن قلبي
 

  

 

 

  

  

 اآلخرین؟ دانةإ معنى هو ما

  ال
 تدینوا

  ال
 تنتقدوا
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  .األخطاء دیتصیّ  أو على یحكم أو ینتقد                                          

  

  .لهم الالذع النقد وتوجیه اآلخرین، أخطاء فضح في الرغبة نهاإ
 وانتقـاداً  اً ذّمـ النـاس أكثـر ألن واالنتقـاد، الذمّ  من أي اآلخرین، نةداإ من تالمیذه المسیح السید رحذَّ  وقد

 اللَّـه، مـن یـدانون أنهـم كما اآلخرین، من واالنتقاد للذمّ  رضةعُ  الناس أكثر أنفسهم هم یصیرون لغیرهم،
  ).٦ ـــ ١:  ٧ مت( متى معلمنا انجیل في جاء كما
  

  

 لطةُســ ألنفســنا عينــدَّ  وال اآلخــرین، نــدین أن یجــب ال لكــن فاتنا،تصــرُّ  یضــاً أو  أنفســنا نــدین أن علینــا یجــب
  .علیهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .)٢: ٧ مت(  أبدیة دینونة .١

 .الخطیة نفس في الوقوع .٢

 .النعمة يتخلِّ  .٣

 .أخرى خطایا في الوقوع .٤

v معناها یدین كلمة 

 اآلخرین؟ ندین أالَّ  یجب لماذا

 :دانةاإل عاقبة

 لنتمثّ ل ــ٥
 بالسید

 نفسه المسیح

ألننا  ــ١
 كاملین لسنا

 دانةاإلألن  ــ٤
 باللَّه خاصة

 وحده

 اللَّهألن  ـــ٢
 أوصانا
 بالمحبة

 اللَّهألن  ــ٣
 أوصانا
 بالرحمة

 ندین أالّ  علینا یجب
  ینر اآلخ
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'kÿ^|Îg|“W= =
  :التالیة الخطوات نتبع أن یجب دانة،اإل خطیة من نتخلص لكي  •
 .فضائله وتأمل غیرك عذرا .١

 .دائماً  الظن أحسن .٢

 .دانةاإل كلمة سماع عن دعِ تاب .٣

 .لخطایاك اللَّه ستر ذكرا .٤

 .التعمیم أخطاء احذر .٥

= =
kÿ^|ÍáÑ|hW= =

 أخطـاءك تنسـى ال حتـى اآلخرین، أخطاء عن التفتیش في وجهدك وقتك ضیعتُ  أال سبوعاأل هذا حاول
 قـول تـذكراً مُ  اللَّـه ومعونـة مـةالرح طلـب علـى داوم لكن وتوبة، وتنقیة معالجة إلى تحتاج التي وصفاتك

  :سحقإ مار
  ."علیها ویدینه غیره رذائل لفیتأمّ  الجاهل اأمّ  لیقتنیها، غیره فضائل لیتأمّ  الحكیم"
  

  

 المقدس، الكتاب من اآلیة كلمات عن ابحث

   ...أحد ندین أالّ  مناعلِّ تُ  يالت
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r^àª^|W∆= =
 ه الثالث.بابا شنودالـــ  یمانحیاة اإل ـــ

 أسقف الغربیة. نسؤااألنبا یــ  ٣بستان الروح جـ ـــ

 اریخ القبطي.لجنة التــ  خالصة تاریخ المسیحیة في مصر ـــ

 .د. یعقوب جرجس بخیتــ  ٢سكندریة، جـموجز تاریخ بطاركة اإل ـــ

 

Íb|ÿ^=Ô|WéáÑ= =
  .) ٦:  s?çÄU" )  V�١١ אUJL?{Ñن � �#?bÅ1ون ?�"        

  

‰`|ÿ^=œ^Ñ|WéáÑ  ًأن على في نهایة الدرس ینبغي أن یكون المخدوم قادرا:  

 .نظریاً  یماناً إصار  الّ وإ نسان، یمان هو حیاة یحیاها اإلك أن اإلدرِ یُ  •

 مواعیده.و قواله أل تصدیقاً و  اللَّهیتطلب ثقة في  اللَّهیمان بیفهم أن اإل •

 الرضا.و كر الشو الفرح و یمان عدة ثمار، مثل السالم یستنتج أن لإل •

 ,یمانلینمو في اإل سة أسبوعیاً قدَّ م لألسرار المُ التقدُّ و ر أن یواظب على وسائط النعمة قرِّ یُ  •

 .دق مواعیدهصِ و  اللَّهفي صفات  قْ یثِ  •

  .یمانقصص أبطال اإلو ر القدیسین یَ ر أن یقرأ سِ قرِّ یُ  •
  

'~|ã=m^È|ÿ^=4|WéáÑ= =
Âkÿ^|ÙÎ|WÔ= =

  فاف، حبر أزرق.كوب ماء زجاجي ش حضر األدوات اآلتیة:ا
  خطوات العمل:

 .امأل الكوب الزجاجي الشفاف بالماء −

 الماء قطرة حبر أزرق، ثم أتركه عدة دقائق. إلىأضف  −

  الشرح:
اللـون  إلـىل المـاء الشـفاف تحـوّ و بسرعة، و لقد انتشر الحبر األزرق في كل أجزاء الماء دون صوت  −

  األزرق.
  لكن بالقدرة.و م قاس بالكَ یمان ال یُ هكذا اإلو  −

E„_|∑ˇ^F==|||==Ô|ƒáâ=‚|f=fl^à|f`=_|f_gÿ^= =
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: ٢٧مكن أن ینقـل الجبـال (مـت لو كـان مثـل حبـة خـردل، فـیُ و یمان حتى ه السید المسیح اإللقد شبّ و  −
٢٠(.  

الحــظ أن حبــة یُ و یقــوم الخــادم بعــرض حبــة الخــردل علــى المخــدومین فــي غــالف بالســتیك شــفاف،  −
 بــذوره ســوداءو ، الصــلیبیةمــن أصــغر الحبــوب، فــالخردل هــو نبــات حــولي مــن الفصــیلة  دّ َعــالخــردل تُ 
 .ج منه مسحوق أصفر (المستردة)ستخرَ یُ و اللون، 

 

  والیوم سنعرف قصة تؤكد عظمة اإلیمان وأهمیته.    
  

ƒ|ÿ^=úà|WéáÑ= =
 ـــم)  ٩٨٠ ـــ٩٧٥(سـكندریة  ن من باباوات اإلیالستو البابا الثاني  ـــم بن زرعة السریاني ابر أفي زمن البابا 

 حدثت معجزة نقل جبل المقطم.

كـان و س مـن بغـداد، لِّـیعقـوب بـن كِ  ىدعَ ُیـ یهودیـاً  وزیـراً  ــالفاطمي  اللَّهعز لدین المُ  ــي كان للخلیفة الفاطم
�?U?� uن �U?1Å r?Jن ��?W?�� q       "نجیـل تقـول: ض المسیحیین، فوشى للخلیفة بأن هناك آیـة فـي اإلبغِ هذا الوزیر یُ 

 ).٢٠:  ١٧(�d�rJ�b� sJ8 !� Áw " Xدل �u�uI� r�MJن ]cא א;�q: א��qI�MO� ãUM� .Å UM� s� qI، و� �uJن �

 .طلب منه أن یفعل ذلك، فاستمهله البابا ثالثة أیامو فسأل الخلیفة البطریرك عن صحة هذه اآلیة، 

لكي یرفع عـنهم هـذه المحنـة،  اللَّهل أمام التذلُّ و الصوم و أمرهم بالصالة و كلیروس جمع البابا كل رجال اإلو 
 "سـمعان" فظهرت له السیدة العذراء وأرشدته إلى رجل اسـمه، مصلیاً و  صائماً اعتزل البابا في الكنیسة المعلقة و 

       بالقداسة. كان مشهوراً و  سكافیاً إیعمل 

أشــراف الدولــة و معهــم الخلیفــة و حیــث جبــل المقطــم،  إلــىالبابــا و الكهنــة و فــي الیــوم المحــدد خــرج الشــعب و 
، )یـــا رب ارحـــم(وجـــوههم قـــائلین كیریالیســـون   عنـــدما انتهـــت الصـــالة ركـــع الجمیـــع علـــىو ، حیـــث أقـــاموا قداســـاً 

 یاً غَشـقـواده سـقطوا مُ و ن الخلیفة أالفسطاط بزلزلة عظیمة، حتى و فتحرك الجبل في المسافة التي ما بین القاهرة 
 علیهم.

وعـــده بتحقیـــق كـــل مـــا یطلـــب، فلـــم یطلـــب و طلـــب الصـــفح مـــن البطریـــرك، و فـــآمن الخلیفـــة بصـــدق اآلیـــة 
رفـــع الجزیـــة عـــن العـــاجزین مـــن و اح لألقبـــاط بحریـــة تجدیـــد مـــا تهـــدم مـــن الكنـــائس ســـوى الســـم البطریـــرك شـــیئاً 

 .المسیحیین

وهــو ال یتطلــب معرفــة ، )٣٨:  ١٠(�??V  "א��??U??1�U� ÑUن \U??O"  اإلیمــان هــو حیــاة یحیاهــا اإلنســان: إنّ 
 الهوتیة، لكنه یتطلب بالدرجة األولى ثقة في اللَّه وتصدیقًا ألقواله ومواعیده وٕاعالناته.

  
  
  

ب علـى التغلُّـو الشـكر و الرضـا و الفرح و السالم و حیاة التسلیم،  :مباركة، منهاو یمان ثمار روحیة كثیرة لإل
  الصعاب.

 ثمار اإلیمان:
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'kÿ^|Îg|W“= =
  االیمان فضیلة كسائر الفضائل، وعلینا أن نسلك في كل الوسائل التي تجعله ینمو ویزداد مثل: إنّ 
 .يءقادر على كل شو حب مُ  اللَّهأن ستمرار ا: فضع في قلبك باللَّهالثقة بصفات  .١

 .اللَّهالثقة في صدق مواعید  .٢

 الظروف المحیطة. إلىلیس و  اللَّه إلىالنظر  .٣

  األعاجیب التي تحدث مع قدیسیه.و  اللَّهالثقة بو یمان قراءة قصص اإل .٤
  

kÿ^|ÍáÑ|Wh= =
تتحـدث معـه و ، هاللَّـن عالقـة مـع یمانك ألنـك سـتكوِّ إلك، ألنك لو فعلت هذا سیقوى  اتخذ الرب صدیقاً 
  .يءأب حنون قادر على كل ش اللَّهحیاتك، فو خبره بأسرارك تُ و بدالة بال خوف، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ثمار اإلیمان

حیاة 
 الفرح

 

حیاة 
 التسلیم

حیاة 
 السالم

 

الرضا 
 والشكر

 

ب التغلُّ 
على 

 الصعاب
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r^àª^|W∆= =
 األسقف العام. فائیلار ـــ األنبا  ١ ـ، منهج إعداد الخدام جدراسات للكهنة وسط القاهرة ـــ

 .يكیرلس األنطون ـــ القمص امععصر المج ـــ

 .ى یوحنامنسّ س قـــ ال تاریخ الكنیسة القبطیة ـــ

  ي.لجنة التاریخ القبطـــ  ٢، جتاریخ األمة القبطیة ـــ
Íb|ÿ^=Ô|éáÑW= =

0 "   ،W??LKJن א�U??� Áb??وא��  b??M� نU??� W??LKJא�،t??]Kو א� W??LKJن א�U??�t??]Kאً و...  א�b??�� ÑU??� W??LKJو א�  U??MMO� q??�  
  .)١٤ ?? ١: ١ I�?Uً " �)?uو Áu LF�?Wًًא?s א�b L�?� U?O�u?� b?K8 Èًא?M�ÃÑ?^ U?b^ çو

  
‰`|ÿ^=œ^Ñ|éáÑW على أن أن یكون المخدوم قادراً  ينهایة الدرس ینبغ يف:  

 .حفظ اإلیمان يف يیعرف دور القدیس أثناسیوس الرسول •

 ي.درك أهم أعمال القدیس أثناسیوس الرسولیُ  •

 .ئاً یمن أجل إیمانه بالمسیح ال یهاب شو ، بادئهان أن یحافظ على میستنتج أنه یجب على اإلنس •

 .ى عن أتقیائهال یتخلَّ و ، السید المسیح معنا دائماُ  یشعر بالفرح ألنّ  •

 .ي المسیحیحیاها اإلنسان ف يالحیاة الت هيَ ة یفهم أن الحیاة الحقّ  •

د ســتمَ ، ألن تعلــیم الحــق مُ اســیوسثنمنــا القــدیس أعلــى قــراءة الكتــاب المقــدس كمــا علَّ  ةر المواظبــقــرِّ یُ  •
 .منه

ر آرائــه الســلیمة بســبب غّیــال یُ و ، فــال یهتــز ي الثبــات علــى المبــدأل باألنبــا أثناســیوس فــر أن یتمّثــقــرِّ یُ  •
 .الخوف أو المنفعة أو مجاراة اآلخرین

  
'~|ã=m^È|ÿ^=4|éáÑW= =
Âkÿ^|ÙÎ|WÔ= =
   .كبریت ،شمعة احضر األدوات اآلتیة: •
 الطریقة:  •

ــأذكــر للمخــدومین أن هــذه الشــمعة تشــبه اإلنســان غیــر المُ و  ،ةأطفــمُ  وهــيَ  امســك بالشــمعة .١ ر نِك
 لذاته.

  .ر لذاتهنكِ أصبحت هذه الشمعة اآلن تشبه اإلنسان المُ  :ق بالقولعلِّ و اشعل فتیل الشمعة  .٢

ÿÈãàÿ^=éÈÎã_·n`=çÍÑ—ÿ^Ï=|||=E`Ñgª^=Ÿƒ=m_goÿ^F 
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لســـماع  ة؟ (تتـــرك فرصـــالمضـــیئة المـــؤمن المنكـــر لذاتـــه لمـــاذا تشـــبه الشـــمعة :ل الخـــادمءیتســـا .٣
  .اإلجابات)

v النهایة يف علق الخادم قائالً ثم ی:  
مـن أجـل  يضـحِّ تُ و  يتعطـو إنها تبذل  ،هكذا حیاة إنكار الذاتو  ،تفنى ألجل إضاءة المكانو ألنها تحترق  •

   .اآلخرین
v  ِّد الخادمثم یؤك:  

وانتشار  اللَّه، ل التعب في نشر كلمةالیوم سنعرف قصة قدیس عانى من الظلم واالضطهادات، وتحمَّ 
  ع عن اإلیمان السلیم .. فلقد ظل یكافح ویناضل طوال حیاته عن الحق اإلنجیلي...المسیحیة والدفا

  
ƒ|ÿ^=úà|WéáÑ= =

 ينفو ظلم و هو أشهر الباباوات لما عاناه من اضطهادات و  ،نو القدیس أثناسیوس هو البطریرك العشر 
   سلالرُّ اآلباء ب هتشبّ ألنه  "الرسولي" :ق علیه الكنیسة لقبطلِ تُ و  ،عن كرسیه بعیداً 

  
  :يقصة القدیس العظیم أثناسیوس الرسول

v  نشأتهو میالده:  
ــوُ    ــدیْ ٢٩٦القــدیس أثناســیوس بمدینــة اإلســكندریة عــام  دَ ِل ــم، مــن وال ن، وعنــدما كبــر بعــض الشــيء یْ ن وثنیَّ

ثناســیوس بــأخالق أصــدقائه جــدًا أر كــان لــه بعــض األصــدقاء المســیحیین. تــأثّ  كم،ه قریبــًا مــن ســنّ نّ وأصــبح ِســ
  د وأصبح مثلهم. لو تعمَّ  ىوع وتمنّ وأحب الرب یس

البطریــرك فــي  ىذتــه وذهبــت بــه إلــمــت اشــتیاقات ابنهــا وأخلِ فعَ  ا والدتــهأّمــ ،والــد القــدیس وهــو صــغیر يَ تــوفّ   
  .نیْ دهما وصارا مسیحیَّ ، فعمَّ ١٩ـ ذلك الوقت وهو البابا ألكسندروس البطریرك ال

اهتم بتهذیبــه وتثقیفــه بــالعلوم الالهوتیــة فــ ،قداســته"و "ذكائــه، فصــاحته، تقــواه، : البابــا ألكســندروساكتشــف   
  له. خاصاً  ثم سكرتیراً  ةثم رئیس شمامس والفلسفیة، ثم سامه شماساً 

  
v  عن اإلیمان الصحیح يدفاعه القو و بدعة أریوس:  

 :حاول خلطها مع العقائد المسیحیة األصیلةو فلسفتها بعض األفكار و أخذ أریوس عن الوثنیة  •

   يص بدعة أریوس فخّ تتلَ و                                  
 

 

 

 

  

  

  .اإللهیة اآلب أفعال من علفب وقةمخل تكون أن بد ال االبن فیها بما ىاألخر  الكائنات جمیع أما األزلي هو وحده اللَّه

 .اآلب بإرادة مخلوق هو بل، الجوهر في لآلب مساوٍ  غیر المسیح

 .اآلب من أقل فاالبن، اللَّه هو لیس الفادي اللَّه :أن أي
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  :عدم أزلیة السید المسیح يعوللرد على بدعة أریوس الذى یدَّ 
   

 

 

   

 

 

  

  

  

  

v  إال  ،ینعَ زمن مُ  يكانت ف بالرغم أن والدته جسدیاً و  ،من العذراء ظهر مولوداً و  ملء الزمان أخذ جسداً  يف
  )١٤ -١: ١یوحنا(بدیة كما أخبرنا یوحنا البشیر أن والدته األقنومیة من اآلب أزلیة أ

v  ُقـــد اصـــطحبه و  ،توضـــح عـــدم صـــحتهاو د بدعـــة آریـــوس فنِّـــكتـــب القـــدیس أثناســـیوس العدیـــد مـــن الرســـائل ت
 .البطریرك الكسندروس معه إلى مجمع نیقیة لمحاكمة آریوس حیث فند أثناسیوس آراء اآلریوسین

 

 :انتخاب القدیس أثناسیوس بطریركاً  −

 عاماً  ٢٨كان عمره و  ،م٣٢٦ذلك عام و له  القدیس أثناسیوس خلفاً  بَ خِ لكسندروس انتُ أحة البابا بعد نیا
  .علیه خمسون أسقفاً  يوضع األید يقد اشترك فو 

  
 :يض لها القدیس أثناسیوس الرسولتعرّ  يالضیقات الت

  
 

   

 

  

  

  

v  معالم شخصیة القدیس أثناسیوس العظیمةأهم: 

 

 

  

 الدهور كل قبل مولود اللَّه أن نقول حین

 :هذا فمعنى

 ولیس األزل منذ موجوداً  كان أنه - 
 .بدایة لوجوده

 .الجوهر يف اآلب مع واحد أنه - 
 كــــــوالدة( إلهیــــــة هــــــذه والدتــــــه إن -

 والدة ولـیس) الشـمس من الشعاع
 .روح اللَّه ألن جسدیة

 اآلخرین على التأثیر المبدأ على الثبات الحق يف ةءالجرا للمسیح الغیرة

 القدیس ضتعرّ 

 للكثیر أثناسیوس

       الضیقات من

 :المتاعبو 

 سكندریةاإل إلى یرجع أن البدعة صاحب آریوس حاول عندما. ١

 .ناسیوسأث القدیس فیه عزلوا مجمعاً  نو اآلریوسی عقد .٢

  النفي عدة مرات.. ٣
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v يیوس الرسولأهم أعمال القدیس أثناس: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :ينیاحة القدیس أثناسیوس الرسول  −

 يمـــدة الخمـــس ســـنوات التـــ يیناضـــل عـــن الحـــق اإلنجیلـــو كـــافح یُ  يیس أثناســـیوس الرســـولداســـتمر القـــ
  .األخیر يبعد رجوعه من النف يالبابو  يقضاها على الكرس

   .عاماً  ٤٦لمدة  بعد أن ظل بطریركاً  ،م٣٧٣ح بسالم عام قد تنیّ و 
 

'kÿ^|Îg|W“= =
 

 

 

 

  

  

  

  

 

kÿ^|ÍáÑ|Wh 

 .كل مواقف حیاتنا الیومیة يالثبات على المبدأ ف يل باألنبا أثناسیوس فالتمثُّ  .١

 .اعتزازو  بقوة ــ وضعه يف أثناسیوس القدیس جاهد يالذ ــ اإلیمانتردید قانون  .٢

 :أثناسیوس القدیس منایعلِّ 

 .المقدس الكتاب من الحق التعلیم نإ .١

 .المسیح يف نحیاها يالت يَ ه الحق الحیاة نإ. ٢

  .المسیح أجل من یئاً ش هابن أالّ . ٣

 .اإلیمان قانون وضع يف شارك .١

 .لها أسقفاً  أول ألثیوبیا ماس. ٢

 .والرسائل الكتب من العدید وكتب آریوس بدعة حارب. ٣

   أنطونیوس القدیس ید على الرهبنة يز  لبس من أول. ٥
   .واألساقفة البطاركة لكل اً زی وجعله

و

 .شعبه لیفتقد أسوان حتى امتدت رعویة برحلة قام. ٤
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طريقـة العمــل:
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r^àª^|∆W= =
 .بشنس ١٢ ، هاتور١٧ السنكسار، ـــ

 .الثالث هشنود الباباــ ـ مفاهیم عشرة ـــ

 .أسقف ملَّوي بیمن األنباـــ  یوحنا نجیلإ في وتأمالت دراسات ـــ

 .أسقف ملَّوي بیمن األنباــ  ووظائفه المسیح ألقاب ـــ

 .یوحنا ىمنسّ  القســـ  الفم ذهبيال یوحنا ـــ

  .داود مرقس القمصـــ  یوحنا نجیلإ تفسیر ـــ
Íb|Ô=ÿ^|éáÑW= =

           "F�?�d?نu 9א?o 9وא?o #��?(d�Ñ?r" )u� ٣٢:  ٨(.  
  
