


ابنًا وتدعو  العذراء حتبل وتلد  آية، ها  »ولكن يعطيكم السيد نفسه 
اسمه عمانوئيل«                )أش 14:7(

البشرية  ... ولدتك  البشرية كلها ميالدًا  ميالدك اإللهي يارب قد وهب 
حسب اجلسد، وأنت ولدتها حسب الروح ... اجملد لك يا من صرت طفالً 

لكي جتعل الكل جديدًا.«
ها هو الرب يقدم نفسه آية لكل البشرية لنطمئن أنه يخلصها من 
ويحملها  الزمنية  األحداث  فوق  يرفعها  الشريرة،  الظلمة  قوات  كل 

معه إىل األحضان األبوية.
ذاته  يعطي  أنه  هي  مؤمن  لكل  يهبها  أن  الرب  يُريد  التي  اآلية 

»عمانوئيل«، بينما نخشى نحن أن نعّمق الطلبة و نرفعها إىل فوق  مع أنه ينتظر أن يهبنا 
ذاته؛ ينزل إلينا لريفعنا إليه، فيكون هو نصيبنا الصالح الذي لن ينزع عنا ... لنطلب هذه اآلية 

القديس مار إفرام السريانيالعجيبة عمانوئيل النازل إلينا ليصعدنا إىل سمواته.

امليالد   ع��ي��د  ���س��الم يف 
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بالنف�سية وعالقته  ال��ورد 
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خم�سة طرق للتوبة

ما هي أسهل الطرق للتوبة ؟ هناك ُطُرق مختلفة تتَّجه نحو نفس 
الغاية، وجميعها تنتهي أخيرًا بالسماء.

أول طريق للتوبة هو االعتراف بخطاياك: »أواًل اعترف بخطاياك 
لكي تتبرر« )إش 43: 26(. وقد كتب النبي أيضًا: »قلُت 

أعترف للرب بذنبي، وأنت صفحَت عن نفاق قلبي« )مز 32: 
5(. اعترف، إذن بخطاياك، وسوف يغفر اهلل لك. االعتراف 

باخلطايا ُيساعدنا على الكفِّ عن ارتكابها. في مخدعك احفظ 
ٍع  ضميرك منشغاًل بلومك لنفسك؛ حينئذ لن تضطر ملواجهة ُمدَّ
ام منبر الرب. هذا هو الطريق امللكي للتوبة. آخر في مكاٍن آخر قدَّ
 أما الطريق الثاني فهو: نسيان اإلساءات، ضبط االنفعال، الصفح 

عن ذنوب رفقائنا لكي يصفح الرب عن ذنوبنا )مت 6: 12(. هذا 
هو الطريق التالي للتكفير عن خطاياناكما يقول الرب:»إن غفرمت 

للناس زالَّتهم يغفر أيضًا لكم أبوكم السماوي« )مت 6: 14(.
أتريد أن تعرف الطريق الثالث؟ إنه الصالة، الصالة احلارة املجتهدة، 

الصالة من القلب.
ال جدًا.  الطريق الرابع هو العطاء، وهي أيضًا طريق فعَّ

+ بعد ذلك يأتي السلوك املتواضع البسيط، الذي ُيبِطل اخلطيئة 
ار يشهد لذلك، فلما  بنفس القوة شأنه شأن الوسائل األخرى. فالعشَّ

م ِعَوضًا عنها اتضاعًا،  دها، فقد قدَّ لم تكن له أعمال صاحلة لُيعدِّ
فسقط عنه ِحمل خطاياه )وهذا هو الطريق اخلامس(.

من عظات القديس يوحنا فم الذهب



نذكر -�ضمن معانيه  امل�ضيح  يف عيد ميالد 

هلل  “املجد  قائلني:  غنوا  املالئكة  اأن  الييكييثييره- 

النا�س  ويف  ال�سالم،  الأر�ييس  وعلى  الأعيييايل،  يف 

خا�سًا  تاأملنا  يكون  اأن  اليوم  ونييود  امل�رسة”. 

بال�سالم الذي يريده اهلل اأن يكون على الأر�س، 

اإىل ال�سالم، بل كل  وبخا�سة لأن العامل يحتاج 

نف�س اأي�سًا حتتاج اإىل �سالم...

على  هو  �سخ�س،  كل  من  املطلوب  وال�سالم 

ثالثة اأنواع:

1-�سالم مع اهلل.           2- �سالم مع النا�س.
3- و�سالم داخل القلب.

يف  الإن�سان  يحيا  اأن  هو  اهلل،  مع  وال�سالم 

اليير، ويبعد عن كل خطيئه و�يير. وذلك  حياة 

عداوه  هييي  بييل  اهلل،  عيين  ُبعد  هييي  اخلطيئه  لأن 

الإن�سان  يع�سى  واإذ  لو�ساياه،  وع�سيان  هلل 

مع  �سالم  يف  يعي�س  الييذي  ال�سالم.  يفقد  اإلهه، 

اهلل، يكون له قلب نقي طاهر. وحينما نتكلم عن 

اأن  القلب، ل نق�سد  ال�سالم مع اهلل وعن نقاوة 

منه!  الرغم  على  اليير  حياة  يف  الإن�سان  يعي�س 

القلب  ي�سعى  الييذي  هو  باحلقيقه  فاخلر  كييال، 

عليه..  الإراده  ُتييرَغييم  اليييذي  هييو  ولي�س  اإليييييه، 

اأن  تلقائيًا  لبييد  اهلل،  مع  �سالم  يف  يعي�س  الييذي 

اإنه ل يقاومهم ول  النا�س،  يعي�س يف �سالم مع 

يقاومونه. ول يخافهم بل يحبهم.. اإننا ن�سلي 

يعي�سوا  واأن  اليينييا�ييس،  بييني  اليي�ييسييالم  ي�سود  اأن 

على  منهم  اأحييد  يتعدى  ل  العنف،  عن  بعيدين 

اأحد،  على  يتعدى  ل  امل�سامل،  والإن�سان  غره. 

اأحد عليه، يحتمل وي�سر، واأي�سًا  واإن اعتدى 

ي�سامح ويغفر.. وال�سيد امل�سيح ياأمر بال�سالم 

ال�ر،  ك  يغلبنَّ “ل  الكتاب:  ويقول  والت�سامح، 

ك فاأطعمه،  بل اإغلب ال�ر باخلر.. اإن جاع عدوَّ

واإن عط�س فا�سقيه”..

واإن  �سالمك.  تفقد  بيياهلل،  عالقتك  اهتزت  اإن 

�سيطرت عليك ال�سهوات والرغبات، تفقد �سالمك 

هموم  حتمل  ل  �ييسييالم،  يف  تعي�س  ولييكييي  اأييي�ييسييًا. 

واإن  �ستتعب،  يدك  يف  و�سعتها  اإن  حياتك  الغد.. 

اأما  اأكرث.  تتعب  ف�سوف  النا�س،  اأيدي  يف  ح�سبتها 

اإن اآمنت اأنها يف يد اهلل، فاإنك �ست�سرتيح.

ل  حلياتهم،  اهلل  بتدبر  يييوؤميينييون  الييذييين  اإن 

�سالم  يف  اليييدوام  على  يعي�سون  بييل  اأبيييداأ  يقلقون 

يف  �سالم  له  الذي  الإن�سان  قلوبهم..  ميالأ  داخلي 

قلبه، ل يخاف �رًا.. اأنه يقول للرب كما قال داود 

النبي يف املزمور: “اإن �رت يف وادي ظل املوت، ل 

اأخاف �رًا، لأنك اأنت معي”.

اهلل  اأن  يوؤمن  لأنه  يعي�س يف �سالم،  املوؤمن  اإن 

هو  واأنييه  �سيء،  كل  ويدبر  يعمل  واأنييه  مييوجييود، 

فيتخيل  ال�سالم،  فاقد  اأمييا  املعني..  وهييو  احلافظ 

هناك  اأن  ومييع  مييتيياعييب..  تييوجييد  ل  حيث  متاعب 

هي  وهذه  يراها.  ل  اأنه  غر  به،  حتيط  اإلهيه  قوه 

امل�سكلة الكرى!!