‰`|œ^Ñ=ÿ^|éáÑW أن على قادراً  المخدوم یكون أن ینبغي الدرس نهایة في:  

 .نساناإلو  اللَّه تجاه صواب هو ما كل علُ فِ  أنهو  الثابت، الیقینو  الصدقو  األمانة هو الحق أن یفهم •

 .السماء إلى طریقنا في نحنو  لیهإ نحتاج ما كل لنا یعلن ألنه الحق هو المسیح أن یستنتج •

 الردیئـة األفكـارو  الشـریرة الشهوات طتسلُّ  منو  الشیطان عبودیة من ینقذناو  یحررنا المسیح أن یعرف •
 .الخطیةو 

 .الحق هو نهأ بل الحق، یعلمنا شخص مجرد لیس المسیح السید أن رقرِّ یُ  •

 .علیها فتتوقّ  األبدیة حیاتنا ألن نجیل،اإل في المسیح السید تعالیم في الموجود بالحق التمسك رقرِّ یُ  •

 المسـیح ألن المسـیح، فـي لیثبـت ناألقدسـیْ  دمـهو  الـرب جسـد مـن للتنـاول مالتقـدُّ  علـى المواظبة رقرِّ یُ  •
  .الحق مصدر هو

  

'~|m^È=ã|4=ÿ^|éáÑW= =
Âkÿ^|ÙÎ|ÔW= =

  )ساحة ــ ساعة( لعبة
 .الخادم رؤیة یمكنهم بحیث نو المخدوم یقف •

 :اللعب طریقة •

 مــالِ  نصــاتٍ إب نو المخــدوم یســتمع أن ویجــب الكلمــات، مــن مجموعــة عشــوائي بشــكل الخــادم ينــادیُ  §
 .األسفل إلى نو المخدوم ینحني أن یجب "ساعة" كلمة ذكر ذاإف یقوله،

^ÍÑ—ÿ|ç=·vÈÍ|_=ÿ^g‰Ü|Ï=Õÿ^|fi=|||=F•^|“E= =
 



- ١٠١  - 
 

 .شیئاً  یفعلوا أالّ  فعلیهم "ساحة" كلمة الخادم ذكر ذاإ اأمّ  §

 .اللعبة من یخرج ،"ساعة" لمةك سماع عند ینحني ال أو" ساحة" كلمة سماع عند ینحني مخدوم أي §

 تصــحیح أو دتــردُّ  وأي األمــر، ســماع عنــد الفــور وعلــى بســرعة نو المخــدوم یتجــاوب أن المهــم ومــن §
 .اللعب من الخروج فعلیهم

 .النهایة إلى عباللّ  في یستمر الذي المخدوم هو الفائز §

 

 :قائالً  اللعبة نهایة في الخادم یؤكد ثم •

 نسـمع أن یجـب ولكـن كبیـرة، أهمیـة عطیهـاونُ  سـلیمة، غیـر لمبادئ ينننح جعلنا نو اآلخر  یحاول ما كثیراً 
  .ذلك على نوافقهم أن قبل وصالح، حق هو ما ونعمل
  

 هانـاتواإل األتعـاب لوتحمَّـ المقـدس، الكتـاب تعـالیم تنفیـذ فـي شـجاعاً  كان قدیس قصة سنعرف والیوم
  .الفم هبيالذ یوحنا القدیس أنه الحق، قول أجل من والطرد

  
ƒ|úà=ÿ^|éáÑW= =

 الرائعـة بعظاتـه اشـتهر وقد م، ٣٤٧ عام حوالي ولد القسطنطینیة، بطریرك هو الفم ذهبيال یوحنا القدیس
 .الفم ذهبيال علیه طلقأُ  لذلك

 فتــهوثقّ  سقــدّ المُ  الكتــاب متــهفعلّ  والــده، وفــاة بعــد تربیتــه أمــه وتولــت أنطاكیــة مدینــة فــي القــدیس هــذا لــدوُ 
 .عامین لمدة بالمحاماة عمل ذلك وبعد بالعلوم،

 نتیجـة بمـرض صـیبأُ  لكنـه مغـارة، فـي دوتوّحـ األدیرة أحد إلى ذهب والعشرین، الخامسة سن بلوغه وعند
 حتــى الــوعظ فــي موهبتــه بــرزت وهنــاك أخــرى، مــرة أنطاكیــة إلــى یعــود أن اضــطره ممــا الزائــدین، ونســكه تقشــفه
 الفقـراء علـى أمواله كل ووزع نسكیة، حیاة یعیش فكان اً بطریرك مَ سِ رُ  ثم الذهب، فم لقب الجماهیر علیه أطلقت

 .والمالجئ المستشفیات، من العدید أقام المرضى، یزور كان كما والمساكین،

 جــداً  فاغتاظــت الشــریرة، أعمالهــا علــى أفدوكســیا الملكــة خوّبــ للحــق، الشــهادة فــي وجرأتــه لشــجاعته ونظــراً 
 حـدث المدینـة، لمغـادرة یسـتعد القـدیس كـان حینمـا لكنـه بنفیـه، طوراالمبرا فأمر منه، لتتخلص المكائد له ودبرت
 .القوقاز جبال إلى نفیه قررت الزمن من مدة بعد ولكن. وأرجعته االمبراطورة، فارتعدت عنیفاً  زلزاالً 

 العدیــد للكنیســة تاركــاً  م،٤٠٧ عــام منفــاه فــي تنــیح الجنــود، مــن یتلقاهــا كــان التــي المعاملــة لســوء ونتیجــة
 .الخالدة قوالواأل والتفاسیر العظات من دوالعدی

 تمســك فلقــد بــه، والتمســك والصــالبة للحــق الشــهادة فــي مثــال أعظــم الفــم ذهبيالــ یوحنــا القــدیس قــدم لقــد
 مهمـا بالصـدق رهِ اجـیُ  أن مـن یخـاف یكـن ولـم للحـق، تأییـده في اً أحد یخشى یكن ولم س،قدَّ المُ  الكتاب بتعالیم
 قتملّ  لو والنفي هاناتواإل والطرد األتعاب نفسه على یوفر أن بمقدوره كان فلقد آالم، من ذلك سبیل في عانى
ــ لكنــه رغبــاتهم، علــى ووافقهــم مبراطــورواإل الملكــة  وقتــي عتمتُّــ لــه یكــون أن علــى المســیح ألجــل لّ ذَ ُیــ أن لفضَّ

  .بالسرور
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  :أهمیة في مثاالً  لنا مقدَّ  فقد
 .اً رّ مُ  كان ولو الحق قول. ٣              .شجاعةبال يالتحلّ . ٢           .الصدق احترام. ١

  
  الحق؟ هو ما

 .هاللَّ . ٣     .            الباطل ضد. ٢.         الصدق. ١  :هو الحق    

 :الصدق هو الحقّ  .۱

 كلمــة كــرریُ  وأحیانــا ،)١٨:  ٥ �??u??�Ã r??J�" )Xل o?א9??" :بقولــه كالمــه یبــدأ المســیح الســید كــان مــا وكثیــراً 
 .)٢٥ ،٢٤ ،١٩:  ٥ �u J�?r ")uل?o �Ã?אo 9?א9" :فیقول الحق

 :الباطل ضد الحق .۲

 حـق، هـو السـلیمة الروحیـة القـیم مـع ىیتمّشـ مـا فكل حیاته، في نساناإل یراعیها التي بالقیم الحق یبدأ
  .زائف فهو ذلك غیر هو وما حق، هو السلیمة الالهوتیة العقائدمع  یتفق ما وكل

 :اللَّه هو الحق .۳

 اللَّـه، عـن یبعـد الحـق عـن یبعـد والـذي ،)٦:  ١٤ �?u ( "وאÉU?O9  وאo?9  א�U�Ã  u?�  o?�dD" :مسیحال السید قال
 روح ألنـه اللَّـه روح وفیـه ،بموجبهـا یسـیر الحیـاة فـي میَ ِقـ ولـه عـادل، نسانإ هو الحقاني نسانفاإل لذلك
  .)٢٦: ١٥یو ،١٧: ١٤یو( الحق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الصدق
 الكامل

 الثقة
 الكاملة

 األمانة
 الكاملة

 یخزى ال علیها یتكل من كل

 هو هاللَّ 

 الحق

 الكاملــــــة المعرفــــــة جــــــوهر هــــــو
 نور، من نور لهیةاإل والطبیعة

 .حق لهإ من حق لهإ
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ـــ   والمعایشــة وباالختبــار والــروح بالقلــب معرفــة لكنهــا فقــط، بالعقــل نظریــة رفــةمع لیســت الحــق معرفــةــ
 .والحیاة والسلوك

 .والحیاة والحریة والنور بالكلمة مرتبط المسیحي الالهوت في والحقـــ 

  .)٥،٦: ١یو١( ،) ٣٢:  ٨یو( ،) ٦٣: ٦یو( ،) ١٨: ١یو(
 لكـل أعطـى وبسـیرته ،بتعالیمـه للحـق شـهد الذي وهو اآلب، عند من اآلتي الحق هو المسیح والسیدـــ 

 �Ã?U? "ة الحقیقیـ والحیـاة والحـب النـور فـي یحیـا لكـي الشـیطان، ومـن الباطل من یتحرر أن به یؤمن من
�?u Dא�?�d?o 9وא?o O9وא?ÉU" )u� ٦:  ١٤(. 

  
  

  

 مــن رنــاحرِّ یُ  أن یســتطیع ولــذلك الحــق مصــدر وهــو رنــا،حرِّ یُ  الــذي الحــق نفســه هــو المســیح الســید نَّ إـــــ 
 األبدیـة الحیـاة إلـى الطریـق بوضـوح یرینـا أنـه كمـا ومكـره، الشـریر خـداع ومـن ونتائجها الخطیة تبعات

 والصـوم بالصـالة لهیـةاإل الـنعم علـى نحصـل طریقهـا عـن التـي النعمـة وسـائط ممارسة على بالمواظبة
 .والسلوك حسب وصایاه والتناول واالعتراف

  
  

'kÿ^|Îg|“W= =
 لكنـه قـال،یُ  كـالم مجـرد لـیس والحـق الحـق، هـو أنـه نفسـه عـن دائمـاً  یتحـدث المسـیح سوعی الرب كان لقد •

  .والوضوح والصراحة والصدق والخالص والحب النور في الحیاة
  .والخداع والغش والخبث الكذب فهو بلیسإ اأمّ  •
  

kÿ^|ÍáÑ|hW= =
 عبودیتنــا مــن یحررنــا یضــاً أ وهــو ســناقدِّ یُ  الحــق ألن الحــق، طاعــة فــي نحیــا أن علــى ســبوعاأل هــذا بنتــدرّ  •

 األقدسـین، ودمـه الـرب جسـد مـن المقدسـة األسـرار مـن للتنـاول بالتقـدم وذلـك العـالم، شهوات ومن ألنفسنا
  .الشریر على وننتصر المسیح في لنثبت
  

  

  

  

  

 الحق؟ نعرف كیف

 )٣٢:  ٨ یو( المسیح؟ حق رناحرِّ یُ  كیف
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r^àª^|∆W= =
 یة.أسقف الغرب نسؤانبا یاألـــ  ٣ـج الروح بستان ـــ

 .كامل صالح نخلةـــ  ٢ـج مة القبطیةتاریخ األ ـــ

 .رشیدیاكون حبیب جرجساألـــ  ١جـ رثوذكسیةالمسیحیة األ ئالمباد ـــ

 .رجرجس بسبورتنجكنیسة الشهید العظیم ماــــ  القدیس باخومیوس ـــ

 

Íb|ÿ^=Ô|éáÑW 
Oو�"?� W?�b? ÉbÃ�? UïÃJOD�? rÃ-�a ن?JCF� אu?CF� r? "Uً u�)٣٤:  ١٣(.  

  
‰^|ÿ^=œ^Ñ|WéáÑ نأن یكون المخدوم قادرًا على أ ينهایة الدرس ینبغ يف:  

 ب الشركة الرهبانیة.أنبا باخومیوس األ إیمانیعرف قصة  •

 الحیاة. في هنجاح إلى يتؤدِّ خرین لآل همحبت أنیفهم  •

 .نسانإ أي، فالقریب هو م مفهومًا جدیدًا للقریبلمسیح قدَّ السید ا أنك درِ یُ  •

 .في قلب المؤمن بالروح القدسب انسكب المسیحیة هو حُ  فيقوى الحب األ نأیفهم  •

 يســبوعیًا لكــأ هدمــو ســة بالتنــاول مــن جســد الــرب قدَّ ســرار المُ م لألالتقــدُّ و مارســة وســائط النعمــة ر مُ قــرِّ یُ  •
 ینال قوة المحبة.

 سان.اللِّ و لیس بالكالم و ، والحقخرین بالعمل لآلو  للَّه هكون محبتت أنر قرِّ یُ  •

 

'~|ã=m^È|ÿ^=4|éáÑW= =
Âkÿ^|ÙÎ|ÔW= =
، سـولتیب سـودأوكو ، قلم دكل منهما بعادوا سم) ١٥×  ١٠(ن من الزجاج قطعتیْ  تیة:دوات اآلر األاحضِ  •

 الصق.

 خطوات العمل: •

  ".بداً أالمحبة ال تسقط "سود عبارة أوكو دحد القطعتین بقلم أاكتب على   -١

 ."ال تسقط أبداً  المحبة"ضع قطعة الزجاجة الثانیة فوق الكتابة   -٢

 الزجاج بورق السلوتیب. يالصق قطعت  -٣

 زیل.یمسح العبارة المكتوبة بأي مُ  أنحد المخدومین أاطلب من   -٤

g‡˚^|Î‹È~_f=_|=éÈ|||=EhÍà—ÿ^=Ôg®F= =
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العبــارة مــن ذا كتبنــا تلــك إا ّمــأ، نهــا مكتوبــة بالــداخلزالــة الكتابــة مــن الزجــاج ألإســیالحظ عــدم اســتطاعة   
 زالتها.إفسیكون من السهل  الخارج

 :ق الخادمعلِّ یُ     

زالتها، إمكن ال یُ و  الذي یعمل فیناالمحبة الداخلیة بفعل الروح القدس  هيَ ، ن المحبة الحقیقیةإ
 عكس المحبة الغاشة الخارجیة..

 أيلقریب (هو ا هو نْ عن مَ  اً جدید اً م مفهومفالسید المسیح قدّ  ،بالمحبة لكل البشر ينادتُ و م علِّ المسیحیة تُ   
 ح لنا معنى المحبة...یخ الكنیسة توضِّ الیوم سنعرف قصة من تار و ) نسانإ

 

ƒ|ÿ^=úà|WéáÑ 

ــًا (و بــا بــاخومیوس نعنــدما كــان القــدیس األ  ســنّ  فــيهــو و ســلك الجندیــة  فــينخــرط ام) ، ٤٠٥ ــــ ٢٨٨ثنی
 منهم الطعام. دذات یوم نفو الحرب  فيمبراطور قسطنطین الكبیر مر اإلاو لعشرین تنفیذًا ألا

عسكرت عنـد  فرادها قدأهو من ضمن  يكانت الكتیبة التو الطعام كل مكان بحثًا عن  فيفتشتت الجنود 
فقــد خــرج  ،جــل تصــرفاتهمأذلــك الوقــت كــانوا مكــروهین مــن ســكان الــبالد مــن  فــيالجنــود  أنرغــم و ســنا إمدینــة 

 كرام.إ و بكل محبة  لیةإلیهم بسخاء كل ما یحتاجون إموا قدَّ و لیهم الطعام إالجند یحملون  إلىسنا إسكان مدینة 

 اســاً نأُ ل: مــن هــم هــؤالء النــاس الــذین یقــابلون ءتســاو ، ســناإهــل أدهش القــدیس بــاخومیوس مــن معاملــة فانــ
  كرام؟ اإلو المحبة  هغرباء غیر معروفین لهم بمثل هذ

فتـأثر  .نسـانإیعملوا الخیر مع كل و نفذون وصایا دینهم بأن یحبوا جمیع الناس هم مسیحیون یُ أن :هفقیل ل
صــدرت األوامــر بالفعــل حینمــا و اعتنــاق الدیانــة المســیحیة،  إلــىشــعر بمیــل و جابــة اإل هبــا بــاخومیوس بهــذناأل

 م.٣١٤عام  في، اعتنق المسیحیة بتسریح الجنود

ول أى بَنـ يهـو الـذو ب الشـركة الرهبانیـة، أبـا بـاخومیوس نصـار القـدیس األو  تتلمـذ علـى یـد األنبـا بالمـون
ــتتلمــ يالــذو دیــرة الحالیــة، العــالم بصــورة األ فــيدیــر  للرهبنــة ســار علــى  اً الف الرهبــان، كمــا وضــع قوانینــآ هذ ل

 .همنوالها رهبان العالم كل

v بالدرجــة  يب المســیح، فالُحــيهــل العــالم الجســدأالمســیحیة لــیس علــى غــرار حــب  فــي يخــو الحــب األ
مــن نوعیــة  هنــإ)، ٥: ٥قلــوب المــؤمنین المســیحیین بــالروح القــدس (رو فــيب انســكب ولــى هــو ُحــاأل
 المسیح. هبنا بحأ يب الذالحُ 

 

  
صــدقاء األو محبــة العائلــة  ىوهــ "محبــة"هــا ترجمكلمــات ت اللغــة الیونانیــة لغــة العهــد الجدیــد ثــالث فــيــــ 

(Philia) ومحبة الجنس ،(Eros)عداء ، ومحبة الغرباء واأل(Agapy). 

ل شمشــون ب الطفــولي أو الشــهواني، ویریــد أن یمتلــك كــل شــيء لــه، مثــا: ویعنــي الُحــErosب االیــروس ــــ ُحــ١
  .ودلیلة

ـــ٢ ب اإلنســاني الطبیعــي وهــو الــذي یتبادلــه النــاس فیمــا بیــنهم، حیــث یتبــادلون : وهــو الُحــPhiliaب الفیلیــا ُحــ ـ

 المحبة؟ تعریف هو ما
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 ةعالقـات الصـداق يب فـومن خالله تسود مشاعر الود بین البشر. نرى هذا الُحـ ةنسانیة الرقیقالمشاعر اإل
  .بصفه عامة

علـــى أعتبـــر وهـــو یُ  ي،ب الحقیقـــو الُحـــأ يب المســـیحو الُحـــأ يلهـــاإل ب: أي الُحـــAghapy يغـــابب األالُحـــ ــــ٣
 .بنقى مستویات الحُ أطهر و أو 
  و ثمن للبذل.أخرین دون انتظار لمقابل جل اآلأ: البذل والعطاء من يغابب األمن سمات حُ ـــ   
  

 

  

عندما نمارس تصبح صفتنا عندما یعمل فینا الروح القدس  ههذو ، اللَّهصفة  هيَ محبة كل الناس ـــ  
  .)٢٢:  ٥ثمر من ثمار الروح. (غل  هيَ المحبة  نسرار المقدسة ألاأل

  
  

 

التنــــــــاول مــــــــن جســــــــد الــــــــرب ودمــــــــه  •
 .فخارستیا)(اال األقدسین

 الصوم •

 .القراءات الروحیة •

ي لِّ َصـــــــنســـــــان أن یُ مكـــــــن إلألنـــــــه ال یُ  •
 ألجل آخر وهو حاقد علیه.

 

  

 

  الحیاة:  فيینجح  أند بُ  سان الاللو لیس بالكالم و ، والحقیحب بالعمل  يالذ .١
 .فرحبو بسهولة  هلذلك یعمل عملو حتاج للخدمة، یخدم المُ  أن یحب يالذ .٢

 لیس الناس.و كما للرب ه یعمل بكل قلب أنذلك بو ، مانةأب هیخدم یقوم بعملو یحب  يالذ .٣

 .اللَّهالمساعدة من و یعمل یجد العون و یحب  يالذ .٤

 

'kÿ^|Îg|=W“= =
قـد أشـار السـید المسـیح و ، جیـالاألو ز المؤمنین على مر العصور میِّ تُ  يالت الصفة هيَ خویة المحبة األ

نعتبــر كــل البشــر  أنوصــانا أقــد و ) ٣٥: ١٣(یــو هخویــة كــدلیل علــى التلمــذة الحقیقیــة لــالمحبــة األ إلــى
  .م واحدةأو ب واحد أوالد أكل البشر  أنذ إ، خوة لناإ
  

kÿ^|ÍáÑ|=Wh 

  .واللسانلیس بالكالم و ، والحقجیراننا محبة بالعمل و لزمالئنا و ا فراد عائلتنألو  للَّهنجعل محبتنا  أن

 :الحیاة في النجاح إلى يتؤدِّ  خرینلآل محبتنا

 :الناس نحب كیف

 :النعمة وسائط طریق عن الناس لكل المحبة قوة على لنحص أن یمكننا
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r^àª^||∆W= =
 أسقف الغربیة. نسؤانبا یاألـــ  ٢ ـبستان الروح ج ـــ

 .)برمهات ٢٧سنكسار ( ـــ

 .ریخ القبطيألجنة التـــ  یخ المسیحیة في مصرخالصة تار  ـــ

 .رشیدیاكون حبیب جرجساألـــ  ١ـج من دراسات الكتاب المقدس ـــ

 

Íb|Ô=ÿ^|éáÑW 
]KF� "L?M� אuw?�_ ،w? א}?ود�u�� و l?KIא� l?��� ،V?א�Ñ وאb?�uHM� W? " rJ X�)٢٩:  ١١(.  

  
‰`|ÿ^=œ^Ñ|WéáÑ نأن یكون المخدوم قادرًا على أ ينهایة الدرس ینبغ في:   

  .یفهم معنى التواضع •

  .معنىو ذات قیمة  هن التواضع یجعل حیاتأدرك یُ  •

 .وال یسعى لكسب مدیح الناسل بالسید المسیح ن یتمثّ أر قرِّ یُ  •

 . نسلك بتواضع نسقط بسبب ضعفنا، لذا یجب أنولكننا ، ا الكمالللَّه یطلب منّ ن اأك درِ یُ  •

 .وظلمةتراب  هبدون هنأو  اللَّهمن خیر هو من  هن كل ما فیأیشعر  •

 .كثیرة فوائدو ن للتواضع بركات أیعرف  •

 .الخاصة هحیات فيمارس التواضع عملیًا ، بل یُ وفخربعجب  هنفس فيفكر ال یُ  نأر قرِّ یُ  •

ینـال و المسـیح  فـيسـرار المقدسـة لیثبـت التنـاول مـن األو  يلهـر المواظبة على حضور القداس اإلقرِّ یُ  •
 .بتواضع السلوكعلى القدرة 

 

'~|ã=m^È|ÿ^=4|éáÑW= =
Âkÿ^|ÙÎ|WÔ 

 .لون ممیزنبوبة دواء بأ، ة معجون شیكوالتةنبوبأ، انسنأنبوبة معجون أ تیة:دوات اآلاحضر األ

 خطوات العمل:

 نبوبة.على محتویات األ و عالمة تدلّ أیة كتابة أ، بحیث ال تظهر بیضأنبوبة بورق ف األغلَّ تُ  -١

 ) جابة المخدومین مجرد تخمینإستكون نبوبة؟ (األ ههذ هیتساءل الخادم عما تحتوی -٢

 !!نبوبةة معرفة حقیقة ما بداخل األخرى عن كیفیأة یتساءل الخادم مرّ  -٣

 

ÍÑ—ÿ^|ç=Íá_’‹|éÈ=|||=Fó^Èkÿ^|∆E= =
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 هى: التواضع مظاهر

 

 عدم السعي لكسب مدیح الناس البذل والعطاء إعطاء المجد للَّه

 د الخادم:یؤكِّ  -٤

 ...بالضغط علیها الّ إ، نبوبةن نعرف حقیقة ما بداخل األأمكن ننا ال یُ أـــ 

ذا ضــغطت الظــروف القاســیة علــى إ الّ إ ه، ال یمكننــا معرفــة تواضــعنســان المتواضــعیضــًا اإلأهكــذا و ـــــ 
 .هفي قلب هخبئج ما یُ خرِ یُ  عندئذٍ و ، هحیات

 

  ...همیة التواضع في حیاتناأد لنا ؤكِّ ت يالتو لیوم سنعرف قصة أحد قدیسي الكنیسة العظماء او 
 

ƒ|ÿ^=úà|=WéáÑ 

 فـيح تنـیّ  ي، الـذبریـة شـیهیت ب رهبـانأ، یس مكاریوس الكبیـر (سـراج البریـةذات یوم ظهر الشیطان للقد
نـت أ، فكثـرأو مثلـك  هصـنعن هصـنعن كـل مـا تإ، یا ویلنا منك یا مكاریوس: هقال لو ، م)٣٩٢سنة  برمهات ٢٧

 .ء واحديبش الكنك تغلبنو ، بداً أنام نال  ونحن، نت تسهرأأكل، نال  ونحنتصوم 

 ما هو؟و : القدیس مكاریوس هفقال ل

  !! اتقهرن هتضاع وحدنك باالإ: الشیطان هفأجاب
  

 

 

هــو و ) ١٦: ١٢عمــل بســیط (رومیــة ين یقــوم بــأأیقبــل  يهــو الفكــر الــذو ، التواضــع عكــس الكبریــاءـــــ  
 ه، لكنـنساناإل هیظهر ب يجرد مظهر خارجمتضاع لیس أكثر من الالزم فاال هنفس فيال ینظر  يالذ

، اللَّـهمـن خیـر هـو مـن  هن كـل مـا فیـأفیهـا یشـعر والنـاس،  اللَّـهبـین و  هنسـان بـین نفسـحیاة یحیاهـا اإل
 .ساس لجمیع الفضائلأتضاع هو االو  ،شرو ظلمة و تراب  هبدون هنأو 

  
  

 

  

 

 

  

  

= =
= =
= =
= =

 التواضع؟ هو ما

 :التواضع مظاهر
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 خطــاةو  ،ةحیــ نفســاً  فصــار هفیــ اللَّــه نفــخ تــرابإننــا  ؟نحــن نْ َمــ نعــرف نأ یجــب متواضــعین نصــبح يلكــ  •
 لـذلكو  الحبیـب، بـناال بمـوت الحیـاة نلنـا بالخطایا مواتأ ،هقطیع إلى عادهمأو  يالراع عنهم فتش ضالون

 .نتواضعو  صلناأ إلى ننظر نأ یجب

 

 :التواضع فضیلة اقتناء على تساعدنا يالت رمو األ منو   •

 .لحیاتنا مركز اللَّه جعلو  المجد رب اتضاع إلى الدائم التطلع  -١

  .)خطاةو  تراب نحن( هلذات نساناإل معرفة  -٢

 الـنفس عطـاءإ عـدمو  ،الناس یحدم كسب إلى يالسع عدم خالل من: عملیاً  االتضاع ممارسة  -٣
 ... لیهمإ ناأخطأ نْ مَ لِ  العتذاربا سراعاإلو  اآلخرین خدمةو  ه،تشتهی ما

= =
kÿ^|ÍáÑ|hW= =

  .)٣: ٢فیلبي( امنّ  فضلأ خریناآل حاسبین بتواضع بل ،فخرٍ  وأ بعجبٍ  لیس نفوسنا في رفكِّ نُ  نأ
  

  

  

  

  

  

  

 بركات وفوائد االتضاع

. یرفع غضب ٥
اللَّه ویعطي 

 استجابة للصالة

عطي . یُ ٤
الصبر 
 واالحتمال

. یثمر فرحًا ٣
 وسالمًا قلبیاً 

 

. یحفظ نعمة ٢
 اللَّه في اإلنسان

 

ر قهَ ــ. به تُ ١
 الشیاطین
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r^àª^||W∆= =
 .الثالث هالبابا شنودـــ  الوسائط الروحیة ـــ

 أسقف الغربیة. نسؤا، األنبا ی٢ـبستان الروح ج ـــ

 أسقف الغربیة. نسؤایكتابنا المقدس ومسیحنا القدوس، األنبا  ـــ

 ى).الحلقة األول(لجنة التأریخ القبطي، تاریخ األمة القبطیة  ـــ

  
Íb|ÿ^=Ô|WéáÑ= =

" ÃN��?�Ã g?J� U?��?"L� p?و� s?LOM� b?وא� W?Éd " �)?e ١٦٢:١١٩(.  
  

‰`|ÿ^=œ^Ñ|WéáÑ أن: ىعل دراً أن یكون المخدوم قا يفي نهایة الدرس ینبغ  

 .قوةحیاة و  ویعرف أن الكتاب المقدس ه •

 .یفهم أن الكتاب المقدس نافع لحیاته الروحیة والعملیة •

 .ه تقوده بأمانةك أن كلمة اللَّ درِ یُ  •

 .جتهاد في كل الظروفایستنتج ضرورة دراسة الكتاب المقدس بطاعة وفرح وب •

 .ه یكلمنا من خالل الكتاب المقدسیشعر بالفرح ألن اللَّ  •

 .صحاح واحدأاألقل  ىوفي كل یوم عل ،ر أن یقرأ الكتاب المقدس بانتظامقرِّ یُ  •

  
'~|ã=m^È|ÿ^=4|WéáÑ= =
Âkÿ^|ÙÎ|WÔ= =

 .ورقة مكتوب علیها السماء ماسورة ملتویة، ماسورة مستقیمة، ر األدوات اآلتیة:حضِ ا .١

 خطوات العمل: .۲

ــ .١ دومین أن ینظــروا مــن واطلــب مــن بعــض المخــ ،الماســورة المســتقیمة الكتــاب المقــدس ىاكتــب عل
 .الورقة ىخاللها ویقرأ الكلمة المكتوبة عل

واطلــب مــن بعــض المخــدومین أن ینظــروا مــن خاللهــا  ،الماســورة الملتویــة كتــب العــالم ىاكتــب علــ .٢
 .الورقة ىویقرأ الكلمة المكتوبة عل

 ، ولكــــن المجموعــــة الثانیــــة الیســــتطیعون قــــراءة الورقــــة ىیالحــــظ أن مجموعــــة المخــــدومین األولــــ
  .تستطیع

=éË_nÈ›Îj=é_›êÿ^|||=EÔãÑ—ª^=hk’ÿ_f=¿_Õkv˘^F 



- ١١٤  - 
 

 دویحـدِّ  ،السـماء ىلـإد الخادم أن الكتـاب المقـدس هـو الكتـاب الوحیـد الـذي یسـتطیع أن یرشـدنا یؤكِّ  .٣
  .لیهاإلنا الطریق 

 .والیوم سنعرف ما هو طبیعة وشكل عالقتنا بالكتاب المقدس

  
ƒ|ÿ^=úà|WéáÑ 

ــــدیانوس ( ـــــ  ٢٨٤كــــان فــــي عصــــر اضــــطهاد االمبراطــــور الرومــــاني دقل ى ســــمَّ یُ  يم) شــــماس قبطــــ٣٠٥ـ
 .قحرَ سة لتُ قدَّ من الكتب المُ  م كل ما یملكهسلِّ أن یُ  هقد قبض علیه الحاكم الوثني وأمر و تیموثاوس 

 .لها یت بهم فداءأوالد لضحّ  يكان ل وحراق ولسة لإلقدَّ م هذه الكتب المُ لِّ سَ ني ال أُ إفأجابه تیموثاوس 

ذ لـم إسـة قدَّ م الكتـب المُ لِّ َسـأن یُ  ىیجبـره علـ يفاغتاظ الحـاكم الـوثني جـدًا وأمـر بـاقتالع عـین تیموثـاوس كـ
 .أن ذلك زاد تیموثاوس تمسكًا بالكتب الّ إ ،الرؤیة ىیعد بعد قادرًا عل

قناعــه بتســلیم الكتــب إحاولــت زوجــة تیموثــاوس  بــالویالت وعندئــذٍ و هــدد تیموثــاوس بالتعــذیب وأخــذ الحــاكم یُ 
 .یمانهاإضعف  ىخها القدیس علحیاته فوبّ  ىحافظ علیُ  ىالمقدسة حت

 ىلـإب صـلَ فازداد الحاكم غیظًا وأمر بـأن تُ  ،ر ذلك فیها واعترفت بالسید المسیح أمام الحاكم بال خوففأثّ 
 .كلیل الشهادةإناال و ذ الحكم نفّ و جانب زوجها 

 

ــ اذلــ         نعمــل بمــا و ل بالشــماس تیموثــاوس فــي محبتــه للكتــب المقدســة لكــي نقرأهــا یجــب علینــا أن نتمّث
   ،א��???jO�uو�rO???KF�K  و�???s???� t???�t، +l�U א�q???�"h�uv ???]K א�u???� ÈU???�J �#??? متـــذكرین قـــول بـــولس الرســـول:فیهـــا     
I�K�u�?وא�� r?د�Q?א� V?� êcw? א��?(d" )٢ w� ١٦ :٣(.  
  

  أهمیة اقتناء الكتاب المقدس:
فـي  ، أو كتابـًا صـغیراً لمقـدس سـواء كـان كبیـرًا فـي المنـزلكل واحد فینـا أن یقتنـي الكتـاب ا ىینبغي عل

 يكــل مجــال ســواء فــ يبــل یصــحبه فــي كــل مكــان وفــ ،فارقــهالموبایــل فــال یُ  ىالجیــب أو الحقیبــة أو علــ
  .المنزل أو المدرسة أو وقت الراحة

ألن كـالم وذلـك  ،سـتطیع االسـتغناء عنـهنال  نـاشـعر أننرفیقنـا و و س صـدیقنا قـدَّ وبذلك یكون الكتـاب المُ 
  .اللَّه هو المرشد لنا للحیاة األبدیة

  
  طبیعة عالقتنا بالكتاب المقدس؟ ا هيَ م
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  لكي نتعامل مع الكتاب المقدس بطریقة عملیة:

 .ین وقتًا خاصًا لدرس الكتاب المقدس (في الصباح الباكر)عَ  .۱

 .صحاح من العهد الجدید)أمن العهد القدیم +  اتصحاحأ ٣اتبع طریقة خاصة ( .٢

 .)ه أن أفعل؟اللَّ  يمت؟ وماذا یرید منّ بعد كل قراءة ماذا تعلَّ ل ءاتبع منهجًا خاصًا (تسا .٣

 .رت أن تطیعوقد قرّ  ،اقرأ .٤

= =
kÿ^|ÍáÑ|Wh= =

صـلي أجـزاء مـن الكتـاب المقـدس وكـذلك بعـض المزامیـر لكـي تُ و أن تحفظ بعض آیـات  ىاحرص عل
ـــ ٥ الجبــل (مــت ىالموعظــة علــ بهــا فــي قلبــك مثــل: ي الوصــایا فــ ،)١٣كــو ١صــحاح المحبــة (أ، )٧ـ

  .)١٦ــ٩:١١٩، (مز)١٢(رو
رشـاد أب إ و وذلك بمعاونة  ،من الكتاب المقدس احرص أن تجد لها حال  ض ألي مشكلةعندما تتعرّ ـــ  

 .اعترافك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المقدس؟ بالكتاب عالقتنا طبیعة ىه ما

 آیات حفظ. ٤
 المقدس باالكت

 .فیها لوالتأمُّ 
 

 القراءة. ٣
 وبفهم بخشوع
 .الصالة وبروح

 

 المداومة. ٢
 قراءة ىعل

 .المقدس الكتاب
 

 محبة. ١
 المقدس الكتاب

 .هئواقتنا
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K÷j˙ì=Ï|Ã=fiÂf=∆Õêkj= =

  الشكل النهائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :العمل خطوات         

 يفــــ امــــتحفظه أن تریــــد تینخــــر أُ  آیتــــین اكتــــبو ) ب ( ،) أ ( شــــكل داخــــل تحبهــــا يالتــــ اآلیــــة اكتــــب .١
 .اآلخرین المستطیلین

 .المسیح السید صورة نلوِّ . ٣            ).جـ( ،) ب ( الدائرتین يف القدیسین صورة ضع .٢
 .الصمغ بواسطة الدوائرو  المستطیالت فوق قلصِ ا ثم الستان شریط راحضِ . ٤

  .مكان يأ يف اآلیة تعلیق اآلن یمكنك
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r^àª^||W∆ 
 ه.برمود ١١السنكسار، ـــ 

 أسقف الغربیة. معالم الطریق إلى اللَّه، األنبا یؤانسـ ــ

 .الراهب كاراس المحرقي ،المدخل إلى الحیاة الروحیةـــ 

  .د. عادل حلیم ،یجابیاً إش عِ ـــ 
= =

Íb|ÿ^=Ô|WéáÑ= =
  ïEF�"?Bא�� r?�ÑU?�U� U?M��Ã êc? "U وÑ)٣٧:  ٨(.  
  

‰`|ÿ^=œ^Ñ|WéáÑ على أن: دراً في نهایة الدرس ینبغي أن یكون المخدوم قا  

 نسان.ك أهمیة الجهاد الروحي في حیاة اإلدرِ یُ  •

 ما من أساسیات الحیاة الروحیة.الجهاد هُ و ف أن النعمة یعرِ  •

 جاهد في حیاتنا الروحیة.ا نستحق عندما نُ عطینا النعمة أكثر ممّ یُ  اللَّهیفهم أن  •

 ه في الحیاة األبدیة.عنا لنحیا مع مات على الصلیب فداءً و العالم  إلىیفرح ألن المسیح جاء  •

 ر أن یهتم بأبدیته بأن یبدأ االستعداد لها من اآلن بحیاة الجهاد الروحي.قرِّ یُ  •

  ن لتكون معه حیاة مع الرب یسوع.دمه األقدسیْ و م للتناول من جسد الرب ر أن یتقدَّ قرِّ یُ  •
  

'~|ã=m^È|ÿ^=4|WéáÑ= =
Âkÿ^|ÙÎ|WÔ= =
  حضر األدوات اآلتیة:ا  •

 ة الكبریت (أحجار، حصى، صدفات، كرات صغیرة من الورق الملفوف).أشیاء صغیرة بحجم علب ٧ .١

 كراسي ٤ .٢

 مشابه. شيءعلبة أو  .٣

  طریقة اللعب: •
تكـون كـل  نیجـب أو ومین بحیث یصطف كل منها خلـف كرسـي، دربع مجموعات من المخأن كوِّ  .١

كـون ویجـب أن ت ،التـي یوجـد علیهـا سـبعة أشـیاءو الكراسي على البعد نفسه مـن العلبـة فـي الوسـط 
 .الرسم) إلىنظر اعلى مسافة متساویة (

åÍÑ—ÿ^|=ÔÎn|^áËÉ¯===|||Â§^F|vËàÿ^=É_|EÏ= =
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 یقف األصغر في المقدمة.و الخلف  إلىن في المجموعات من المقدمة و م المخدومقّ رَ یُ  .٢

 واحــداً  الوســط، ثــم یمســك شــیئاً  إلــىرقــم مــا، یــركض حامــل هــذا الــرقم مــن كــل مجموعــة  يحــین ینــاد .٣
 .وهكذا آخر یضعه على كرسیه، ثم یعود الالعب لیحضر شیئاً و یأخذه و 

ن لـــم تكـــن األشـــیاء التـــي فـــي إ و حـــدى المجموعـــات ثالثـــة أشـــیاء علـــى كرســـیها، تفـــوز، إحـــین تجمـــع  .٤
 .، یمكن أن یأخذ أشیاء من كراسي المجموعات األخرىيكفي لجمع الرقم الكافتالوسط 

  .مع مالحظة أنه یجب أن تؤخذ كل األشیاء من الوسط أوالً     
المجموعــة التــي تنــال أعلــى و یاء علــى كرســیه یســجل نقطــة لفریقــه، أول فریــق یقــوم بتجمیــع ثالثــة أشــ .٥

 الفائزة. نتیجة تعتبر هيَ 

 

  د الخادم:في نهایة اللعبة یؤكّ   •
یجربنـا الشـیطان بـأن نعمـل الخطیـة فنأخـذ مـا لـیس لنـا، لـذلك یجـب  یجب أن نسیطر على أنفسـنا، فـدائماً 

 بات.الرغو الشهوات و لخطیة اأن نحیا حیاة الجهاد الروحي ضد 

والیــوم ســنعرف قصــة قدیســة مصــریة عاشــت فــي القــرن الرابــع المــیالدي، وقــد عاشــت حیــاة الجهــاد 
  لهیة وتنال الملكوت.عالنات اإل لذلك استحقت أن تنظر اإل ،الروحي

  

ƒ|ÿ^=úà|WéáÑ= =
ن مـن یْ ن غنیَّـكانـت ابنـة وحیـدة لوالـدیْ و م، ٤١٢ ـــ ٣٩٥بـین عـامي  Theodoraعاشت القدیسة ثیـؤدورا 

حیـاة  إلىالمالبس غالیة الثمن، فلم تقبل لمیلها و لي أحضرا لها الحُ و جاها، لما كبرت أرادا أن یزوِّ و ندریة، سكاإل
 .للَّه التكریسو البتولیة 

سكندریة، دت كنیسة غرب مدینة اإلعت ثمنه على المساكین، ثم شیّ وزّ و فباعت كل ما اشتراه لها والداها، 
سكندریة تحیا حیـاة عاشت خارج اإلو ناسیوس الرسولي الذي جعلها راهبة، القدیس البابا أث إلىبعد ذلك ذهبت و 

 تعرف األفكار.و لهیة، عالنات اإلنها استحقت أن تنظر اإلأالنعمة حتى و نمت في الجهاد و الجهاد الروحي، 

رسـل لهـا تعالیمـه باسـتمرار، حتـى خـالل فتـرة نفیـه خـارج كرسـیه، كان القدیس البابا أثناسیوس الرسولي یُ و 
 آخر أیامها. إلىفثبتت في جهادها 

  باء.أقوال روحیة كثیرة ضمن أقوال اآل اللقدیسة ثیؤدور و 
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 .الجسد شهواتضد و ستمر ضد الشیطان، جهاد مُ  ىهأن الحیاة الروحیة  الجهاد الروحي یعني: −

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 .توبة حقیقیة •

 .ضبط النفس •

 .الصالة + الحیاة بكلمة اللَّه •

 .في الكنیسة ممارسة حیاة الشركة •

 .المواظبة على وسائط النعمة •

  والجهاد والنعمة متالزمان في الحیاة الروحیة:
  

  

  

  الجهاد               االیمان                                     السقوط           

  

  فالبركة الرسولیة تقول:
   W�4و `O�/ع אu�� UM�Ñ WLF�"]Kא�"rJFO3 l� سbIא� Íوdא� W�dو� t )٢  u١٤:  �١٣(.  
  وهما: أنها شركة بین اثنین یعمالن سویاً  ينالحظ أن معنى عبارة شركة الروح القدس تعنــ 
          .الروح القدس - ۱

  .نساناإل -۲

ریدك أن تشترك معه نما یُ إ نجیك، لكنه ال یشاء أن یفعل هذا بمفرده، و نقذك ویُ فالروح القدس یقدر أن یُ 
  في تدبیر حیاتك.

  
  

 الروحي؟ الجهاد معنى ما

 .واحد آن في بها نقوم عملیتین في یتمثل الروحي الجهاد

 االمتناع
 الخطیة عن

 في النمو
 اللَّه معرفة

 الحقیقي المسیحي نساناإل األول الروحاني نساناإل

 الطبیعي نساناإل
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  همیة الجهاد في الحیاة الروحیة:أ
 بدون الجهاد، نعطي للجسد الفرصة في أن یسیطر بأهوائه على حیاتنا الروحیة.  −

 ل، ألن الكتاب یطلب منا أن نجاهد حتى الدم.كلَّ بدونه ال نُ   −

 بدونه یغلبنا أجناد الشر.  −

لنــا مــن شــركة معــه فــي د ُبــ فــال -لیــهإرغــم عــدم احتیاجــه  – جــدیاً  ذا كــان الــرب نفســه جاهــد جهــاداً إ  −
 فرح.و شركة حب  يَ هذ إالجهاد، 

   .)١٨ ــ١١: ٦أسلحة الجهاد التي یستخدمها االنسان المسیحي: (أف
نسان المسیحي الذي یحیا فـي الحزام، فاإل هيَ  المنطقة: •

ســـــرعة فـــــي كـــــل و الحـــــق یســـــتطیع أن یتحـــــرك بجدیـــــة 
 الصحوة.و رمز االستعداد  وهيَ المواقف، 

 هو البرالدرع:  •

  .الحق في األقوال هيَ طقة فالمن
  الدرع هو الحق في األفعال.و 

 یمان.عمل اإل رس:التُ  •

فكـاره، فالجهـاد واجـب أالتي تحمـي  هيَ  خوذة الخالص: •
 ،یمــــــاناإل: كــــــن الخــــــالص ننالــــــه بالشــــــروط األربعــــــةل

 األعمال) ،األسرار ،المعمودیة

 نجیل.الحذاء: هو االستعداد للبشارة باإل  •

 سیف الروح: كلمة اللَّه. •

  

kÿ^|ÍáÑ|Wh= =
 .یومیاً  يالمواظبة على صلوات السواعـــ 

 .)على األقل صحاح یومیاً (أقراءة الكتاب المقدس ـــ 
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 خوذة الخالص

 درع البر

 ترس اإليمان

 منطقة الحق

 سيف الروح

 حذاء استعداد اإلنجيل

 * صل كل دائرة بمكانها المناسب. 



- ١٢٢  - 
 

  

  

  

= =
= =

r^àª^||W∆= =
 أسقف ملَّوي. األنبا بیمنـــ  لم یحبوا حیاتهم)و مقاالت هادفة، ( ـــ

 .امح حلميد. ســـ  ؟كیف أحیا طاهراً  ـــ

 .م. شوقي توفیقـــ  كلمات صریحة للشباب ـــ

 ملطي. القمص تادرس یعقوبـــ  تفسیر رسالة كورنثوس األولى ـــ

  

Íb|ÿ^=Ô|WéáÑ= =
  )١٥:  u�٥  ٢("�Uمو�kOF א_�H�_ � bF� ULO� ÁUO�q�_ ÊU� u�w  rNK�_ ÊU� êcK� q� ،rN א;lOL �و"

  
‰`|ÿ^=œ^Ñ|WéáÑ على أن: ي أن یكون المخدوم قادراً في نهایة الدرس ینبغ  

 .یعرف قصة القدیسة بربتوا كنموذج لحیاة الطهارة المسیحیة •

 نسان حیاة الطهارة.مكن أن یحیا اإلالصالة، یُ و الصوم و درك أنه بالعفة یُ  •

 هیكل للروح القدس. هو یفهم أن جسده •

 تمجیده.و مكن أن یستغل جسده لخدمة الرب یستنتج كیف یُ  •

 به.ر له عن حُ بِّ عَ ، لیُ اللَّهم ر أن یخدقرِّ یُ  •

یحیــا حیــاة و ، لیثبــت فــي المســیح، ســة أســبوعیاً قدَّ ر المواظبــة علــى التقــدم للتنــاول مــن األســرار المُ قــرِّ یُ  •
 القداسة.و النقاوة 

  على جسده. اللَّهمن  ر بها عن أنه وكیلبِّ عَ یذكر طرق یُ  •
  

'~|ã=m^È|ÿ^=4|WéáÑ= =
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 اتبع الخطوات اآلتیة:

نضــعها علــى صــفحة كتــاب بحیــث نــرى الكتابــة و ، اف، نظیفــةجــاج الشــفّ ر قطعــة مــن الز نحضــ .١
 .)٨:  ٥(�t"  X?א�u]Kن ?ÁU?N�_ V?#� rM�UF א�"? v�OI��?KI��u :بوضوح

 نضعها على أحرف الكتابة.و ، "دقیق"أو  "بودرة تلك"نغمس قطعة الزجاج في   .٢

  شاهد؟تماذا 
  الكتابة أصبحت غیر ظاهرة.    