تعي�س  ف�سوف  مقبولة،  �سالة  لك  كانت  اإن   

اأ�سباب  عر�ست  قد  مادمت  اأنييك  ت�سعر  �سالم.  يف 

ت�سلم  قييد  اهلل  اأن  �ييسييالتييك،  يف  اهلل  عييلييى  متاعبك 

ليزيل  اجلزيله،  مبراحمه  واأحيياطييه  مو�سوعك، 

متاعبك.

ويف بداية هذا العام اجلديد، ن�سلي اأن يتدخل 

ال�سعوب،  وم�ساكل  الأفييراد،  م�ساكل  ويحل  اهلل، 

حتى التي تبدو معقده وعوي�سه، فغر امل�ستطاع 

عند النا�س، هو م�ستطاع عند اهلل.

وليكن هذا العام مباركًا،،،

الميالد عيد  في  سالم 
لقداسه البابا شنوده الثالث

1
هوذا بيت حلم ت�ساهى ال�سماء فت�سمع فيها اأ�سوات ت�سبيح املالئكة من الكواكب، وبدال من 

)يوحنا فم الذهب( ال�سم�س اأ�سرق �سم�س الرب يف كل جانب.    



      قصة الميالد هي قصة حب.. حٌب ال 
يُعبر عنه .. حـٌب غير محدود "محبة 

أبدية أحببتك" ( أر ٣١: ٣ ).
 جاء ا� يبحث عن ا�نسان ..

وابن   ، تذكره  حتى  ا�نسـان  هو  "من 
ا�نسان حتى تفتقده" 

( مـز٨: ٤ ، عـب٢: ٦ ) ، يجيب : إنه 
"ابني" .. هذا هو الحب ا�بوي.

ومنذ القديم.. رأينا ا� يبحث عن آدم 
 ..

" آدم آدم أين أنت؟ " ( تك٣: ٩)
ورأيناه يبحث عن أهل نينوى،

وعن البحارة ( قادة السـفينة ) ، وعن 
يونان النبي نفسه..

 كما رأيناه يبحث عن السامرية .. وعن 
زكا.. وعن ...... 

 وكأنه هو المحتاج إلينا !! رغم أننا نحن 
المحتاجون إليه " لم تكن أنت محتاج� 
إلـى عبوديتي ، بل أنـا المحتاج إلى 

ربوبيتك " ( القداس الغريغورى ).
يبحث  الطيب  إلهنا  وسيظل   .. والزال 
عنا " ها أنـا واقف على الباب وأقرع " 

(رؤ٣ : ١٩) 

والزال .. وسيظل : "يتطلع من الكوى ، 
يوصوص من الشـبابيك" (نش٢: ٩) ،      

ويبحث عنا بطرق كثيرة ومختلفة ..
أهل  وعن   .. بنفسه  آدم  عن  بحث  لقد 
النوتية  نينوى عن طريق يونـان، وعن 
(قادة السفينة) بالرياح وا�مواج ، وعن 
يونان بنفسه تارة وبقادة السفينة تارة 

أخرى ، وبتوبة نينوى تارة ثالثة ..
وبحث عـن الرعـاة بالمالئكة ، وعن 
له  إن ا�   .......  ، بالنجـم  المجوس 
طرق� كثيرة يفتقدنا بها .. " ا� بعد ما 
كلم ا�باء با�نبياء قديم� بأنواع وطرق 

كثيرة ، كلمنا هذه ا�يام فى ابنه " 
(عب١: ١-٢)

يبحث عنا با�حداث .. بالمشـاكل.. 
با�مراض.. 