åÍÑ—ÿ^|kfàf=Ô|^È==|||=ÎsµF|=ÑÊ|"Ÿÿ^=E_‡É_år`=Ω= =
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 كرر الخطوة األولى ثانیةو بالماء،  لبودرة من على قطعة الزجاج بغسلها جیداً امسح ا .٣

  ماذا تشاهد؟    
  أصبحت واضحة.و الكتابة ظهرت من جدید     
v اللَّهنسان صاحب القلب النقي، الذي یحیا في حیاة الطهارة، یستطیع أن یعاین وجه هكذا اإل. 

v كـن أوالد یكون لهما نصیب في جسد أوالد اللَّـه، ول نأمن أجل  ن العالم والشیطان، یتحالفان معاً إ
علــیهم قــول صــاحب نطبــق بــذلك یو ثیــابهم طــاهرة،  حفظــوایبالعفــة والصــوم والجهــاد والصــالة،  اللَّــه

  .)١٢: ٤(�u "  kم?uع d?#� WIKG?O� ،W?�uHI� s?�M� ،W?�mوس �w?M א���Ã?F " نشید األنشاد:
v  هذا یذكرنا بقصة بربتوا العفیفة.و 
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أم فاضـــلة، رفضـــت عبـــادة األصـــنام و قـــد كانـــت زوجـــة و حـــدى شـــهیدات قرطاجنـــة، إ هـــيَ  الشـــهیدة بربتـــوا  •

، لكنهـا كانـت الرضـیعكـانوا أثنـاء تعـذیبها یمارسـون الضـغط علیهـا بتعـذیب طفلهـا و الم شـدیدة، آفعذبوها بـ
 صامدة أمام كل الضغوط.

فــي ســـاحة و ترســة أمـــام حشــد كبیــر مــن أهـــل المدینــة، كــم علیهــا بـــالموت بواســطة الوحــوش المفحُ  أخیــراً   •
أصــابها و ضــربها بقرنــه فطرحهــا علــى األرض و لیهــا ثــور هــائج إم ي، عندئــذ تقــدَّ صــلِّ االستشــهاد ركعــت لتُ 

 صابات بالغة.إ

اسـتمرت علـى هـذا الحـال و لملم أطراف ثوبها الممزق لتستر جسدها، لم تهتم بربتوا بجراحها، بل أخذت تُ   •
 اجه الثیران، حتى أجهزت علیها.بینما كانت تو 

طریحـة تصـارع المـوت مثـار  وهـيَ مـزق مهتمـة بمحاولـة تغطیـة جسـدها بثوبهـا المُ  وهـيَ لقد كـان منظرهـا   •
 أبلـغ عظـة عـن حیـاة الطهـارة المسـیحیةحدیث كل من شاهد هذا الحدث، فكانت هـذه الشـهیدة الطـاهرة 

 .یة كلها على مر العصورأمام البشر و أمام كل هذا الحشد من سكان المدینة، بل 

v مســـیح األجســـاد لا الســـید لقـــد شـــفى ن أجســـادنا هامـــة للغایـــة، یهـــتم بهـــا اللَّـــه كمـــا یهـــتم بأرواحنـــا.إ
الــــذي یكســــو الزهــــور، ال بــــد أن یكســــو بــــدن  اللَّــــهأن  عَلــــماو أطعــــم البطــــون الخاویــــة، و المریضــــة، 

 نسان.اإل

  مجده.ا یجب أن تستخدم في خدمة اللَّه و نن أجسادإوعلى هذا، ف
  

  

  

  

  

  

  

 :أجسادنا تجاه واجبنا

 .)١٩،٢٠: ٦كو ١( أجسادنا؟ عن الرسول بولس مناعلِّ مُ  خبرنایُ  بماذا

 ملك أجسادنا ــ١
 .للرب

 جسدنا لنحفظ ـــ٣
 .طاهراً 

 هیكل جسدنا ــ٢
 .للرب

 جسدنا لنستخدم ــ٤
 .هاللَّ  لخدمة
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 للرب: جسدنا ملكٌ  )۱

  منحه الحیاة.و للرب بحق الخلق، فهو الذي أعطانا الجسد  جسدنا ملكٌ  نّ إ
  له بحق الفداء، فالمسیح مات ألجلنا لنحیا ألجله. هو ملكٌ و 
  :اللَّهیقول و 
" �?HMא� q? سu�?"w �?H� ،w?HM� È_א f?א�� f?L��� ،s?� U?"w  e�)٤:  ١٨(.  

 ب:جسدنا هیكل للر  )۲

: ٣كـو ١یسـكن فیـه، كمـا جـاء فـي ( بیتـاً و للروح القـدس،  في هذا الجسد، فأصبح هیكالً  اللَّهلقد سكن 
  ).٥: ٢بط١، ٢٢ـــ  ٢٠: ٢، أف١٦: ٦كو ٢ ، ١٦

 :لنحفظ جسدنا طاهراً  )۳

ن خطایـا إعلـى ذلـك فـو المهمـة،  هـيَ أن الـروح و ظن بعـض المسـیحیین األولـین أن الجسـد غیـر مهـم، 
  أشبعوا رغبات الجسد.و ى الروح، فأطلقوا لشهواتهم العنان، الجسد ال تؤثر عل

 ذاً إللــروح القــدس، كیــف  وهیكــلللــرب  أوضــح لهــم أهمیــة الجســد الــذي هــو ملــكٌ  بــولس لكــن الرســول
  ؟اللَّه إلىنخطئ و نستخدم الجسد في الشر 

 :اللَّهلنشغل جسدنا لخدمة  )٤

(b�"�?Jא ذوא�u?]K� r?O�Q� t?� ÁU?�_א s? ،ÊאuوC�Ã?U�Á?� Ê�Â r?]K� d? "t وÑ)١٣:  ٦(.  
  أهدافه.و لتحقیق مقاصده و ، اللَّهلتكن أجسادنا أواني لخدمة 

  

'kÿ^|Îg|W“= =
لـه،  حیث أنها ملك ،بها في أجسادنا اللَّهلنفكر في طرق لنمجد و ، اللَّهیجب أن نستخدم أجسادنا لخدمة   •

 یجب أن تكون آلة في یده.و لروحه،  ومسكن

 المكیفات.و نا سلیمة من الخطیة، بعیدة عن المرض لنحافظ على أجساد  •

 اآلخرین.و  اللَّهلنعمل على خدمة و لنهتم بصحتنا   •
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  لذلك یجب علینا أن:و نه هیكل لسكناه، أو للرب،  ن جسدنا ملكإ

 من الخطیة. نحفظ جسدنا طاهراً  .١

 .عن المرض نحفظ جسدنا بعیداً  .٢

 .اللَّهشِغل أجسادنا في عمل مشیئة نُ  .٣
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 أسقف الغربیة. األنبا یؤانســـ  ١بستان الروح، جـ  ـــ

 .موریس كامل دیمتريـــ  عصر االضطهادة و سكندریتاریخ تأسیس كرسي اإل ـــ

 .د. سامح حلميـــ  ؟كیف أحیا طاهراً  ـــ

  .شوقي توفیقدیاكون ـــ  كلمات صریحة للشباب ـــ
 

Íb|ÿ^=Ô|WéáÑ= =
" Hא�?�H� n?�U� p?ًאd ) "١  w٢٢:  �٥(.  

  
‰`|ÿ^=œ^Ñ|WéáÑ  ًعلى أن: في نهایة الدرس ینبغي أن یكون المخدوم قادرا  

 لیها.إطریق الوصول و ویالت فقدانها، و ك أهمیة حیاة الطهارة، درِ یُ  •

 .اللَّهعاین أحد ال یُ  القداسة التي بدونهاو ف أن حیاة الطهارة تعني حیاة النقاوة یعرِ  •

 .یقظةو سهر و جهاد  إلىیفهم أن حیاة الطهارة تحتاج  •

 یستنتج العوامل المؤثرة في حیاة الطهارة. •

 ن ضد حروب الشهوة.على ممارسة وسائط النعمة، لیتحصَّ ر المواظبة قرِّ یُ  •

 ا حیاة الطهارة.یحیو ت في المسیح ، لیثبُ سة أسبوعیاً قدَّ م للتناول من األسرار المُ ر التقدُّ قرِّ یُ  •

  

'~|ã=m^È|ÿ^=4|WéáÑ= =
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 .ین أسودقطع فلّ  ـــماء  ـــكوب ماء فارغ  ر األدوات اآلتیة:حضِ ا  •

 

 خطوات العمل: •

ــ § ق بــالقول: أن القلــب غیــر النقــي یشــبه هــذا الكــوب علِّــو فــي الكــوب الفــارغ األســود ین ضــع قطــع الفّل
د مـن أن تخـرج هـذه ، ال ُبـاللَّهذا القلب حسب قلب كي یصبح هو األفكار الشریرة، و بالخطایا يء المل

هنـا و نـى فـي القلـب، كلمته بغِ و كنى المسیح بسُ  الّ إلن یتم ذلك و الخطایا (القطع السوداء) من القلب، 
ق بــالقول: عندئــذ علِّــو  عــن الكــوب. ین، ســتجدها تطفــو ثــم تتســاقط بعیــداً ســكب المــاء علــى قطــع الفّلــاُ 

 .اللَّهب قلب بحس اً هكذا یصبح القلب نقیو   

åÍÑ—ÿ^|=Ô·Î‹_jÈf|=_=|||=ÎvF|Â'ÿ^=Ó_|EÓá_= =
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تنمـو فیهـا كـل و استطاعت أن تحیا حیـاة الطهـارة و ، نقیاً  ك قلباً الیوم سنعرف قصة قدیسة، كانت تملُ و   •
 یوم.
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احتملت هذه العذراء المصریة أشد أنواع العذاب في االضطهاد الـذي أثـاره الرومـان علـى المسـیحیین فـي 
 القرن الثالث المیالدي.

 صـبّ أن یُ  ىهـرت لموتها كانت الطریقة التي تقرّ و الموت،  إلىساقها أحد الضباط و مها، عداإتم الحكم بو 
 .العاري الماء المغلي على جسدها

تجعلهـــم  ســـتحلفك بـــرأس االمبراطـــور الـــذي تخشـــاه أالّ أذوا الحكـــم، صـــاحت قائلـــة: ا جـــاءوا بهـــا لینفِّـــلّمـــو 
حتــى تــرى أیــة قــوة احتمــال أعطانیهــا الســید  قلــیالً  القــار قلــیالً  إلــىدوننــي مــن مالبســي، بــل یــدعونني أنــزل یجرِّ 

عدم كشف جسـدها أمـام الحاضـرین، فـتم لهـا مـا طلبتـه،  إلىكانت تهدف بذلك و المسیح الذي لست تعرفه ... 
 كلیل الطهارة.إ و كلیل الشهادة إنالت و 

  

 

  حیاة الطهارة       
  التــي بــدونها  تعنــي: حیــاة النقــاوة والقداســة

  .هعاین أحد اللَّ ال یُ 
ــ ىوهــ ة ومرتبطــة ثمــرة طبیعیــة لحیــاة العّف

 .وثیقاً  بها ارتباطاً 

  نسان العفیفاإل        
متنـــع عـــن أعمـــال النجاســـة، عـــن هـــو المُ 

  .ب واقتناع واجتهادحُ 
حیــاة الطهــارة، وینمــو فیهــا  ق حتمــاً ســیتذوّ 

 كل یوم.

v  ِّرة في حیاة الطهارة:العوامل المؤث 

یتــأثر النشــاط الجنســي و ماء، الحــواس الخمــس، دد الّصــلُغــالجهــاز العصــبي، ا العوامــل الجســمیة:  .١
 .التعودو االسترخاء و بالطعام 

 نسان لها دور كبیر في الرغبة في اشباع الحاجة الجنسیة.الحالة النفسیة لإل العوامل النفسیة: .٢

 غیرها.و المكالمات التلیفونیة و المجالت و الكتب و المالبس و كالمناظر  العوامل االجتماعیة:  .٣

 .اللَّهكالعالقة مع ا امل الروحیة:العو   .٤

v مكننا أن نقتني حیاة الطهارة عن طریق:یُ     كیف أقتني حیاة الطهارة؟ 

  
 

 

 

  

  

v بین العفة والطهارة 
 

 صرةالنُّ  حیاة

 الوسائل
 الوقائیة

   مواجهة
 حروب
 النجاسة
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  : الوسائل الوقائیة:أوالً 
 قدرتك. من كلو نفسك  من كلو لهك من كل قلبك إب الرب حِ تُ  .١

 ذهنك باتجاهات مسیحیة سلیمة. اشِغلْ  .٢

 لهیة.لتناول من األسرار اإلم لالتقدُّ االعتراف و داوم على و انتظم  .٣

 استخدم طاقتك فیما یفید.و ب الفراغ تجنّ  .٤

 العثرات.و أماكن الخطیة  إلىال تذهب  .٥

 اجعل حواسك طاهرة نقیة. .٦

 الروحیات.و اقرأ سیر القدیسین  .٧

  
  : مواجهة حروب النجاسة:ثانیاً 

 .من الخطیة المعروضة علیك اهرب فوراً  .١

 .بلیسإغراءات إال تقبل  .٢

 .خطیةال تتساهل مع ال .٣

 .ثیرات الجسدیةارفض المُ  .٤

 .ابتعد عنهاو حارب األفكار الشریرة  .٥
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نسـان ضـد ال فـي تحصـین اإلفّعـو المداومة على ممارسة وسائط النعمة، هو سـالح قـوي و االنتظام  نّ إ
   .حروب الشهوة

  :ىهأهم الوسائط الروحیة و 
 یعطي استحیاًء للفكر. اللَّهالصالة: حیث الحدیث مع  −

 .مالصو  −

 .قراءة الكتاب المقدس −

 .نسان على حیاة الطهارةعین اإلعتراف: فحیاة التوبة تُ االو التوبة  −

ألعضــــائه،  تقدیســــاً و فــــي المســــیح،  ثباتــــاً و ، روحیــــاً  عطــــي المــــؤمن طعامــــاً تُ  هــــيَ االفخارســــتیا: ف −
 .لحواسه تطهیراً و 
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علــى  عینــكیُ  ذلكفــن، یْ مــه األقدَســدو م للتنــاول مــن جســد الــرب التقــدُّ و عتــراف انــتظم وداوم علــى اال

  حیاة الطهارة.
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 الطهارة حیاة جمال عن رعبِّ تُ  آیة جملأ اكتب
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 .الكتاب المقدس ـــ

  .برموده ٦السنكسار،  ـــ
 شعیاء میخائیل.إالقمص ـــ  ثمار الروح القدس ـــ

 .ملطي القمص تادرس یعقوب ـــ غالطیةرسالة تفسیر  ـــ

 ي.د. سامح حلمـــ  ؟كیف أحیا طاهراً  ـــ

 .ــــ كوستي بندلي ياإلنسانمعناه و الجنس  ـــ

  

Íb|ÿ^=Ô|éáÑW= =
 " U*�Ã"x #d&Íو%dא� �ìW*�"�"� :"u#N، +Í"dî�، +مî�"�+yzHF� ìWن+. ودא�U1Å ،+Í�"� ،+yDï� ،ÉٍU�Ã لu� ،" )�?q ٢٣، ٢٢:  ٥(. 

 

‰`|=œ^Ñÿ^|WéáÑ على أن أن یكون المخدوم قادراً  ينهایة الدرس ینبغ في:  

  نها ثمرة من ثمار الروح القدس.إ و ، ةیعرف مفهوم العفّ  •
 .والطهارةة یفهم العالقة بین العفّ  •

كــل  فــيفــیحفظ ثیابــه بــال دنــس  ،حینمــا یمــأل المســیح قلبــه يلإلنســان المســیح ية تــأتیســتنتج أن العّفــ •
 .وحیاتهأعماله 

 فـــيدمـــه األقدســـین لیثبـــت و المواظبـــة علـــى التقـــدم لألســـرار المقدســـة لیتنـــاول مـــن جســـد الـــرب  رقـــرِّ یُ  •
 .، وینتصر على تجارب الشیطانالمسیح

 ق الطاقات التي فیه، تبني بها شخصیته.طلِ العفیف یستطیع أن یُ  اإلنسانك أن درِ یُ  •
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 :، وأجروا علیهم ثالث تجارب مختلفةء تقریباً يكل ش فيلة أحضر بعض العلماء ثالثة فئران مماث •

 ثـم وضـعوا الحـوض، ال سبیل للفأر للفرار منـه، بالماء يءحوض كبیر مل فيوضعوا الفأر األول  .١
  .الحظون ما یحدثثم بدأوا یُ ، شعاع من النور يموضع مظلم ال یوجد به أ فيبه الفأر، و 

  ثـــم استســـلم بعـــدها ، المـــاء لمـــدة ســـبع دقـــائق فقـــط فـــيح الحـــظ العلمـــاء أن الفـــأر اســـتطاع أن یســـبَ 
  للغرق.

åÍÑ—ÿ^|Íà‹=Ô|Íàîª^=fi|Ô==|||=FŒÎÕƒ=l‡`=⁄‰E 
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لیـه إیـث یصـل مكـان بح فـيلكـن وضـعوا الحـوض ، نفـس الحـوض فـي يوضع العلماء الفـأر الثـان .٢
  .شعاع بسیط من النور

  .، ثم استسلم بعدها للغرقثالثین ساعة فقطو الحظ العلماء أن الفأر استطاع أن یعیش ستة 
  .في مكان كامل اإلضاءةلكن وضعوا الحوض ، نفس الحوض في وضع العلماء الفأر الثالث .٣

ثـــم اســـتطاع أن یقفـــز خـــارج ، المـــاء لفتـــرة طویلـــة فـــيالحـــظ العلمـــاء أن الفـــأر اســـتطاع أن یســـبح 
  .من جدید ینطلق لیبدأ حیاتهو الحوض 

  :ربة خرج العلماء بالنتائج اآلتیةمن هذه التج .٤
 فـــيصـــارع ظـــروف الحیـــاة المختلفـــة (الغـــرق و یُ هـــو التجربـــة)  فـــي(الفـــأر  يكلمـــا تعـــرض الكـــائن الحـــ •

ممـا لـو كـان هنـاك ، بطریقـة أفضـل، و التجربة) للنور، فإنه یستطیع أن یواجه الظـروف فتـرة أطـول
  .يض له الكائن الحتعرّ الضوء المُ  تطول هذه الفترة كلما ازداد كمّ ، و ظالم

، )٨: ٥ فـي ظلمـة (أفش یعـی، عـن الـرب یسـوع المسـیح بعیـداً ، خطایـاه فـيیعـیش  يكذلك: إن الذ •
یتجـاوب مـع  يلكـن الشـخص الـذ، )٢٣: ٦(رومیـة  يالمـوت األبـد إلـىالنهایة تقوده الظلمـة  وفي

  .هو یحیا طرق مختلفةو یصل إلیه من خالل أصوات  ينور الرب الذ
كـرت رت التوبـة، وعاشـت حیـاة العفـة، وقـد ذُ ر والیوم ستعرف قصة قدیسة ندمت على خطایاهـا، وقـ

  .هبرمود ٦سنكسار یوم سیرتها في ال
  

ƒ|ÿ^=úà|WéáÑ= =
الثالثــة  فــي ىوهــمــات والــداها ، و بمدینــة اإلســكندریة ير القــرن الرابــع المــیالدأواِخــ فــيهــذه القدیســة  تْ دَ ِلــوُ  •

  .ذیلةالر و طریق الخطیة  فياندفعت بعد ذلك ، و عشر من عمرها
القیامــة لممارســة الخطیــة عیــد  فــيأورشــلیم  إلــىالثالثــین مــن عمرهــا ســافرت ذات مــرة  فــيعنــدما كانــت و  •

دفعــت ثمــن أجــرة الســفر مــن خــالل متاجرتهــا بجســدها مــع ، و ركبــت إحــدى الســفن المتجهــة إلیهــا، و هنــاك
أن یحتمـل مثـل هـذا  أنـدهش كیـف أن البحـر اسـتطاع ي: إنـینة حتى أنها قالت عن تلـك األیـامركاب السف

 ؟يأن األرض لم تفتح فاها لتبتلعن ؟ كیفالفسق

لكنهــا أحســت بقــوة و ت بجســارة أن تــدخل الكنیســة وســط جمــوع الــداخلین أورشــلیم هّمــ إلــىعنــدما وصــلت و  •
كـل مـرة كانـت تحـس بهـذه القـوة الخفیـة تمنعهـا ...  فيلكن و خفیة تمنعها ... حاولت مرات عدیدة أخرى 

بینهــا  كیــف أن حیاتهــا الفاســدة صــارت حــاجزاً ، و األمــر فــير أخــذت تفكِّــو جلســت خــارج الكنیســة و تراجعــت 
عزمت و ثم قدمت توبة حقیقیة من كل القلب ، حزنو مشاعر ندم و ... فأخذتها نوبة بكاء شدیدة  اللَّهن بیو 

كـت هنـاك بَ ، و الـدخول فـيدخلت الكنیسة فلـم تجـد صـعوبة و حینئذ قامت ، و طریق المسیح فيعلى السیر 
 .مت لألسرار المقدسةوتقدَّ اعترفت بخطایاها على ید األب الكاهن و  مراً  بكاءً 

البریــة المجــاورة  إلــىلكنهــا انطلقــت و رت بعــد ذلــك أال تعــود ثانیــة لإلســكندریة حیــث ارتبطــت بالخطیــة قــرَّ  •
ســنة كاملــة كانــت  ٤٧ت ســائحة تقــیم بــال مــأوى لمــدة وظّلــ، حیــاة الفضــیلة فــيهنــاك نمــت ، و لنهــر األردن

 .ل لسانها بندى الصباحبلِّ تُ و تقتات خاللها باألعشاب 
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رها باألفعـال الدنسـة، ولكنهـا كانـت تقاتـل بصـالبة كِّ ذَ شـیاطین بضـراوة وكانـت تُـفي بدایة األمر هاجمتها ال •
 طالبة معونة الرب یسوع.

ر اللَّــه لقاءهــا مــع واســتمرت فــي جهادهــا ســنوات طویلــة وقبــل انتقالهــا مــن هــذا العــالم بــثالث ســنوات دبَّــ •
سـة حسـب قدَّ ضـر لهـا األسـرار المُ اسمها وقصـتها ... وفـي السـنة الثانیـة أحفته بِ القدیس زوسیما القس فعرَّ 

جــه نحــو الشــرق تّ ووجههــا مُ  يصــلِّ راكعــة تُ  ىحــت وهــطلبهــا ... وفــي الســنة الثالثــة جاءهــا فوجــدها قــد تنیّ 
ت نفسـه وعـاد لبلـده ... فـدفنها وتعـزّ يمـن أجلـ يبجانبها: ادفـن هنـا جسـد مـریم البائسـة وصـلِّ  ووجد مكتوباً 

 بفلسطین وكتب قصتها.

  

  :ةتعریف العفّ 
ضــبط  ىهــلهــا ترجمــة أخــرى و ف التعفُّــ ىوهــاألخیــرة مــن ثمــار الــروح القــدس و الفضــیلة التاســعة  ىهــ

  .)٦: �١| ٢(" dًא?y?zH?�� y، و0 א��F� W?zH?F?א/w? �dF"� :النفس
  ف:معنى التعفُّ 

  ضبط النفس أو التدریب على ضبط النفس.
  المسیحیة: فية فّ مات العِ سِ 

  اهرة.حیاة روحیة ط إلىإیجابیة: تهدف  •
  .يالفكر الداخلو الوجدان  إلىعمیقة: تدخل  •
  ء.يكل شو الحواس و المیول و شاملة: تشمل الغرائز  •
  كل یوم بقدر ما یزداد الناس أمانة. مقاً نامیة: تزداد عُ  •
  مناء.جاهدون األُ عطیة مجانیة: ینالها المُ  •

  ف:التعفُّ 
  الشهوات.و الملذات الجسدیة  فيقمع الجسد و ضبط النفس  - 
لشـــهواته هـــو أن یمتنـــع عـــن كـــل شـــهوة و لنفســـه  اإلنســـانتفیـــد ضـــبط  ى، وهـــاالمتنـــاع اإلمســـاك أو - 

 شریرة.

  : السیطرة على كل الشهوات.ىهف التعفُّ و فضیلة الطهارة  - 
  مجاالت ضبط النفس:

  

  

  

  )أول خطیة في التاریخ كانت بسبب النظر( في النظر: .١
  .)١٠: ٢(�U?�N�?MO� t?Uê �? rÃFM�?LNM� t? "U U א�?q �?"�كتب: و هذا  فيألن سلیمان لم ینجح 

  ة سقوط كثیرین.لّ ألن العین عِ ، ةضرّ شهوات كثیرة مُ  فيكانت النتیجة أن سقط و 
              

 یجب ضبط النفس في:

Oالنظر=.١ . األمور المشروعة 
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  . من جهة األمور المشروعة:٢
عــن التســیب مــع  نــاتج، النــوم لســاعات طویلــة، و األكــل فــياألمــور الطبیعیــة كالشــراهة  فــياإلســراف 

  ضبطها. يبل من الضرور اإلنسان، كل رغبات  عدم تنفیذ يمن الضرور  النفس.
  

  كتابات اآلباء: فيفضیلة العفة 
  الحیاة المسیحیة األولى: في كبیراً  لقد احتلت فضیلة العفة مكاناً 

  نها موهبة إلهیة.إ .١
 من أساسیات الحیاة المسیحیة. .٢

 رباط الحیاة المسیحیة. وهف ن التعفُّ إ .٣

 ف هو طریق خالص النفس.التعفُّ  .٤

 و عالمة المحبة المسیحیة.ف هالتعفُّ  .٥
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  مفهوم العفة في المسیحیة: 

  كراهیة الخطیة من الداخل. أیضاً  هيَ بل ، العفة ال تعنى فقط االمتناع عن الخطیة - 
  .القدرة على التضحیة بشهوات الجسد سرّ  ىهف ،بمحبة المسیح وثیقاً  مرتبطة ارتباطاً  ىه - 

 .اإلنسانداخل  فيعمله و ف التعفُّ  :ثمرة من ثمار الروح القدس ىه - 

  
kÿ^|ÍáÑ|Wh= =

قـــراءة قصـــص التوبـــة  إلـــى ةفباإلضـــا، التقـــدم للتنـــاول مـــن الســـرائر اإللهیـــة، و مارســـة ســـر االعتـــرافمُ 
ــوَ ألنهــا تُ ، قصــص حیــاة القدیســین األطهــارو  تجعلنــا نكــره الخطیــة ، و الســماء إلــىنا اتاشــتیاقو ه رغباتنــا جِّ
  عن خالص أنفسنا. نبحثو 
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 .الكتاب المقدس ـــ

 .الثالث هالبابا شنودــ   الالهوت المقارن ، الوسائط الروحیة ـــ

 .األنبا موسىــ  تیاآسطور و  ياألسرار السبعة ف ـــ

 أسقف المنوفیة. ألنبا بنیامیناــ  عترافالتوبة واال ، سرّ يالالهوت الطقس ـــ

 أسقف الغربیة. نسؤااألنبا یــ  ١ ـبستان الروح  ج ـــ

 ى.باب ١١السنكسار،  ـــ

  
Íb|ÿ^=Ô|WéáÑ= =

 "%q????ï� ????�U d�ð�????�uïD#t ????K�v Ñ_ن#� ض&אu????ïJ d"�Uً????�u#� 0 L????*�א�ðÁU و%q????ï� ????�U ïa????�uzK#t ????K�v Ñ_ن#� ض&אu????ïJ   
�"�ïK??�ًu �?w L*�א�??ðÁU  " X�)١٨: ١٨(.  
  

‰`|ÿ^=œ^Ñ|WéáÑ  ًعلى أن: في نهایة الدرس ینبغي أن یكون المخدوم قادرا  

 . هئیحبه رغم أخطا اللَّهن أیعرف  •

 . : َهـّم، خوف، وقلقةك أن البدایة الخاطئة تقود إلى نهایة مؤلمدرِ یُ  •

 .عترافم إلى سر التوبة واالنه یغفر خطایانا عندما نتوب ونتقدَّ أو اللَّه، ر مدى محبة یتذكَّ  •

 . حب یغفر خطایاناب مُ أألنه  اللَّهیشكر  •

 . بال نیة للرجوع إلى الخطیة مرة أخرى، اآلن یتوبن أر قرِّ یُ  •

  للَّه. عتراف أمام األب الكاهن كوكیل على التقدم لسر التوبة واال المواظبةر قرِّ یُ  •
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 :اللَّهن الخطیة تفصلنا عن أد تجربة تؤكِّ   

 .كشاف، )، عزل (ورقة توضع بین الحجارةبطاریة األدوات المطلوبة: •

  الطریقة: •
  .بطاریة وأخرى عازل (ورقة) ضع البطاریات داخل الكشاف، ولكن ضع بین كل ـــ  
   ًا.ضوء يفال یعط، ضغط على مفتاح الكشافا ـــ  

åÍÑ—ÿ^|f=ÔÎÎr˙=Ê|=|||=Eœ^3ƒ˘^Ë=ÔfÈkÿ^=àãF 



- ١٣٦  - 
 

  نـهأوهـذا یـدل علـى ، ضـوءاً  يعطـتُ  ن محتویـات الكشـاف سـلیمة ولكنهـا الأق الخـادم بـالقول: بـالرغم علِّ یُ  ـــ
  عطلة!! نها مُ أ أوعیب بها  یوجد  
  . ء الكشافيضفیُ ، نتزعهیثم ، دع أحد المخدومین یفحص الكشاف لیكتشف وجود العازل ـــ  

  
 د الخادم قائًال:یؤكِّ   •

ــ   إلــى كــل إنســان یحــتفظ فــي قلبــه بخطیــة مــا، وهــذه الخطیــة تجعــل اإلنســان یضــلّ  شــیرهــذا الكشــاف یُ  ـــ
  الطریق وینفصل عن اللَّه.   
ــ   ًال لــدخول ملكــوتویكــون مــؤهّ  المســیحنــور باإلنســان  قلــبء يفحینئــذ یضــ، نــزع الخطیــةولكــن عنــدما تُ  ـــ

 . السموات  

 ثم یستكمل الخادم قائًال: ـــ

  ت توبتها.لَ بِ عترفت بخطایاها فقُ االخطیة، ولكنها  رتكبتاالیوم سنعرف قصة قدیسة 
  

ƒ|ÿ^=úà|WéáÑ= =
مثلــة المدینــة وراقصــتها األولــى. وفــي ذلــك الحــین دعــا مُ  ىنطاكیــة وهــأكانــت مــن مدینــة القدیســة بیالجیــه 

 رّ تمـ هذ ببیالجیإ عینًا وكان من هؤالء أسقف قدیس اسمه نونیوس. و أسقف أنطاكیة ثمانیة أساقفة لیبحثوا أمرًا مُ 
قًا بهــا، وقــال حــدِ ینظــر إلیهــا مُ  ك نونیــوس فظــلّ بــارَ ا المُ نــة باألحجــار الكریمــة. أّمــزیّ ختالــة بنفســها مُ مــن أمــامهم مُ 

تعــة لعیــون الرجــال. ونحــن ال ن لكــي تصــیر مُ لهــم انظــروا كــم مــن الوقــت قضــته هــذه المــرأة فــي مخــدعها تتــزیّ 
  . ، وبكى ..ي نتانتهاي نفوسنا الشقیة من الدنس ونتركها باقیة فنحرص أن ننقّ 

وكانـت  ،كـل مـن بالكنیسـة ىوفي صباح الیوم الثاني وقف هو لیعظ وكان لكلماته تـأثیر عجیـب حتـى بكـ
رت كــل ونالــت نعمــة العمــاد. وأعتقــت وحــرّ ، یدیــه ىوتابــت علــ ه قلبهــا.ونخــس روح اللَّــ ضــمن الحاضــرین. ىهــ

ت بزي راهـب فقد اختفت من المدینة، وتزیّ  ىا همّ عها على الفقراء. ألها. فوزّ اعبیدها. وأعطت األسقف كل أمو 
 لهــا قالیــة فــي جبــل الزیتــون أقامــتو  ،القــدیس نونیــوس أنهــا قصــدت أورشــلیم مَ ِلــوعَ  ودعــت اســمها بیالجیــوس.

  . ىباب ١١بعد نیاحتها. تحتفل الكنیسة بتذكارها یوم  ، ولم یعرف أحد أنها امرأة إالّ وتوحدت فیها
 ق قائًال:علِّ ثم یُ ؟ وینتظر إجابات المخدومین یةهى الخط یتساءل الخادم: ما

 

  
  
  
  
  
  
  

  نإ
 في الجرح الصدید لــــــــمث الخطیة

 .خ الجرحتوسّ ی، هلم تنظفّ إن ــ ١

 .رةطهِّ ــ یجب أن تضع على الجرح مادة مُ ٢

  هكذا سّر التوبة واالعتراف،
 من جسد الرب ودمه ثم التناول
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 عترافاال سر في

 هُ َسـوقـد أسَّ  عترافه أمام األب الكـاهن،اإلى اللَّه ب ئس، به یرجع الخاطقدَّ : هو سر مُ عترافالتوبة واال سرّ   
   �Ã�s??"� r#�J??"'و ،�??b??ïI. 's??"� îHî�?�d??#??r ??�UD�#çU G#�#d??îH t#س"א� وÍא�??u??ïK"� %dא�א"  :، عنــدما قــال لتالمیــذهرب المجــد بنفســه

�D?�U?#çU îJð��ïÃ?X  "�)? u٢٣??  ٢٢:  ٢٠(.  
  
  :المسیح ودم عترافاال  +

 

  
    .حساب المسیح لیمحوها بدمه إلىك حساب نقل الخطیة منتُ   

 

 

 

 

 

 

  
  
  

  
، جـد الـرب هـذا السـرّ و أد فلَقـ ،م كل األسرارإذ یتقدَّ ، بین األسرار ةهام ةعتراف مكانالتوبة واال سرّ  ویحتلّ   

  . لینال غفران خطیئته من خالل عمل الكهنوت، حضور الكاهن في اللَّهمام أاإلنسان بخطیئته  قرّ فیه یُ  يالذ
 

  
 

  
  
  
  
  
  

"Å&א��" ن?M�"d??U D}?�U?�U?U #N�?u ÃOð�?+s ل+،?و�ðدU �v*� G"�ðH??"d Mî�??U �D?�U?�U?U �"d(NîD#و�??U ð�?'s ï�?(q �Å?>r) "١  u٩: �١(.  
  
 

 مهقدّ  يالذ العجیب دائهفب یمانإلا
  )١٦: ٣ یو(   لخالصك

  

�u ïJ#FOðLא?��#Å �?r #�uن" �?r �?�cîp N�ïJðK?"نu "  
)u� ٥ ،٣: ١٣( 

 :عترافالل ةهام ةمقدم والتوبة

 :يتعن ةالتوب ألن

 المسار وتصحیح الخطیة ترك على والتصمیم العزم

  اإلنسان قودی يالذ والذهن يالداخل الفكر تصحیح

 :أمران یلزمه، لخطایاك المسیح حمل ولكن

•  

 الالزمة التوبة
 لمغفرةا ستحقاقال

 

  
 اإلیمان
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 عتراف؟االو  خطوات التوبة هى ما: هام سؤال  +

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 :للسر يالكتاب السند  +

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  علن أمام الكاهن:المُ  يعتراف الشفو الكتاب المقدس على ضرورة اال فية وهناك عدة أدلّ   +

  : في العهد القدیم: أوالً 
  ".d(È??א� U :�?b D�Ã?Q#Ê �Å?vن?��UMð אو#د#د Uل??�I " )١٣: r�١٢  ٢( يبمام ناثان النأ يعتراف داود النبا .١

 �s?ð'  א~#q  d?�Å"qOð�q?"BîH  ?�"?" وא�" )٢، ١: �٩` (اللَّه بخطایاهم مام أعتراف ولقد قاد نحمیا الشعب كله لال .٢
ð3O??&l �M?w Gא�#??�d?ðÁU، ووïHî�?אu وא�"�?ï�"d?אu }"?D?�U?#�U?'r ذ#�و#?ðÈu �Â?ð~U&N?'r". 

̀#�"??s??"� �#r#�??J D�#çU??�U � M'" )١٣: ٢٨م Ã(ســفر األمثــال  فــيویــذكر ســلیمان الحكــیم  .٣ �   s??"� %d??ðI#� ??N�U'و ،
 ." Nï�#d?U #�?d"�?#r?و�"�

  يالت الخطایا على نفسه ویحاسب ضمیره اإلنسان یفحص نأ  ــ١
 .منه صدرت    

 .إلیها یعود أال يوینو ، خطایاه على یندم نأ  ــ٢

  .بخطایاه ویعترف، الكاهن إلى يیأت أن  ــ٣

  .ونصائح بیختو  من الكاهن األب علیه یفرض ما یطیع نأ  ــ٤

 ن یغفر الخطایا؟أالسلطان للكهنوت  هاللَّ  سؤال: متى وكیف أعطى

هذا ما 
 :ينجده ف

 u??ï� r??ïJ� :%q??ï� ??�U ??�uïD�d�#tل#o Ã*א9??"
??????K�v Ñ_ن# ض&אu??????ïJ"� d�Uً??????�u#� 0   

 ".LðÁU?א��*

 )٢٣ ــ ٢٢: ٢٠ یو( )١٨: ١٨ مت(

 �b??ïI. 's??"� r#�d??îHî#س"א� א�??dوu??ïK"� Íא�א"... 
�UD�#çU �#?GîH?#d t� و 's?"�  r#�J?"��Ã  ?�UD�#çU 

XîJð��ïÃ". 
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  :ثانیًا: العهد الجدید
   ïÃوq "rOðK????"�#Ñ#وu#N"O ????�ÃدðW????*�ðא� �d????"� t????O�Å #l????OðL"� ðÉ"Ñu????ï"ج"و": )٥: ١(�????d كــــرازة یوحنــــا المعمــــدان  فــــي .١

 ".F#�"�?O�&d?"s D}?�U?#�U?'r ،د#ن)א_b #FOðL"�?#N?r M�?t �?w N�?&d Ñï#وא?L"א��و

   �s"و�#�??�&  �#u  "s�(d??ðIن"??#?? ��u Qא??#??�ÂM א�??ð�??î�  "s??ð�  s�c!#ون" و�??Uن " )١٨: ١٩ع Ã(عمــال الرســل أســفر  فــي .٢
�?Q�F?[U??r". 

   U ??��v G"�"d??ðH �U??Mدðل+،و�?? �U �UDî}??�UU "u??#Nî� Ã+5??ðא��"M�"d?? ن&Å") ٩: �١??u  ١(ویــذكر القــدیس یوحنــا الحبیــب  .٣
D�?�U?�U?U (NîD#و�?�d?U ð�?'s ï�?(q �Å??>r". 

  
 :السر هذا نتائج

 وغفران خطایاه:  ئمسامحة الخاط .١

   q??ï� ??�U ??�uzKïa#t ??K�v%و ،ðÁUא��*??u#� 0 L�u??ïJ� d�Uً??ن# ض&א_u??ï� r??ïJ� :%q??ï� ??�U ??�uïD�d�#t ??K�v Ñل#o Ã*א9??"
Ñ_ض&א �ïJ?#نu �"�ïK?�ًu �?w L*�א�??ðÁU " X�)١٨: ١٨(.   

        "Å&א��" ن?M�"d?U Dî}?�U?�U?U #Nî�?"u ÃO�?+s ل+،?و�ðدU ��v G"�ðH?"d �M?U D�?�U?�U?U (NîD#و�?�d?U ð�?'s ï�?(q �Å??>r" )١ u٩: �١(.  
 : اللَّه لهامحو الخطیة وعدم ذكر  .٢

" �??b "�"�??u#Ê OGî�??>r �#ذ#??"�u??îp ��îو�?�U?Wٍ D�?�U??îãU" )Å ٢٢: ٤٤ش(.  
 ر من الخطیة:التبرُّ  .٣

 "Kð�א�ðM?w Oð�î�?ًאd ð�?'s ðxÅ?w، وð�?'s �ð�*OðD?w (Nî�?dð�?w " �)? e٢: ٥١(.  
 :اللَّه ونیل السالمةالمصالحة مع  .٤

  .)١: ٥(Ñو  "̀&?�Oðא/u îع"?�#� d?U"�)ðt �?M?א�î� �?l ]Kم+?�" U M�?Uن&?S �?b "�"�?�Ñ*d?U �?1�Uذ?�"
 :ي فقدناها بالخطیةالحصول على رتبة البنوة الت .٥

"Q??îD�Ã#Ê .Å L??*�א�ðÁU א�*b??ïو�îp. ??�îو�#X Ið�"�??�#�Uً ??F"�#b نÃ دïÃv??"� p??� א�Uً??M .K"Fא�w??ðM Q�ðb??"� ??�Ãîãא"d"   
 u�)١٧:  ١٥(.  

 . نیل الخالص والحصول على رجاء الحیاة األبدیة .٦

  
  

'kÿ^|Îg|W“= =
= =

  

  مــــن أســــرار الكنیســــة،  یؤمنــــون بــــأن التوبــــة لهــــا دور فــــي عملیــــة الخــــالص، وأنهــــا ســــرّ هنــــاك مــــن ال 
  والربط: لطان الحلّ للَّه مباشرة، وال یؤمنون بسُ  الّ إوال یعترفون 

  
  

 واالعتراف؟ التوبة بسر یؤمنون ال الذین على نجیب بماذا
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  د علیهم واضح:والرَّ 
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ـــــــــــــــــدون ـــــــــــــــــة ب    التوب
  .خالص یوجد ال
 )٥ ،٣: ١٣ لو(  

   أحــــــــــــــــد یوجــــــــــــــــد ال
   .خطیة بال
  )١٠ ،٨: ١ یو١(  

 یخلــــــــــــــــــص كیــــــــــــــــــف
  نسان؟اإل
 بهــا التــي التوبــة نهــاإ

 ونتطهــــــــــــــر نتجــــــــــــــدد
  خطایانا من نغتسلو 

  )١٨: ١١ أع(  
 )٦ـــ  ٤: ٢ رو(    

ــــــــــة ســــــــــرّ  ــــــــــي التوب  ف
 أیضـاً  ىسمَّ یُ  الكنیسة

ــــــــــراف ســــــــــرّ "  ،"االعت
 نـأتي أن نحتـاج نحن

 كــــي بخطایانــــا نقــــرو 
 مــن ال ِحــ عنهــا نأخــذ

 لنــــــا فتغفــــــر الكــــــاهن
  .خطایانا
  )١٣: ٢٨ أم(  
 )٩: ١ یو ١(       

 ســــر الكنیســــة مارســــت
ـــــــــــــــــــراف ـــــــــــــــــــذ االعت  من

العصـــــــــــــــور األولـــــــــــــــى 
 أیـــدي علـــى للمســـیحیة

 نْ َمــــــو  الرســــــل، بــــــاءاآل
 فــــــي یخلفهــــــمو  مفهــــــلَ خَ 

  .الكهنوت
  )١٨: ١٩ أع(      

 علــــــــــــــــــى معتمــــــــــــــــــدین
ـــ  لهـــم الممنـــوح لطانالسُّ
  .اللَّه من

  )١٨: ١٨ مت(      
 )٢٣ ،٢٢: ٢٠یو(   

 عتراف:ستعداد الالزم لممارسة سر التوبة واالاال 

 التوبة ــ٢ ار النفسبختا - ١

أي فحص الذات عن 
  أفكارنا وأقوالنا وأفعالنا

 دالالت التوبة

 ل أمام اللَّهالتذلُّ  .۱
 كراهیة الخطیة وترك مسبباتها .۲
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  خطوات العمل:
١. pü^=‚ƒ=m_‡È’‹=ÔÍ˝^=FáÈ‹ä‹=RN=WN=E‚‹=€_’è˚^=ÔÕŸkÄª^=Ifin=$Èÿ_Â‡=„^Èÿaf=Ôgã_·‹=K 
٢. ,òv^à=æÍàè=„_kã=Ifin=^“îÿ=Ê–ÈÃ=Ú^är`=ÔÍ˝^=K 
٣. ÷·’∑=“ÎŸ≈j=ÔÍ˝^=Ã|Ï=÷jàsv=Ôì_¶^K 
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  .أسقف ملَّوي األنبا بیمنــ  ير الشباب الجامعسَ أُ و  يقترح لشباب ثانو منهج مُ  ـــ
 .ملطي تادرس یعقوب مصقالــ  القیم الروحیة لعید النیروز ـــ

 .أسقف الغربیة نسؤااألنبا یــ  المسیحیة فياالستشهاد  ـــ

 األنبا مكاریوس.ــ  سیةف على الكنیسة القبطیة األرثوذكتعرَّ  ـــ

 .أرمانیوس يحلمــ عصر الرومان  فيشهداء األقباط  ـــ
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‰`|ÿ^=œ^Ñ|éáÑW على أن أن یكون المخدوم قادراً  يفي نهایة الدرس ینبغ:  

  .في حیاتنا الیومیةهاد ك معنى االستشدرِ یُ  •
 .به يیعتنو  یحبه يه الذاللَّ  فيیثق  •

 .واالجتماعیة حیاته الدراسیة فير كیف یستطیع أن یشهد للمسیح یفكِّ  •

 .هب يه یعتنیشعر بالفرح ألن اللَّ  •

 .وأمام العالم ر أن یشهد للمسیح أمام أصدقائهیقرِّ  •

سـة لیتنـاول مـن جسـد قدَّ م لألسـرار المُ ى التقـدُّ بأن یواظب عل ،حیاته الروحیة في ر أن یكون أمیناً یقرِّ  •
 .س یومیاً قدَّ قراءة الكتاب المُ ، و أصوام الكنیسة، و ندمه األقدسیْ و  الرب
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Âkÿ^|ÙÎ|ÔW== =

ــــم تعــــرف البشــــریة  * ــــيل ــــث حماســــتهم، كــــل تاریخهــــا شــــهداء كشــــهداء المســــیحیة ف      ، شــــجاعتهم، و مــــن حی
 هـدوءو  فـرح فـيفقد كـانوا یعـانقون المـوت ، فرحهم باالستشهاد، و احتمالهم، و مصبره، و وداعتهم، و ٕایمانهمو 
 .هم على السواءءوأعدا مضطهدیهمو  وداعة عجیبة أذهلت معذبیهمو 

  ما تزال حتى الیوم.، و مت شهداء للمسیحالتاریخ قدَّ  وفي العالم فيالكنیسة القبطیة هى أكثر كنیسة و  *

|r˘ËÉ=fl˚^Ï== =
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  :ولقد كانت دوافع االستشهاد هى *
  .لم كشركة مع المسیح عند القدیسینفهوم األ. م١
  ).١٩: ١١٩ه (مز زواله كحقیقة مؤكدة أمام أوالد اللَّ و  . غربة العالم٢
  ).١٨: ٤یو ١هربت مخافة الناس (، قلوب المؤمنین فيه . إذا استقرت مخافة اللَّ ٣
. لقـــد صـــلبوا .ة .أجســـادهم ذبـــائح حیَّـــتقـــدیم فهـــان علـــیهم ، قلـــوب أوالده فـــي. اشـــتعلت محبـــة المســـیح ٤

  الداخل. في يفي الخارج ألنهم غلبوا الضباع الت ي. غلبوا األسود الت.مع الشهوات الردیئة .الجسد 
    ى كــل فیضـحَ ، الهـامَ نشــغال الفكـر بجَ ا، و تعلیـق القلـب بهـا دیولِّـ. مداومـة النظـر إلـى األمجـاد الســماویة ٥

  .الم تافهاً الع في يءش    
 .في حروبهم الروحیةار الشهداء باالنتص . أحّس ٦

ـــذخر تـــاریخ الكنیســـة بـــأروع قصـــص الشـــهداءو  عن شـــجَّ  ياألمهـــات الالتـــ، و ال ســـیما األطفـــال الصـــغار، ی
  .واستشهدن معهم أوالدهن على االستشهاد

= =
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سـنا أرسـل أحـد والتـه "أریـانوس" إ فيخاصة و  صعید مصر فيا سمع دقلدیانوس عن انتشار المسیحیة لمَّ 
  .في كل مكانرهبانهم و  كهنتهمو  على المسیحیین يیقضو  الصعید في للیتجوّ 

كمــا ، غض للمســیحیینالــبُ و  قلبــه كــل الكراهیــة فــيقــد كــان یحمــل ، و ســناإالمــذكور إلــى مدینــة  يوصــل الــوال
هـو مـوغر و  لـذلك فقـد دخـل البلـد، قسـوة لیحظـى بتقـدیرهو  ذ أمر رئیسه بكل شدةأن ینفّ  نفس الوقت یودّ  فيكان 

مــن  شــنطاس یســوقون دابــة تحمــل بطیخــاً و  أبانوفــاو  هرمــانو  هــم صــورسو  قابلــه أربعــة صــبیان أشــقاءالصــدر ف
 الیســـجدو تلـــك المدینـــة فـــأمرهم أن یســـیروا معـــه  فـــيأراد أن یختبـــر فـــیهم تغلغـــل المســـیحیة و  فاســـتوقفهم، الحقـــل

  لألوثان .
ه الواحـد اآلب واالبـن والـروح اللَّـرفض الفتیان بكل حزم وأعلنوا عن إیمانهم بالمسـیح وأنهـم ال یعبـدون إال 

  .أنهم یرفضون السجود لألوثانو  ،القدس
 يأمهلهـم لكـو  أن یسـمع هـذا مـن هـؤالء الفتیـة فتوعـدهم أن یلحـق بهـم التعـذیب ثـم المـوت يعلى الوال عزّ 

  روا األمر.یتدبّ 
مفخــرة مــن مفــاخر  دّ َعــتُ  ية الباســلة التــالســیدة التقیَّــ يهــم الشــجاعة دوالجــمّ ســرعان مــا وصــل الخبــر إلــى أُ و 
  .يحضرة الوال فيفأسرعت من بیتها إلى الحقل حیث أوالدها األربعة یقفون ، الشهداء

 تخبـرهم أن یسـتهینوا بكـل عـذاب   و  یهمتقـوّ و  فـیهم اإلیمـان ثّ إلى أبنائها تبُ  تةملتف يأمام الوال يوقفت دوالج
  .وتعذیب من أجل المسیح

فـي وضـعهم و ، أوالدهـاو  فاضـطر أن یـأمر بـالقبض علیهـا هـى، دها نفعاً ال ألوالو  لها يتهدید الوال جدِ ولم یُ 
  .السجن حتى الصباح

ملكـوت  في أبدیاً  مكاناً  لهم جمیعاً  تخبرها أن المسیح قد أعدَّ و  اللیل ظهرت لها العذراء مریم تشجعها فيو 
  .یة إلیمانهممقوّ و  قد كانت الرؤیا مشجعة لهم، و السماوات
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أمـرهم و  ،هم یكونوا قد رجعـوا عـن عقیـدتهمأوالدها األربعة علَّ و ي م السیدة دوالجالصباح استدعى الحاك في
لــذى خلــق مســیحیة مؤمنــة بالســید المســیح ا ي: إنــقائلــة يصــاحت دوالجــو  ، فلــم یــذعنوا لألمــربــالتبخیر لألوثــان

ة مثلهـا قـائلین: بشـجاع كان من خلفها أبنائهـا یهتفـون عالیـاً و  .وكل ما فیها األنهارو  البحارو  األرضو  واتالسم
 م أوالدهـا واحـداً لتقـدِّ  يمت دوالجـفتقـدَّ  .لـوا بالسـیفقتَ المـذكور "أریـانوس" أن یُ  يعندئذ أمر الوال .نحن مسیحیون

  .في تهدیدهم فیرجعوا عن إیمانهم يحتى ال ینجح الوالو  ،لوا قبلها حتى تطمئن علیهمقتَ یُ  يلك واحداً 
، يالثــانو  هــا ترجــع بــین الواحــدالقســوة علّ  فــي ركبتیهــا إمعانــاً أمــر بــذبحهم علــى  يیــذكر التــاریخ أن الــوالو 

  .حون اللَّهم یسبِّ وهُ فذبحوا الواحد بعد اآلخر 
فـي كـان ذلـك ، و ترانیمهـا للمسـیحو  بـین صـلواتها يرأس األم دوالجـ تْ َعـطِ الصـبیان األربعـة قُ  حَ بِ بعد أن ذُ و 

  .بشنس ٦یوم 
 یستشـهدوا لكـيلمسـیحییها  الطریقأت فهى قد هیّ  ،سناإداء أوالدها األربعة طلیعة شهو  يدوالج األمتعتبر 

  .لها كنیسة تذكاراً  يَ نبُ بیتها الذى  فيأوالدها و  هى تْ نَ فِ قد دُ و  .األكالیل السمائیة وینالوا
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اآلالم و  قاسى أجدادنا الشهداء األبطال العذاب، و لقد احتمل آباؤنا القدیسون الكثیر من أجل اإلیمان  
  .الحفاظ على الودیعة الغالیة أجل من

 ،دوافـع غیـر طـاهرةو  فیها ننكـر مسـیحنا أمـام إغـراءات تافهـة يحیاتنا التو  لنحزن نحن على نفوسناو   
فـي روح الجسـارة ، روح القداسـة، روح القـوة، نطلب من إله آبائنـا أن یهبنـا روح الشـهادةو  لننهض سریعاً و 

أن  كرین مواعیــد الــرب األمینــة أن مــن یغلــب فســیعطیهإعــالن الحــق متمســكین بــه إلــى الــنفس األخیــر متــذ
 فــيیجلسـه معــه و  ،هیكـل إلهــه فــي ســیجعله عمـوداً و  ،هوسـط فــردوس اللَّـ فــي يكـل مــن شـجرة الحیــاة التـأی

  .نكون له شعباً  نحن جمیعاً و  هو یكون لنا إلهاً و  ،جلس مع أبیهو  عرشه كما غلب هو
  

kÿ^|ÍáÑ|hW= =
ه مـــن خلقتنـــا ألن قـــة قصـــد اللَّـــحقِّ س مُ دُ وح القُـــح خاضـــعة لقیـــادة الـــرُّ إن الكنیســـة تحیـــا متحـــدة بالمســـی ــــــ

  .والفعل م الشهادة بالقولقدِّ تُ ، و ظهر اإلیمان باألعمالالخلیقة الجدیدة تُ   
  : األبطال ن الشهداءینا القدیسئبآبا فهل تحیا متمثالً  ـــ

  
  
  
  

  المدرسة. في ـــ      ن.دمه األقدسیْ و  م للتناول من جسد الربالتقدُّ  ـــ  
    البیت. في ـــ                    المحبة. ـــ  
  كل مكان. في ـــ                    الصالة. ـــ  

 نا الشهداء األبطال عن طریق:ئا مثل آبایمكنك أن تحی

 . الشهادة للمسیح في سلوكك وفي كالمك٢ بكل تدقیق . حفظ وصایا الرب وممارستها یومیاً ١
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 .البابا تواضروس الثانيــ  الحیاة ثالثیات ـــ

  .ا مكاریوسنباألــ  ةكسیذرثو األ ةالقبطی ةف على الكنیستعرَّ  ـــ
   .لقمص تادرس یعقوب ملطياـ ــي چنظرة شاملة لعلم الباترولو  ـــ
 د. رؤوف حبیب.ــ نسانیة على العالم ثارها اإلآمصر و  في ةوالبری ةتاریخ الرهبن ـــ

 .د. مراد كاملــ  العصر القبطي فيمصر  ةحضار  ـــ

  .مینأد. حكیم ــ  ةالمصری ةوالدیری ةالرهبنتاریخ  يدراسات ف ـــ
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‰`|ÿ^=œ^Ñ|WéáÑ ن:أعلى  ن یكون المخدوم قادراً أ يفي نهایة الدرس ینبغ  

   .لالتحاد بالواحد ،ن الكلماالنحالل  :في جوهرها هى" ةن "الرهبنأیعرف  •
 العالم كله. في ةنسانیمته لإلقدَّ  وما، ةبدیواأل ةالقیم الروحی ةخدم في ةك دور الرهبندرِ یُ  •

 فــين للنســاء ســس دیــریأعنــدما  ،نبــا بــاخومیوسعهــد القــدیس األ فــيالنســاء نشــأت  ةن رهبنــأیعــرف  •
 صعید مصر.

 .ةت طوال التاریخ مخازن كنوز العلوم والمعرفظلّ  ةالقبطی ةن االدیر أیستنتج  •

 حیاة الرهبان المصریین فكانوا نـوراً  فينكار الذات ظهرت إ والتقوى و  ةللفضیل ةن النماذج الحیَّ أیفهم  •
 .لهللعالم ك

 .لمانیا ...)أ ــبلجیكا  ــفرنسا لى العالم كله (إمصر ومنها  فينشأت  ةن الرهبنأك درِ یُ  •

ثـار آثـر مـن آالثالـث عشـر هـى و  القـرنین الثـاني عشـر فـيولـى األ ةالفكری ةدبیاأل ةن النهضأیعرف  •
 .نبا باخومیوساأل ةعبقری

 جازات.خلوة روحیة أثناء فترة االأن یقضي فترة و  ر أن یزور بعض األدیرة لینال البركة،قرِّ یُ  •

ـــرِّ یُ  •  بائنـــا الرهبـــانآبحیـــاة  الً تمـــثِّ ر أن یواظـــب علـــى ممارســـة وســـائط النعمـــة لیثبـــت فـــي المســـیح، مُ ق
 القدیسین.

= =
= =
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  :ةتیدوات اآلاحضر األ *

ن مـن الـورق الشـفاف عتـیْ قط ،ص منـه شـكل القلـبَقـء مـن واجهتهـا ویُ ع جـز رَفـیُ  ،وعلبـة مـن الكرتـون ةشمع
  زرق.أبیض و ألون 

  
 خطوات العمل: *

هــى صــورة  يوالتــ، بــداخلها يم عــن الظلمــة التــوتكلَّــ ،فــي مــواجهتهم ةمــام التالمیــذ والفتحــأ ةضــع العلبــ .١
 .نتیجة لدخول الخطیة ،هذا العالم ةلظلم

جـاء  يالـذ ينور الحقیقم عن ال. وتكلَّ نیرها من الداخلسفل العلبة فتُ أمن فتحة  ةضیئالمُ  ةل الشمعادخِ  .٢
 .نسانٍ إنیر كل یُ  ي) لكلى العالم (الرب یسوع المسیحإ

هكـذا  ).١٢ :٨ (�?rî�U  " u&א��ÃU  "u?#� � ?#??#Ñu  ?F? " وكمـا كـان الـرب یسـوع هنـا هـو نـور العـالم  :د الخـادمثـم یؤكِّـــ 
الدائمـة  ةالشـرك ة بحیـاالَّ إوال یـتم ذلـك  نـتم نـور العـالم ".أ " :م نور العالم كما قال لهمن هُ المؤمنون اآل

فــي ذلــك تــدخل  فــين قصــروا إ. ولكــن ةســقدَّ ســرار المُ م للتنــاول مــن األتقــدُّ والمواظبــة علــى ال ،مــع الــرب
  . وحینئذ تتعطل شهادتهم.الت تمنع ظهور النورعطِّ حیاتهم مُ 

ل ثِّـمیُ  يزرق الذالمقصوص منه رسم القلب والملصق علیه الورق الشفاف األ ةیضع الخادم جزء العلب .٣
   قدر ضئیل یظهر خارجها.الَّ إتحجب الضوء وال یبدو من الخارج  يالمعطالت الت

وعـدم ، للمخـدومین مثـل عـدم طـاعتهم لوالـدیهم ةالت بالنسـبعطِّـم عن نـوع المُ ن یتكلَّ أحینئذ ، وعلى الخادم
 ةوالحلفـان والكـذب والنمیمـ ةظ بألفـاظ ال تلیـق (الشـتیموعدم تنفیذ وصایا الرب وتعالیمـه والـتلفُّ ، احترامهم للكبیر

 ةللــرب وبالشــرك ةالت بالصــالعطِّــصــوا مــن تلــك المُ ن یتخلَّ أ. وعلــى المخــدومین ..)وهكــذا . ةوالمذّمــ ةوالوشــای
  معه.

لـــب مقصـــوص خـــر علیـــه شـــكل قآزرق ویضـــع الت (وهنـــا یرفـــع الخـــادم الحـــاجز األعطِّـــذا تـــزال هـــذه المُ إ و 
  .ةالمضیئ ةن یستفیدوا بنور الشمعأخرین نه ویمكن لآل)، یظهر النور بلمعابیضأوملصق به ورق شفاف 

  
  شهدت للمسیح. ةقدیس ةوالیوم ستعرف قص .وهذه هى رسالتنا وشهادتنا في هذا العالم المظلم

  
ƒ|ÿ^=úà|WéáÑ= =

فابتـدأت  .رت أن تتـرهبنالشـباب فقـرَّ  في سـنّ . ومات زوجها وهى واحداً  ولداً  تْ قَ زِ ورُ  ةجت هذه القدیستزوّ 
 وواظبت على الصوم والصلوات.  ،روحانیة تحیا حیاة

علیهــا  يصــلّ ثــم مضــت إلــى األب القــدیس األنبــا مقــاریوس أســقف نقیــوس. وتباركــت منــه ثــم ســألته أن یُ 
 سكیم الرهبنة.إسها لبِ ویُ 
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ب نفســها ســنة واحــدة. ووعــدها أن یلبســها اإلســكیم الرهبــاني بعــد هــذه جــرِّ ن تُ أفأشــار علیهــا األب األســقف 
ت بابـه وجعلـت بـه طاقـة صـغیرة. وكـان ابنهـا وسـدّ  ،إلى منزلها وحبست نفسها في بیت صـغیرالسنة. فمضت 

تحـــت إشـــراف أب  فعاشـــت فـــي زهـــد وتقّشـــو  ســـنة یـــوفر لهـــا مطالـــب الحیـــاة. ةالبـــالغ مـــن العمـــر اثنتـــي عشـــر 
 .االعتراف

ها ثـوب الرهبنـة، سـلبِ األب األسقف ما كان قـد وعـد بـه هـذه القدیسـة مـن أنـه سیُ  يَ ا انقضت السنة، نسولمَّ 
  ، كیــــف نســــیتني إلــــى اآلن وأنــــا يضــــیئة وقائلــــة لــــه: یــــا أبــــفــــرأى ذات لیلــــة فــــي نومــــه هــــذه القدیســــة بهیئــــة مُ 

ى علیهـا صـالة الرهبنـة وألبسـها ح هذه اللیلة. ورأى األب األسقف نفسه كأنه استیقظ من نومه، وصلّ سوف أتنیّ 
س. وكـان بیـد قـدَّ سه، ووضعها علیها. ثم ألبسها اإلسكیم المُ ا لم یجد قلنسوة خلع قلنسوته من فوق رأثوبها. ولمَّ 

 .من تلمیذتك هذا الصلیب ياقبل یا أب :من الفضة فأعطته له قائلة القدیسة ثاؤبستى صلیباً 

ه، وفـي الصـباح البـاكر مضـى هـو وتلمیـذه عندما استیقظ من نومه وجد الصلیب بیده، فتعجب ومجد اللَّ و 
ــ يكــة. فاســتقبلهما ابنهــا وهــو یبكــإلــى بیــت تلــك المــرأة المبار  ن إا ســأله عــن الســبب، أجابــه: بــدموع غزیــرة. ولمَّ

بنـي مهمـا أشـار علیـك األسـقف، افعلـه وال اعتنـي وقالـت لـي: یـا والدتي استدعتني في منتصف هذه اللیلة، وودّ 
"احفظ جمیع مـا  وأوصتني قائلة يَّ ت علإلى السید المسیح. ثم صلَّ  يتخرج عنه. وسأتنیح في هذه اللیلة وأمض

أوصیتك به وال تخرج عن رأى أبینا األسقف". وها أنا بین یـدیك. فـأتى األب األسـقف إلـى حیـث القدیسـة وقـرع 
 لقد تنیحت هذه المباركة وأمر تلمیذه بفتح الباب.  الباب فلم تجبه، فقال حقاً 

ــ ــة باإلســكیم حَ ِشــتَّ ا دخــل األســقف وجــد القدیســة قــد أســلمت الــروح، وهــى مُ ولمَّ حها بــه فــي الرؤیــا الــذي وشَّ
نهــا األب األســقف كعــادة الرهبــان. ده. ثــم كفّ مّجــو  هح اللَّــ، وســبَّ عینــاه فــدمعتالقلنســوة التــي كــان یلبســها.  وأیضــاً 

سة. وصلوا علیها بإكرام عظیم، وكان كـل مـن بـه مـرض أو عاهـة قدَّ المُ  الكنیسةواستدعى الكهنة فحملوها إلى 
 المقدس فیبرأ في الحال.  یأتي إلى البیعة ویلمس الجسد

 ... ةست حیاتها له لتعیش حیاة الرهبناؤبستى المسیح وكرَّ ث ةحببت القدیسألقد 

  
   ة.شكال الرهبنأوستتعرف الیوم على مالمح و   +

  هو الراهب؟ نْ مَ   
لـى البریـة إفـانطلق  ،العـالم فـين یحیا وصیة المسـیح بكاملهـا وهـو أالراهب هو الشخص الذي لم یستطع 

نفــتح علــى ومــع ذلــك فقلبــه مُ ، كــل اهتمامــه ووقتــه للمســیح عطیــاً ن یســمو بعاطفتــه مُ أكمــا اســتطاع ، ذلــك لیحقــق
فقـد تـرك  ،یتـوانى عـن ذلـك في حقل الرعایة فـالالتواجد  ةلیه الكنیسإ. وعندما تطلب جل العالمي ألصلِّ الناس یُ 
كمـا ، ینیریوسـضـد اآل هكفاحـ فـيوس ثناسـیأسـكندریة لتعضـید القـدیس لـى اإلإنطونیوس مغارتـه ونـزل أالقدیس 

  .في سجونهمع الشهداء شجّ 
القـرن الرابـع، فـي صـحراء مصـر  بدایـةن القدیس األنبا أنطونیوس أول جماعة رهبانیة في التـاریخ فـي كوّ 
  .خالل سنوات قلیلة أصبحت صحاري مصر تعج بعشرات األدیرةو  الشرقیة.
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  :ثالثة...  الرهبنة أنظمة
القـدیس  وكـان هـذا نظـام ،زلـة تامـة یـزورون األب عنـد طلـب المشـورةعـاش المتوحـدون فـي عُ  د:نظام التوحُّ  ـ١

  أنطونیوس.
ویخضـعون ، یعـیش الرهبـان كجماعـة داخـل جـدران دیـر فـي حیـاة شـركة معـًا تحـت قیـادة أب نظام الشركة: ـ٢

  س هذا النظام القدیس باخومیوس.وقد أسّ  ،لقوانین معینة
ـالطریق  نظام الجماعات: ـ٣ إذ كـان الرهبـان یعیشـون فـي قاللـي منفصـلة علـى  ،د والشـركةالوسـطى بـین التوحُّ

وكــانوا یجتمعــون معــًا للصــالة فــي الســبوت واآلحــاد. وقــد  ،ر وال یســمعهمســافات حتــى ال یــرى الواحــد اآلَخــ
  سقیط.واإل تأسس هذا النظام على أیدي القدیسین مكاریوس وأمون في نتریا

  
 :ثالثة...  الرهبنة نذور

وضـد الفردیـة الجامحـة، وضـد  ،ضـد طغیـان المـادة يساسیة هى بمثابة احتجـاج ثالثـأللرهبنة ثالثة نذور   
   :عبادة الجنس

ى طواعیـة عـن كـل مـا یملكـه، ویـدخل الحیـاة الرهبانیـة فالراهب ال یملك أي شيء ویتخلَّ  :الفقر االختیاري   ــ١
  و مال.أبال قنیة 

بیــه الروحــي مــدبر ى عــن ذاتــه لیعــیش فــي طاعــة واعیــة ألنســان یتخلَّــإ يالراهــب الحقیقــ :الطاعــة الكاملــة  ــ٢
  . ب وابنهوامر بل على الحب المتبادل بین األبنى على األ. وهذه الطاعة ال تُ حیاة الدیر

سـرته، أسرة المحدود، بـل تصـیر البشـریة كلهـا هـى الراهب ال یحصر عواطفه في نطاق األ :يالتبتل النق   ــ٣
  .عن كل ما یخدش هذه الحیاة تماماً  ، بعیداً وسلوكاً  وفكراً  وروحاً  ولیة كاملة جسداً ولذا یحیا في بت

  "  �"?t#؟ �"� H�d?ð" و �rî�U  #t?]Kï"א�U  u?�  ?�"Ñð?"̀  ?Fن#א��� �M"�#lðH א�Uذ t#_� " ي:نجیلـجوهرها اإل فيهذه هى الحیاة الرهبانیة   
 X�)٢٦ :١٦(.  

للرهبان والراهبات تحتضـن المئـات مـنهم وتنتشـر عبـر  ثین دیراً ثال يالكنیسة القبطیة حوال فين یوجد واآل  
قبـال إمـاكن مـن جهـة كثـر األأخـرى أدیـرة مـن جهـة داخـل وخـارج مصـر، وتعتبـر األ فـيالمرقسیة  ةنحاء الكراز أ

نهـــا ورشـــلیم ألأســـة " بعـــد قدَّ رض المُ مصـــر " األ يكمـــا اعتبـــرت صـــحار ، الشـــعب علـــى زیارتهـــا للتبـــرك والخلـــوة
   .باء ودموعهم وعرقهمء اآلارتوت بدما

  

Îg'kÿ^|“W= =
أن نتشــبه بالرهبــان فــي طــاعتهم ألبــیهم الروحــي، وحفــظ حواســهم طــاهرة فــي هــذا العــالم. وشــغل الفكــر 

  . بالروحیات
  

kÿ^|ÍáÑ|hW= =
االسـتفادة و  تشجیع المخدومین على قضاء عدة أیام كفترة خلوة بأحد األدیرة كلما سـنحت لهـم الفرصـة،

  .م كیف نعیش وصایا المسیحتعلُّ و  باء الرهبان في الدیرخبرات اآلو  من حیاة
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W∆||r^à|ª^= =

 .فیلهو یعقوب نخله ر ــ  ٢ط، ةالقبطی ةمتاریخ األ ـــ

  .لجنة التاریخ القبطيــ  ١مة القبطیة جـ تاریخ األ ـــ
 .سلیمان نسیمد. ــ  یجابيالسلوك اإلو  المسیحیة ـــ

  .د. زاهر ریاضــ  ةالمصری ةالمسیحیون والقومی ـــ
  

Íb|ÿ^=Ô|WéáÑ= =
" �Q�#V????ïK ولÃ (q????ï� w????�Áٍ، Ãن �#??????îI?"مU Kð�+ÊU????"� uîK????"و�+Êوא� א+Êî�U????"N� و�dzJ????"A+Êא ????�_&q 3&l????O ????Mس&،א�U   

??�_&q ï/אðãu??ïK و&l??OL"� s�c??א� 'r??#� 0 M"�،Vٍ??ðB w??J� I�"w??C ??O�ÉًU D#�Wً??*Mð�"L �Wً??~دU 0 (q??ï� ??I�é"u >ÑU??وو�".   
                                      )١  w٢، ١:  �٢ (  

  
‰`|ÿ^=œ^Ñ|WéáÑ  ن:أ على ن یكون المخدوم قادراً أفي نهایة الدرس ینبغي  

 س یأمرنا أن نخضع لقوانین الدولة.قدَّ یعرف أن الكتاب المُ  •

 الرســومو  نزاهــة (كالضــرائبو  خــالصإ و  یقــوم بوفائهــا بأمانــةو  زاء الــوطن،إالتزاماتــه و  ك مســئولیاتهدرِ ُیــ •
 ....)و

 س.قدَّ یفهم أن الدفاع عن أرض الوطن هو واجب مُ  •

 .حسناً  رأیه في اختیار من یمثلونه اختیاراً و  ر المشاركة في المجالس الشعبیة بأن یسهم بصوتهقرِّ یُ  •

 بكل الواجبات المفروضة علیه. ر المشاركة في كل ظروف الوطن قائماً قرِّ یُ  •

  
'~|ã=m^È|ÿ^=4|WéáÑ= =
Âkÿ^|ÙÎ|WÔ 

  ؟!)ةمواطن ةكلم ىمع المخدومین حول (معن دیر الخادم حواراً یُ  *

دنا فیهـا وعشـنا تحـت سـمائها وشـربنا فقـد وِلـ، عطانا "مصـر" الـوطن الـذي نحیـا فیـهأنه أه لنا من محبة اللَّ 
  .                    .. ن ننفذها تجاه وطننا مصرأننا كمواطنین صالحین علینا واجبات یجب إلذلك ف، من نیلها

طـــار الـــوطن الواحـــد نحـــو التغییـــر مـــن خـــالل العمـــل إ: حركـــة النـــاس فـــي تعنـــي                كلمة 
  م الوطن.           جل تقدُّ أالمشترك من 

  مجتمعه. ةعمل على خدم وطنیاً  الً جُ رَ  ةوالیوم سنعرف قص *

 ةمواطن

Ìà|‰È§^=fi|Î‰^àfd=fi|Ÿ≈ª^=||=EÔ·ù^Èª^F= =
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ƒ|ÿ^=úà|WéáÑ= =
وكـان  .. "مـراد بـك"و براهیم بـك"إدواوین في كل مصر، في عهد "براهیم الجوهري" رئاسة الإى "المعلم تولّ 

 م.١٧٩١ذلك حوالي عام 

لـى أبعـد الحـدود، فكـان إ كریمـاً و  فـي علمـه، سـخیاً و  قـهلُ خُ فـي  عظیماً  براهیم الجوهري" رجالً إكان المعلم "و 
فـي معاملتـه للجمیـع،  ادالً لكـل أفـراد المجتمـع، عـ محبـاً  كـان أیضـاً و  المساكین،و  ع كل ما یقتنیه على الفقراءیوزّ 

 آخر.و  ال یمیز بین شخص

 شـهر رمضـان كـان یهـتم بـأن یرسـل الهـدایا يوطیدة مع جمیع أبناء مجتمعه، ففـو  كما أقام عالقات طیبة
 السرور.و  یتبادل معهم التهاني بكل الحبو  لى األمراء،إالشموع و 

لـى إاألسـرة المالكـة فـي طریقهـا حـدى أمیـرات إلـى مصـر إم جـاءت ١٨٤٠ذكر عنـه، أنـه فـي عـام ا ُیـوممّ 
لها العدید من الهـدایا الفـاخرة،  قامتها في مصر مقدماً إ"الحجاز" ألداء فریضة الحج، فخدمها بنفسه طوال فترة 

عجبــت بــه، وأرادت مكافأتــه،  أنهــا أُ الَّ إفمــا كــان مــن األمیــرة  أثنــاء ذهابهــا وفــي عودتهــا. زائــداً  كرامــاً إ كرمهــاً أو 
ببنــاء الكنیســة المرقســیة الكبــرى بشــارع كلــوت بــك  مكافــأة، فطلــب منهــا أن تستصــدر أمــراً  فســألته عمــا یریــد مــن

ــ  لطان حتــى استصــدرت منــه األمــر ببنــاء الكنیســة.بمنطقــة األزبكیــة فــي مدینــة القــاهرة، فســعت األمیــرة لــدى السُّ
  اهیم الجوهري لشعبه.بر إلى یومنا هذا ال تزال الكنیسة شاهدة على هذه الحادثة وعلى غیرة ومحبة المعلم إ و 

  
ـــلــذلك یجــب علینــا  أن نعمــل علــى خدمــة  أال نفكــر فقــط فــي أنفســنا، بــل یجــب علینــا أیضــاً  ــــ نحــن أیضــاً  ـ

  براهیم الجوهري" في حیاته من أفعال ال تزال خالدة حتى الیوم.إوطننا ومجتمعنا متمثلین بما قام به " المعلم 
 

ن یقـوم كـل واحـد فینـا بواجبـه أفیجـب ، م لوطننـا مصـروالتقـدُّ  ةسـعادنا نریـد الن كُ إف، ن الوطنننا كلنا نكوِّ إ
  .سعادناإ في مساعدتنا و ه اللَّ  ةن هذه طریقحسن وجه ،ألأعلى 

  
 وطنه؟ يه ف، لیعبر عن محبته للَّ صالحاً  ن یكون مواطناً أنسان المسیحي كیف یمكن لإل   +

  .یعیش فیه .. يالمجتمع الذ في فاعالً  ن یكون مواطناً أ يموضوعه على كل مسیح ةالضرور  نَّ إ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ن:أالمجتمع یجب  يف فاعالً  كون مواطناً أ يلك

 .خضع لقوانین الدولةأ ــ١  

 .إیجابیة في خدمة الوطن ةشترك مشاركأ ــ٣ 

 .ألجل الحكام وكل من في منصب يصلِّ أُ  ــ٤ 

 .لملكیات العامةحافظ على اأ ــ٢  
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  :ةالمواطن الصالح یخضع لقوانین الدول ــ١
ـــأ ينســـان مســـیحإس یوصـــي كـــل قـــدَّ ن الكتـــاب المُ إ   ه یـــد اللَّـــ فـــي ةداأعتبارهـــا اب ةن یخضـــع لقـــوانین الدول

  الضـــعیف  يیلـــتهم فیهـــا القـــو  ةٍ لـــى غابـــإل المجتمـــع وحتـــى ال یتحـــوّ  ،الفوضـــى واالنحـــراف لحفـــظ المجتمـــع مـــن
   .)١،٢،٥: ١٣ (رو

  
  :ةالموطن الصالح یحافظ على الملكیات العام ــ٢

  ...). الشوارع، ترشید استهالك المیاه والكهرباء ة، نظافةالمركبات العام ،ةالمرافق العام ة(نظاف  
  
  وطنه: ةفي خدمة یجابیإ ةالمواطن الصالح یشترك مشارك ــ٣

مـه، كمـا یعمـل علـى تطـویر ، والحـرص علـى صـالح الـوطن وتقدُّ ةالمسـیحی ةمانـفیشارك بالعمل الجـاد واأل
  ... يمجتمعه بتقدیم الفكر والرأ

  
   .)٤ــ  ١: ٢تي١( جل الحكام وكل من في منصب في بالدناأل يصلِّ المواطن الصالح یُ  ــ٤
  

'kÿ^|Îg|W“= =
ــ، والحــرص علــى صــالح الــوطن ةمانــر عنهــا باألعبِّــن تُ أیمكــن  ةالمواطنــ  وتقــدیرة. ســئولیل الموكــذلك تحمُّ

هى عمـل  ةنما المواطنإ، رفعهانو شعارات أ، ى بهاناشید نتغنّ أو أكلمات  ةفلیست المواطن، قیمة الوقت والجهد
 ... ةوكفاح وجهاد وخدم

  
kÿ^|ÍáÑ|Wh= =

قطعـة خالصـة مـن و  جـزء ال یتجـزأ مـن هـذا الـوطن ىهـو  تـراث الكنیسـة،و  المحافظة على تـراث الـوطن
  .صمیم كیانه
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 ؟وتريد أن ترتديه في مناسبة وطنية، ماذا تكتب عليه ... إذا اشتريت تي شيرت جديد+ 
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W∆||r^à|ª^= =

 .یسیذورسإ نبااأل، ٢ جـ ــ الكنیسة تاریخ في النفیسة الخریدة ـــ

 .جرجس حبیب األرشیدیاكون، ١ جـ ـــ األرثوذكسیة المسیحیة المبادئ ـــ

 .القبطي ریخاالت لجنة، ٢ جـ ـــ المسیحیة تاریخ خالصة ـــ

  .نخلة صالح كامل، ١ جـ ــ سكندرياإل الكرسي بطاركة الباباوات تاریخ سلسلة ـــ
 

Íb|Ô=ÿ^|éáÑW= =
  .)٢٧: ١٢ Ãم(" Uد#?ð�Nא�� îJ?"1&d?ïW N�?vא� Uن&?א��� dïÉو?� b ،*�Ã?Uًא?�"?ïp O�UïÉ � �ðو?d*�?א� "

  

‰`|œ^Ñ=ÿ^|éáÑW أن على قادراً  المخدوم یكون أن ینبغي الدرس نهایة في:  

 ر.للشرو  بجلِ مُ  الكسل نأ كما ننجح، بهو  بركة العمل أن یعرف •

 .الخیبةو  الفشل فنصیبه یتكاسل نْ مَ و  ،دَ جَ وَ  دّ جَ  نْ فمَ  االجتهاد،و  دّ الجَ  بغیر نالیُ  شيء ال أنه یفهم •

 .دروسهو  المدرسیة واجباته أداءو  مذاكرته في استمرارو  بقوة یثابر أن ریقرِّ  •

 م.سهأنف مساعدة یستطیعون ال نمَ و  الكسالى، یساعد ال هاللَّ  أن یستنتج •

 .ظروف أي تحتو  مكان أي في حیاة، أسلوب هو االجتهاد أن كدرِ یُ  •

 مـن التنـاولو  أسـبوعیاً  النعمـة طئوسـا علـى المواظبـة فـي) التصـمیمو  الصـادقة الرغبـة( االجتهـاد رقرِّ یُ  •
 .سةالمقدَّ  األسرار

  

'~|m^È=ã|4=ÿ^|éáÑW= =
Âkÿ^|ÙÎ|ÔW= =
 لصـدیقه الثـور قـال األیـام أحـد فـيو  المـزارع، حـدىإ فـي معـاً  العمـل اعتـادا بغـلو  ثور عن ىروَ تُ  قصة هناك+ 

 ".الوقت بعض حینستر ل المزرعة صاحب فیتركنا نتمارض بنا فهیا ،ةكثیر  أیاماً  تعبنا لقد" :البغل

 ،حیســتر یل تركــهو  المزرعــة صــاحب علیــه فأشــفق التعــب،و  بــالمرض الثــور تظــاهر التــالي الیــوم صــباح وفــي  
 ال،: "البغـل فأجابـه" عنـي؟ المزرعـة صـاحب ثتحـدّ  هـل: "الثـور سأله ،رهقاً مُ  عمله من" البغل" عاد عندماو 

 ."الجزار مع ثالتحدُّ  في منهمكاً  كان فقد

 .للعمل صالحاً  یعد لم فهو للذبح، هیعدّ  المزرعة صاحب أن الثور أدرك هنا   

  

==||==€_|%å≈ÿ^=É˘Ë`EÉ_|Âkr˘^Ë=Ñ|,§^F= =
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  :الخادم دیؤكِّ  ثم
 .هلِ تكاسُ و  لكسله ثمناً  حیاته الثور دفع لقد...  "الخیبة" و"الفشل" ل،التكاسُّ  نتیجة نرى الیوم ةقص في

 .االجتهادو  دّ الجَ  بدون ینال شيء الو  النجاح، أساس هو فالنشاط

 الفاطمیـــة الـــدولتین حكـــم ظـــلّ  فـــي عشـــر الثالـــث القـــرن فـــي نبغـــوا رجـــال ثالثـــة لنـــا یـــذكر الكنیســـة وتـــاریخ
 .الیوم حتى لستعمَ تُ  زالت ما التي العمیقة أبحاثهمو  لمؤلفاتهم كله العالم شهد لقدو  األیوبیة،و 

= =
ƒ|úà=ÿ^|éáÑW= =
 فخـر" أبنـاء هـمو  ،"الالعّسـ أوالد" بــ فـوارِ عُ  األقبـاط، علمـاء كبـار مـن خـوةإ ثالثة عشر الثالث القرن في ظهر+ 

  :هم الثالثة العلماء هؤالءو  ،"أسعد الفضل أبي الدولة
 .سحقإ أبو الدولة مؤتمن الرئیس الشیخ  •

 .هاللَّ  هبة لفرجا أبو األسعد الحكیم الشیخ  •

 .األمجد الفضائل أبو الصفي الشیخ  •

 لهـم وكانـت الحكومة، في بعضهم عملو  بمصر، وااستقرّ  لكنهمو  "سویف بني" محافظة" منتدس" من وكانوا+ 
 كمــا الشــام، فــي لألیــوبیین مصــاحباً  كــان الــذي" ســحقإ أبــو" الســیما األیوبیــة الدولــة عهــد فــي عظیمــة منزلــة
 ققلُـلُ  بـن كیـرلس البابـا عهـد فـي" الفضـائل أبـو الصـفي" مـنهم فانتخـب الكنیسـة، فـي ةسـامی منزلة لهم كانت

  .الكنیسة نزاع لفّض  دَ قِ عُ  الذي المجمع أسرار كاتم نو لیك) نیالسبعو  الخامس البابا(
 العربیة اللغة بأصول اً تامّ  لماماً إ ینلمّ مُ  كانوا حیث عصرهم في العلماء أفضل من كانوا الالعسَّ  والدوأ
  .السریانیةو  الیونانیةو  القبطیة :اللغات من أیضاً  أجادوا قدو  أدبها،و  علومهاو 

 التصـــویر، فـــن أیضـــاً  أتقنـــواو  الكیمیـــاء،و  الطبیعـــةو  لـــكالفَ و  الریاضـــیات خاصـــةو  العلـــوم فـــي قـــواتفوّ  كمـــا
  .الشرائعو  بالقوانین اهتمواو 
  

  :الالعسَّ  سحقإ أبو الدولة مؤتمن الرئیس الشیخ
 سـیمَ و  الحبـیس، بطـرس أنبـا القـدیس یـدي علـى تتلمذ كما المعرفة،و  الدراسة مع للعبادة هبَّ حُ و  سكهبنُ  امتاز  
  :مؤلفاته أهم منو  مراسالته، تحریر في" ققلُ لُ  بن كیرلس" البابا لیعاون بالبطریركیة القالیة التزمو  ،مصاً فقُ  قساً 

 .رائع الهوتي كتاب هوو  الیقین، محصول مسموعو  الدین أصول مجموعـــ 

 .قبطي قاموس وهو القبطیة، اللغة أصول في المصفى الذهبو  المقفى السلمــ 

 األصول علم في العقول تریاقــ 

  
  :مؤلفاته ومن :هاللَّ  هبة الفرج أبو األسعد الحكیم الشیخ

 .العربیة اللغة لىإ نجیلاإل ترجمةــ 

 ".رجيالدّ  یوحنا" كتاب مختصرـــ 

 .متىإنجیل  تفسیر ىعل ،"الفم ذهبي" مواعظ مختصرـــ 
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  :مؤلفاته ومن :األمجد الفضائل أبو الصفي الشیخ
 تعتمـد الكنیسـة تظلّ  قدو  م،١٢٢٩ سنة فهألّ  الصفوي، بالمجموع المعروف القوانین، اختصار جامعــ 

 .طویالً  زماناً  علیه

 .المواریث في بحثـــ 

ـــ األخــرى المؤلفــات مــن ولهــم ـــ أوروبــا بمتــاحف موجــودة ـ  فالنشــاط اجتهــادهم،و  جــدهم یجــةنت هــذا كــلو  ـ
  :المقدس الكتاب مناعلّ یُ  لذلك .االجتهادو  دّ الجَ  بغیر نالیُ  شيء الو  النجاح، أساس

  )٤:  ١٠ Ãم(" G,��# א��F?�U?q �?O?bٍ "Ñ"u�Éٍ H�?�?Ið?،d *�Ã?U �?b s�bN?א�"  

  
 ؟"االجتهاد" معنى هو ما ولكن

 الوصـول نرجـو الـذي الهـدف لـىإ للوصـول الطاقـة بـذل كذلكو  أیدینا، لیهإ تمتد ما كل في الجهد بذل هو  
  .لیهإ

 .المواهبو  الطاقاتو  االمكانیاتو  للوزنات األمثل االستثمار لىإ يیؤدِّ  االجتهاد 

  
  
  
  
  
 

  
  
  
  

ــ هــو االجتهــاد أن أي    فیــه، یوجــد مكــان أي فــي مجتهــداً  یكــون ،مجتهــداً  نجــده فمــن حیــاة، أســلوبو  هتوجُّ
  .فیه یوجد فظر  أي تحتو 
  

 :االجتهاد التمعطِّ و  قاتمعوّ 

 .التعب على الراحة نساناإل لفضِّ یُ  أنــ  ١

 .وضع أي في تغییر الو  فائدة ال أنه نساناإل یعتقد أنــ  ٢

 .مختلفة أنشطةو  كثیرة أمور في تالتشتُّ ــ  ٣

 .هاللَّ  على لالتكال الخاطئ الفهمــ  ٤

 یســاعد ال هاللَّــ أن ننســى أالَّ  یجــب لكــنو  حیاتنــا، یلتفاصــ كــل فــي هاللَّــ علــى كــلنتَّ  أن المهــم فمــن  
  .أنفسهم مساعدة في یرغبون ال منو  الكسالى

 االجتهاد یعني:

 صراراإلو  العزیمةو  النشاط

 التحديو  الصعوبات على بللتغلُّ  الجهد بذل

 الهدف لتحقیق النوم وأ الراحة وقت من جزء عن التنازل

  للنهایة لهنكمّ  حتى شيء عمل في ثباتو  استمرارو  بقوة نثابر أن
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 م لألمام:ــ التقدُّ ١
 في یوجد فال ،دائماً  لألمام مبتقدُّ و  عزیمةو  طبنشا لیهإ فیسعى بوضوح أمامه الهدف یرى المجتهد نساناإل  

  .للخلف تقهقر أو ماملأل متقدُّ  ماإ لكنه، و السكون المسیحیة
  
 ــ الكرامة:٢

 U�Ãم؟ bN�^ 0 "�"LðKðtًא ً��#X�ÃÑÃ "Ñ" :كفاءته یثبتو  النجاح قیحقّ  باجتهاده ألنه مؤكدة، المجتهد مكافأة نَّ إ  
ï/אK?ãu "�ðI?#y. � "�ðI?#y �Ã?مU א�?*d"�?عU" )مÃ ٢٩:  ٢٢(.  
  
 ــ الفوز والغنى:٣

ـــ خـــاوة،الرّ و  الكســـل علـــیهم یســـتولي ذلـــك بعـــدو  الوقـــت، بعـــض ســـونیتحمّ  النـــاس بعـــض    فهـــو المجتهـــد اأمَّ
  .)٢٧:  ١٢ أم( هدفه لىإ الوصولو  النجاحو  الفوز قلیحقّ  بیدیه ما كل یستخدم

  
'kÿ^|Îg|“W= =

  :حیاتنا أسلوب هو" االجتهاد" یكون أن على تساعد وسائل عدة هناك
 .استمرو  عملیة خطوات ابدأــ ١

 .تكقوّ  بكل به تقوم لذيا بالعمل اقتناعك قعمّ ــ ٢

 .أمامك واضحاً  تحقیقه ترید الذي الهدف لیكنــ ٣

  
kÿ^|ÍáÑ|hW= =

 روحیــاً  اءةبّنــ وقتنــا مــن لحظــة كــل لــتكنو  ســلیمة، بطریقــة وقتنــا مــن االســتفادة علــى األســبوع هــذا بنتــدرّ   
  .امكانیاتناو  قدراتنا ننمي أنو  ،دراسیاً و  اجتماعیاً و 

  
 

 :االجتهاد بركات

 لألمام مالتقدُّ  ــ١

 الكرامة ــ٢

 . الفوز والِغنى٣
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 اقطع اقطع

 اثني اثني

  خطوات العمل:

N=KÔgã_·‹=„^Èÿaf=ÓáÈîÿ^=„$Èÿ=|= =
O=KÚ^ÉÈåÿ^=øÈ ¶^=Ñ·ƒ=∆ –^=|= =
P==|<n^=" —kª^=øÈ ¶^=Ñ·ƒ,òv^=fin=Ô≈Ãàù=≤f=Ê≈óË=“îÿ=æÍàè=à|ÓáÈîÿ^=ÏK 
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^à|ª^W∆||r= =

 .الثاني تواضروس البابا ،ثالثیات الحیاة ـــ

 .مكاریوس نبااأل ،األرثوذكسیة القبطیة الكنیسة على فتعرَّ  ـــ

 .كامل مراد. د، القبطي العصر في مصر حضارة ـــ

 .بيئالعجا مارمینا جمعیة مطبوعات ،القبط تاریخ من صفحة ــ الخامسة مارمینا رسالة ـــ

 .جرجس حبیب األرشیدیاكون ،طیةالقب األمة تاریخ ـــ

 .سعد هقوس سعد ،القبطي العصر أمجاد ـــ

  
Íb|Ô=ÿ^|éáÑW= =

  " ðJو�?s ð�?وא%b "LKð�?uðא�?ðV א�?M'�#�"?v  ")١u� ٣١:  ١٢(.  
  

‰`|œ^Ñ=ÿ^|éáÑW أن على قادراً  المخدوم یكون أن ینبغي الدرس نهایة في:  

 ســـبعة ضـــافةإ مـــع یونانیـــة بحـــروف مكتوبـــة قیـــةالدیموطی اللغـــة نفســـها هـــى القبطیـــة اللغـــة أن یعـــرف •
 .أحرف

 .العربیة اللغة على أثراً  القبطیة للغة أن كدرِ یُ  •

 .الفراعنة أجدادنا لغة هى القبطیة اللغة أن یفهم •

 .بالكنیسة القبطیة اللغة متعلُّ  بدروس االلتحاقو  یحفظها،و  القبطیة اللغة میتعلّ  أن رقرّ یُ  •

 .المصریین قدماء لةسال منو  مصري ألنه بالفخر یشعر •

 مـن القبطیـة انـلغت علـى حـافظ ألنـه هللَّـ الشـكر ملیقـدِّ  التـالي األسبوع لهياإل القداس یحضر أن رقرِّ یُ  •
 .قابلتها التي الصعوبات رغم االندثار

  

'~|m^È=ã|4=ÿ^|éáÑW= =
Âkÿ^|ÙÎ|ÔW= =

 ".؟)اللغة( هى ما: "حول المخدومین مع حوار دیریُ و  الخادم یتساءلــ 

 :حضِّ یو  ثمــ 

 

 اللغة  .مشاعرهو  أفكاره عن نساناإل بها رعبِّ یُ  التي األداة هى

=||==h|Îgÿ=éÈ|ÍÉ˙–`EÔÎ'g—ÿ^=Ô…Ÿÿ^=fi"Ÿ≈jF= =
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 نســاناإل اســتخدم ثــم مخاوفــه،و  أفراحــهو  أفكــاره عــن رلیعّبــ بمهــارة، هكفَّــو  أصــابعه یســتخدم قــدیماً  نســاناإل كــانـــــ 
 .المختلفة الكائنات عن للتعبیر الرسم

 قـادراً  أصـبح حتـى السـنین، فالآ مـدى علـى رتطـوّ ت رمـوزو  عالمـاتو  رسـوم بـداعإ علـى االنسان قدرة توظلّ ـــ 
 .الهیروغلیفیة الكتابة تدَ لِ وُ  وهكذا البشر، من غیره مع یتفاهم أن بها یمكنه كلغة الرسوم استخدام على

  
–Ë|Ñ=‹|%àm=…Ÿÿ^|Ô=Íàîª^|Ô=Ω='j|‰áÈ|_=≈f|%ÑÓ=v^à‹||⁄ 

  
 فـــي یریةتصـــو  بحـــروف بكتَـــتُ  هـــىو  ،م .ق ٣١٠٠ عـــام بـــدأتو  :الهیروغلیفیـــة. ١

 كلمـة أو صـوت ذو مقطـع أو حـرف علـى تـدل الصورة حیث الكتابةو  النقوش
 م١٨٢٢ عـام فـيالعـالم األثـري الفرنسـي تشـامبلیون  رموزهـا فك قدو  .فكرة أو

  .رشید بحجر باالستعانة
ــتِ كُ  التــي الوثــائقو  الكتــب فــي اســتخدمت التــي هــىو  :الدیموطیقیــة. ٢  عهــد منــذ تَب

  .)م .ق ٤٧ لىإ ٧٠٠ عام من( الرومان عصر رآخِ  لىإ العشرینو  الخامسة األسرة
 األبجدیـة لتكتمـل أحـرف سـبعة ضـافةإ مـع یونانیـة بحـروف مكتوبـة الدیموطیقیـة اللغة نفسها هىو  :القبطیة. ٣

  .كنائسنا في اآلن حتى المستخدمة القبطیة

  منطقة في بالتخاطُ  لغة من منها كل تشتقّ أ القبطیة اللغة في أساسیة أدبیة لهجات ربعأ هناك كان وقدـــ 
  .هذه من اشتقت أخرى فرعیة لهجات هناك. و األخمیمیةو  الفیومیةو  الصعیدیةو  البحیریة :هى ما،

 فـي الثاني ازدهارها ثم المیالدیین، الخامسو  الرابع القرنین في األول ازدهارها القبطیة اللغة ازدهرت ولقدــ 
  .المیالدي الثامن القرن

 الملــك عبــد بــن الولیــد الخلیفــة عهــد فــي م٧٠٦ ســنة للــبالد رســمیة لغــة العربیــة اللغــة نــتعلِ أُ  عنــدما ولكــنــــ 
 كتـب ظهرتو  وظائفهم، یفقدوا ال حتى مهالتعلُّ  األقباط اضطرو  الملك، عبد بن هاللَّ  عبد والیة، و األموي
 هاللَّــ بـأمر الحــاكم الفـاطمي الخلیفــة أمـر ر،آَخــ تطـور فــيو  .قبطیـة بحــروف العربیـة الكلمــات فیهـا تظهـر

 قاصــرة اللغــة أصــبحت حتــى بعــده جــاء نَمــ حــذوه حــذاو  ،مطلقــاً  بهــا مالــتكلُّ  بمنــع العاشــر القــرن نهایــة فــي
ــ الكنــائس بــدأت التالیــة القــرون فــيو  الكنــائس، فــي العبــادة علــى  العربیــة، باللغــة القــراءات ینللمصــلّ  رتفسِّ

 .بالعربیة الكنیسة باءآل كتابات تظهر بدأتو 

 عشـر الثـاني القـرن منـذ القبطیـة الكتابـة أخذتو  ،سریعاً  القبطیة على القضاء في العربیة اللغة أخذت وقدــ 
 اللغــة مصــیر فــي لتحــوُّ  نقطــة فكــان عشــر الثالــث القــرن أتــى حتــى العربیــة،و  بالقبطیــة نهــرین فــي تظهــر

  .القبطیة
" المقریــزي" المســلم المــؤرخ یشــهدو  كنائســهم، فــيو  منــازلهم فــي األقــل علــى بلغــتهم متمســكین األقبــاط وظــلّ ــــ 

 العـالم یفیـدو  درنكـة، أهـل سـیما الو  الرومیة،و  القبطیة مونیتكلّ  أوالدهنو  الصعید في نساء هناك كان بأنه
 فــي القبطیــة متــتكلّ  الصــعید فــي مصــریة جماعــات وجــود عــن) العشــرینو  عشــر التاســع القــرنین( ماســبیرو

 .ةحیّ  كلغة القبطیة متكلَّ  نمَ  رخِ آ نقادةو  قوص مدن نو تك ربماو  عشر، السادس القرن
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 )م٢١ ،٢٠ ق. (الحدیث العصر في القبطیة باللغة االهتمام كان كیف على فسنتعرَّ  والیومــ 

ƒ|úà=ÿ^|éáÑW= =
 )م١٨٦١ – ١٨٥٤( الرابـع كیـرلس البابـا هـو ركودهـا بعـد المصـریین مـن القبطیة باللغة اهتم من أول كانــ 

 بجــوار أنشــأها التــي الكبــرى األقبــاط مدرســة فــي القبطیــة اللغــة علــیمت علــى فعمــل االصــالح بــأبي بالملقَّــ
  ".لبیب أقالدیوس" تالمیذه من كانو  بالقاهرة، األزبكیة بمنطقة بك كلوت بشارع الكائنة المرقسیة الكنیسة

 طیــةالقب اللغـة متعلَّــ قـدو  أسـیوط، بمحافظــة" میـر" أهــالي مـن) م١٩١٨ ـــ ١٨٦٨( "لبیــب أقالدیــوس" والمرحـومـــ 
 كمـا بحتـة، قبطیـة بأسـماء أقاربـهو  أوالده سـمىو  أوالده،و  لزوجتـه مهـاعلّ و  بـل بذلك یكتفِ  لمو  فیها، عرَ بَ  حتى
 .منزله في سواها سمعیُ  ال بحیث أسرته، أفراد بین المخاطبةو  المحادثة لغة القبطیة اللغة جعل

ـــ   الهیروغلیفیــة بــالخطوط اً لّمــمُ  كــانو  یــة،كلیریكاإل المدرســة فــي القبطیــة اللغــة سیــدرّ  حیاتــه طــوال عــاش ولقــدـ
 .القبطیة للغة خدمة" شمس عین" اسمبِ  مجلة أصدر كما فروعه،و  األثار علمو  التاریخو 

ـــ   حیــث" الكبیــر العربــيو  القبطــي القــاموس" :منهــا القبطیــة، اللغــة عــن كتابــاً  ٢٥ كتــب فقــد ذلــك الــى باإلضــافةـ
  .أجزاء خمسة منه أصدر

ــــ   األنبـــا الجلیـــل الحبـــر نیافـــة المتنـــیح ،يالحـــال عصـــرنا فـــي القبطیـــة باللغـــة كبیـــراً  هتمامـــاً ا اهتمـــوا الـــذین ومـــنـ
 مطـران مكسـیموس األنبـا الجلیـل الحبـر نیافـة المتنـیحو  العلمـي، البحـثو  العلیا الدراسات أسقف غریغوریوس

 .قویسنا مركزو  القلیوبیة

  
…Ÿÿ^|Ô=Î'g—ÿ^|Ô=Ë‰àn`|_=Ÿƒ|=Îfà≈ÿ^|ÔW 

 على المصریة شخصیتها فرض دون یحل لم ذلك أن الّ إ العربیة، أمام ضعفت القبطیة اللغة نأ من بالرغم  ـــ 
 فــي عنــه یختلــف خــاص بمظهــر تظهــر مصــر فــي العربیــة اللغــة جعلــت بصــبغة فصــبغتها العربیــة، اللغــة

 .اآلن حتى ةحیّ  القدیمة المصریة العادات تظلّ  كما األخرى، العربیة األقطار

 قویــق، أم یــم، أردب، برســیم،: مثــل لمســمیات أســماء المصــریة العربیــة دخلــت التــي قبطیــةال الكلمــات فمــن  ـــ 
 نــاف، نونــو، ننــوس، نبــوت، تمســاح، مــاجور، لبشــة، لقمــة، كحــة، قلــة، كعــك، قــش، بقــوطي، تلــیس، حلــق،

 الالشو  اللبیسو  البوري،: السمك أنواع منو  شبورة، رمان، شوربة، شونة، تندة، سمان، سلة، رقاق، بصارة،
 .الشلنو 

  .فتفت فط، نكت، لكلك، هوش، هلوس، فرفر، شأشأ، :مثل أفعال ومنهاـــ 
 فـرح،أ بمعنـى :لیلـيو  ،لـماأل بمعنـى سأالكـو  )الوقـت وأ السـاعة( وجبـةو  للفجـل، الـورور :مثـل عبیراتت كذلكو  ــ

 .ماني يكانو  ،انتهى بمعنى بحو  ،"عیني یا لیلي" :في نرددها زلنا ما نحنو 

ـــ    فــي نلحظــه مــا المصــریة القومیــة مظــاهر أهــم مــن لعــلّ و  الجملــة، رآِخــ فــي االســتفهام داةأ تعمالاســ ومنهــاـ
 ســیادة مــدة هــىو  قــرون، تســعة لمــدة القدیمــة المصــریة ســماءاأل اختفــاء مــن فبــالرغم المصــریة، المــدن أســماء
 نخـــوس ســـیرأك، لقـــوص بولوتوبـــولیسأ: مثـــل المصـــریة المـــدن علـــى یونانیـــة ســـماءأ فـــرضو  الیونانیـــة اللغـــة

 نإفـــ ألهنـــاس، هیراكلیوبـــولیس لألشـــمونین، هرموبـــولیس ألخمـــیم، بـــانوبولیس ،یمســـألو  لیتوبـــولیس للبهنســـا،
 .العرب دخول بعد دنالمُ  لهذه ثانیة ظهرت أنو  لبثت ما المصریة سماءاأل
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Îg'kÿ^|“W= =
 لبیـب أقالدیـوس باألستاذ لنتمثَّ  أن یجب لذلكو  الفراعنة، بأجدادنا تربطنا التي لغتنا هى القبطیة اللغة نّ إ  

  .استعمالهاو  انتشارها على لمالعو  ،مهابتعلُّ  الحیاة لىإ هاتعادإ في فنجتهد القبطیة، للغة هبّ حُ  في

  
kÿ^|ÍáÑ|hW= =

  .الحدیث في استخدامهاو  كلماتها حفظو  القبطیة اللغة متعلُّ  دروس لىإ االنضمام
  

 مية وروعة اللغة القبطية.تعّبر لهم فيها عن أه ،صمِّم مجلة لترسلها ألصدقائك
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= =
r^àª^|W∆= =

 .الثالث هالبابا شنود ،معالم الطریق الروحي ـــ

 .ریخ القبطيالجنة الت، القبطیةتاریخ األمة ــ 

 .األرشیدیاكون حبیب جرجس ،١المبادئ المسیحیة األرثوذكسیة، جـ ــ 

  .ألبیرد. ،رةالمیسّ التجارب األساسیة ــ 
  
Íb|ÿ^=Ô|WéáÑ= =

  ï�"?'s MO�Ã?Uً Å�?/א v?�� ،Êu?OD�Q? pÅOK�?O9א q?"ÉU  ÄÑ)١٠: ٢(.  
  

‰`|ÿ^=œ^Ñ|éáÑW :في نهایة الدرس ینبغي أن یكون المخدوم قادرا على أن  
 .یعرف مفهوم معنى كلمة األمانة •

 .بركاتهاو مانة ألاك أهمیة درِ یُ  •

 ن.تجاه نفسه، تجاه اآلخری ،هتجاه اللَّ  :مجاالت حدود األمانة ىیفهم ما ه •

 .لى األمانة في حیاته العملیةإیستنتج كیف یصل  •

 یشهد له.و ه عطي المجد للَّ یعرف أنه عندما نسلك بأمانة، فأنه یُ  •

 ر أن یتبع األمانة في كل مراحل عمره، ألنها الطریق الوحید للنجاح.قرِّ یُ  •

ســـة ألســـرار المقدّ م لالتقـــدُّ و تجـــاه نفســـه، ذلـــك بالمواظبـــة علـــى وســـائط النعمـــة،  ر أن یكـــون أمینـــاً قـــرِّ یُ  •
  .أسبوعیاً 

  
'~|ã=m^È|ÿ^=4|WéáÑ= =

Â›kÿ^|Î|WÑ= =
  .مقص ــــى ورق مقوّ  ـــسم، صابون سائل  ٣ ــــ ٢به ماء بارتفاع  رناء مقعّ إ ر األدوات اآلتیة:احضِ  ــ  

 خطوات العمل:ـــ 

 ارسم شكل زورق على الورق المقوى بحیث یكون مثلث الشكل.ـــ ١

 ناء.تركه یطفو على سطح الماء بداخل اإلاثم  ل الزورق بدقة،افصِ ـــ ٢

 على اصبعك قطرة من الصابون السائل، ثم اغمسها خلف الزورق مباشرة. عْ ضَ ــ ٣

 لى األمام.إیالحظ أن الزورق سیندفع بسرعة ـــ ٤

_|·Î‹=‚|f=„_|‹ä–===||=E\_ً|·Î‹`=„È|‘`=^Ö_|ªF= =
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 ثم یسترسل الخادم في الشرح:ـــ 

ـــ   Surface Tension تر الســطحي"ى بـــ "التــو لــى بعــض تســمّ إهنــاك قــوة تشــد جزیئــات ســطح المــاء بعضــها ــــ
 ط.تجعل جزیئات الماء شدیدة التراب

الرابطــة بــین جزیئــات المــاء خلــف الــزورق الــورقي، فیصــبح التــوتر  بإضــعافلكــن الصــابون الســائل یقــوم ـــ 
 لى األمام.إالسطحي أمام الزورق أشد، فیشد الزورق 

 في هذه التجربة:ـــ 

  هـقوة اللَّ   ى             لإیشیر    الصابون السائل
  حیاة االنسانى               لإیشیر       الزورق 

  
ق بـــــه، نحیـــــا حیـــــاة األمانـــــة مـــــواظبین علـــــى ، مـــــا علینـــــا ســـــوى أن نِثـــــيءه قـــــادر علـــــى فعـــــل أي شــــــاللَّـــــ ــــــ

  یكون لنا نصیب معه في الحیاة األبدیة.و ه، وسائط النعمة، فنتمتع بقوة اللَّ 
 

 ه الناس.نحو اللَّ  كان أمیناً  الیوم سنعرف قصة رجالً ـــ 

  
ƒ|ÿ^=úà|WéáÑ= =

ــ ـــ ٩٧٥علــى مصــر ( لطاناً ه الفــاطمي" ُســعنــدما كــان "العزیــز باللَّ كــان  قبطیــاً  مستشــاراً  ن لــهم) عــیَّ ٩٩٦ ـ
 یعمل في الحكومة اسمه "قزمان بن مینا".

 لــس" مــن أن یســتولي هــذا القبطــي علــى قلــب الخلیفــة، فیعینــه وزیــراً فخشــى الــوزیر الیهــودي "یعقــوب بــن كِ 
لـس" اقتـرح "یعقـوب بـن كِ  ـــتابعـة لمصـر  فـي ذلـك الوقـتكانـت  ـــعنـدما خـال منصـب والیـة فلسـطین  .منـه بدالً 

 بعاده.إهو في قرارة نفسه یرید و  لى "قزمان" لجدارتهإهذا المنصب  بإسناد

 ائــداً ، لكــن حــدث بعــد ذلــك أن قكفــاءةو بجــدارة  بإدارتــهقــام ى "قزمــان بــن مینــا" هــذا المنصــب، بالفعــل تــولَّ 
هـزم الجیـوش المصـریة، فأسـرع "قزمـان بـن مینـا" جمـع كـل أمـوال الوالیـة و من بغداد أغار على الشـام،  عسكریاً 

 دینار)، خبأها في دیر بعید. ٢٠٠٠٠٠(كانت تقدر بحوالي 

 وشى بقزمان عند السلطان بأنه أخذ هذه األموال لنفسه.و فانتهز الوزیر "یعقوب بن كلس" هذه الفرصة، 

زحف على فلسطین، حیث دارت معركة كبیـرة، انتصـر  كبیراً  ه الفاطمي" جیشاً لطان "العزیز باللَّ ز السجهّ 
 قهره.و فیها على القائد البغدادي، 

ته ثبَّ و خبأة، فشكره السلطان ألمانته، م للسلطان أموال الوالیة التي كانت مُ سلّ و حینئذ تقدم "قزمان بن مینا" 
 رفع مكانته.و في منصبه، 

ـ مهلقد كرّ  أسـمى األخـالق التـي یجـب أن و خالصـه، فاألمانـة مـن أعظـم الصـفات وإ لطان نظیـر أمانتـه السُّ
ع بـین فـي كـل مـا یـودَ و أعمالنـا، و منـاء فـي حیاتنـا أُ  نسان، لذلك یجدر بنا أن نكون نحن أیضـاً إصف بها كل یتّ 

  .)١٢:  ٢٥ه (مت أیدینا، لننال المدح من اللَّ 
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  مانة؟األ ىالسؤال الهام اآلن: ما ه+ 
  

 :األمانة معنى

ــــ  لـــي، مثـــل: ســـرقة مـــا لآلخـــرین، عـــدم رد مـــا أجـــده فـــي الطریـــق  آخـــذ مـــا ال یحـــقّ  معناهـــا أالّ أ ـ
 .ن أو السلف، ....الدی في االمتحانات، عدم ردّ  لصاحبه، الغّش 

عـاء بتسـجیل هـدف أثنـاء اللعـب مـع أنـه غیـر صـحیح، عـدم الخـداع، مثـل: االدِّ  معناها أیضاً ب ــ 
 .في حقیقة ما ....بكلمات غامضة كي أخ ثالتحدُّ 

الطریــق الوحیــد للنجــاح فــي كــل مراحــل  ىاألمانــة تشــمل األمــور العالمیــة، كــذلك األمــور الروحیــة، هــ
 العمر.

 

 :األمانة أهمیة
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  لألمانة ثالثة مجاالت:
 ه:أمانتك تجاه اللَّ ـــ ١

 .(سواء مع العالم أو الشیطان أو الشهوة أو الفكر الشریر) أال تخونه أبداً ـــ  أ

 .رالنذو و الوفاء بالعهود ب ـــ 

 .األمانة في دفع العشورج ـــ 

  .عدم التراخي في الخدمةد ــــ 
  

الحصول على 
 .النجاح الدائم

  
  
 

ع بثقة التمتُّ 
الناس 

 .احترامهمو 

 
االئتمان على 

 .الكثیر
 

الحصول على 
مكافأة في الحیاة ال

 .األبدیة

 

 الناس عطاءإ
ه (عندما المجد للَّ 

یرون سلوكي 
 ).األمین

 :أهمها ،علیها نحصل التي النتائج في األمانة أهمیة ظهرت
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 أمانتك نحو نفسك:ـــ ٢

 .سة أسبوعیاً قدَّ م لألسرار المُ التقدُّ و المواظبة على وسائط النعمة أـــ 

 .بلیسإمقاومة و الحواس و ضبط الفكر ب ــــ 

  .عدم تبریر السقوط في الخطیةج ـــ 
 

 أمانتك نحو اآلخرین:ـــ ٣

 .محبتهمـــ  أ

 .االهتمام بجذبهم نحو الكنیسةب ـــ 

 .المسلوب ردّ ج ـــ 

 

'kÿ^|Îg|W“= =
 یمكننا أن نصل لألمانة لو كان لنا:

 .)١٠: ٥١(مز  القلب النقيـــ 

 (األفكار المشاعر السلوكیات)، لذلك: قةدقّ الحیاة المُ ـــ 

 ".ضبط الفكر"في مقاومة الخطیة  ن أمیناً كُ  •

 .ه"فضیلة "مخافة اللَّ  في حفظ ن أمیناً كُ  •

 ".حرارة"في الصالة بفهم  ن أمیناً كُ  •

 .في محبة أخیك ن أمیناً كُ  •

  
kÿ^|ÍáÑ|Wh= =

مهمـا رأیـت مـن متاعـب،  ،هـم قصـدكمهمـا كانـت النتـائج، مهمـا أخطـأ النـاس فـي فَ  ش أمینـاً یب أن تعتدرَّ   
فـي كـل وقـت نحـو  ن أمینـاً )، ُكـ(فـي المدرسـة، البیـت، النـادي مهما كان الموضوع الذي یتطلـب األمانـة بسـیطاً 

  .الناسو ه اللَّ 
  

= =
= =
= =
= =
= =
= =
= =
= =
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= =
= =
= =
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 د أهمية األمانة:ضع أمامك أن تؤّك

 الشكل النهائي

 اقطع هنا اقطع هنا

 ÄÑ)١٠: ٢( 
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