(رحيلهم)  وا�قرباء  ا�صدقاء  بافتقاد 
.. لماذا كل هذا ؟ �نه يهتم بخالصنا .. 
فإن سمعت لصوته يكفى هذا.. وإن لم 

أسمع .. وإن لم أفهم .. �نني مثل 

الخـروف  الضـال .. مثـل الدرهم 
وال عاقبة  أفهم طريقي  (ال   .. المفقود 

شرودي) .. 
فـإن كان ا� يبحث عنى ، ف�بحث أنا 
عن نفسي .. ف�ستجب لدعوته " اليوم 
إن سمعتم صوته فال تقسوا قلوبكم "   

(مز٩٥: ٧ ، عب٣: ٧ ، ١٥ ، عب٤: ٧).
لك المجد يا رب في ميالدك الذي فيه 
بحثت عنى .. وأتيت بنفسك إلىَّ حيث 

لم أستطع أن آت ِإليك.

فى ميالده .. جاء يبحث عنا
بقلم  القمص  بيجول

2
اإننا بحكم وجودنا يف هذا العامل و�سط التجارب قد يتعرث البع�س بعدما غفرت كل خطاياه )يف املعمودية( لذلك علينا 

اأن نفعل ما يف ا�ستطاعتنا وهو اأن نعرتف بحالنا كما هو حتى ن�سفي »بامل�سيح« الذي ال يتغري.  )القدي�س اغ�سطينو�س(



التي  اليييجييابيييييه  الييعييالقييات  اأنيييييواع 

ال�سداقه  توطيد  على  الييزوجييني  ت�ساعد 

بينهما:-

يكون  اأن  الروحيه:  العالقة   -1
ح�سور  مثل  م�سرتك  روحييي  عمل  لهما 

مييعييا وكذلك  الييقييدا�ييسييات والجييتييميياعييات 

فيير�ييسيية لييليي�ييسيياله امليي�ييسييرتكييه مييين خالل 

املذبح العائلي يوميا.

حيث  ال��زوج��ي��ه:  العالقة   -2
ي�سدد كل من هما الإحتياجات اجل�سدية 

ت�سلط  للمراأة  »لي�س  الآخيير  الطرف  لدى 

لي�س  وكييذلييك  لييلييرجييل  بييل  ج�سدها  عييلييى 

للمراأه«  بييل  ج�سده  على  ت�سلط  للرجل 

)1كو4:7(.

عندما  العاطفيه:  العالقة   -3
العاطفيه  احتياجاته  اأن  طييرف  كل  يجد 

والنف�سيه مثل احلب والإحييرتام م�سدده 

وم�سبعه من الطرف الآخر فاإن ال�سداقه 

بينهما �سوف تزادا بقوه.

حياة  ال��ع��ش��ره:  ع��الق��ة   -4
�سنوات  عدة  واحييد  بيت  يف  معا  الطرفني 

البع�س  ياألفان بع�سهما  الزوجني  جتعل 

النظر  مبييجييرد  لبع�س  فهمهما  ويييكييون 

دون كالم ولذلك تتولد �سداقه بالع�ره 

بينهما وهى من اأعمق ال�سداقات.

اإىل  اأنييظييارنييا  احلكيم  �سليمان  وجييه 

اإن�سان  اأهمية وجود ال�سديق ك�سند لكل 

اجلامعه  �سفر  يف  لنا  وييي�ييرح  حياته  يف 

الإن�سان  على  تعم  التي  الكثره  الفوائد 

من خالل ال�سداقه ومنها:

1- العشره والمصاحبه: »يوجد 

واحد ول ثاين له ولي�س له ابن ول اأخ ول 

نهاية لكل تعبه ول ت�سبع عينه من الغنى 

اأنا واأحرم نف�سي من اخلر«  اأتعب  فلمن 

)جا 4:8(

تييوفيير الييعيي�ييره وامليي�ييسيياحييبييه منيييوًا 

مييل  ولييذلييك  الإن�سانيه  للنف�س  �سليمًا 

الإن�سان بطبعه اأن يكون مع �سخ�س اآخر 

اأبونا  هو  الإحتياج  هذا  على  مثال  وخر 

ادم الذي كان مبفرده يف جنة عدن مل يكن 

يعانى من هموم احلياه مثل تربية الأولد 

اأي  عنده  لي�س  باخت�سار  املعي�سه  وغالء 

لذلك  بالوحده  ي�سعر  كان  لكنه  م�ساكل 

خلق الرب له حواء لتوؤن�سه وتكون معني 

�سخ�س  ينخرط  عندما  واأييي�ييسييًا  نييظييره 

على  يرغب  فانه  الرهبنه  �سلك  يف  جديد 

ال�سيوخ  لكن  والعزله  التوحد  يف  الفور 

نف�سه  يييدفيين  “من  يييقييولييون  الييروحيييييني 

مبكرًا ويحب�س نف�سه يكر وال�سوك فيه 

“ اأي ل ي�ستطيع التخل�س من ال�سلوكيات 
منوًا  تنمو  النف�س  لأن  فيه  التي  اخلاطئه 

�سليمًا من خالل العالقات.

ال�سداقه  توفر  اإلن�ت�اجي��ه:   -2
اإذا كنت  واأفيي�ييسييل حيييييث  اأكيييرث  اإنييتيياجيييييه 

تييخييطييط ملييي�يييروع مبيييفيييردك فييليين يكون 

بنف�س كفاءة تخطيط اإثنان معًا واإذا عمل 

الناجته  فاملح�سله  مبييفييرده  طيييرف  كييل 

�ستكون اأقل مما لو عمال اإثنان معا وهذا 

اأجرة  »لهما  املقد�س  الكتاب  عنه  قييال  ما 

لتعبهما �ساحله« )جا 9:4(

ال�سداقه  توفر  المسانده:   -3
امل�سانده والدعم الالزمان لكال الزوجني 

فاإذا وقع اأحدهما يف �سيقة �سيجد الأخر 

ياأن�س اإليه ويتكلم معه لذلك يقول الكتاب 

املقد�س »لأنه اإن وقع اأحدهما يقيمه رفيقه 

له  اإذ لي�س  اإن وقييع  وويييل ملن هو وحييده 

ثان ليقيمه« )جا 10:4(.

يتوطد  المشاعر:  دفء   -4
ي�سعر  حيث  الطرفني  بني  امل�ساعر  دفء 

كل منهما انه حمبوب من الأخر ومن ثم 

يتمتع بنوع من دفء امل�ساعر والعواطف 

اآخر يهتم به ويخاف  واأن هناك �سخ�س 

احلكيم  �سليمان  عنه  قييال  ما  وهييذا  عليه 

لهما  يكون  اثنان  ا�سطجع  اإن  »واأي�سا 

دفء اأما واحد فكيف يدفء« )جا11:4(

على  اأحييد  غلب  »اإن  الحمايه:   -5
الثييينيييان واخليط  اأمييياميييه  يييقييف  اليييواحيييد 

املثلوث ل ينقطع �ريعا« )جا 12:4(.

فلو  احلييكيييييم  �سليمان  عيينيياه  مييا  هيييذا 

ميكننا  �سدي  يعمل  �سخ�س  هناك  كييان 

لو  لييكيين  الإثييينيييان  نييحيين  مقابله  نييقييف  اأن 

علّي  يقوى  اأن  املمكن  فمن  واحييده  كنت 

ويغلبني.

عندما  امل�سيح  ال�سيد  فعله  ما  وهييذا 

من  كييان  ر�سوًل  و�سبعون  اإثنان  اإختار 

و�سبعون  اثنان  اإىل  ير�سلهم  اأن  املنطقي 

مكانًا ليكرزوا باإ�سمه لكنه اأر�سلهم اإثنان 

اإثنان لأن اإثنني اأف�سل من واحد.

وهكذا ميكننا اأن نقر هذه احلقيقه اأن 

قوى  اأ�سا�س  الييزواج  يف  ال�سداقه  وجييود 

اإقامة  يف  الييطييرفييان  جنييح  واإن  لنجاحه، 

يختران  �ييسييوف  بينهما  قييويييه  �ييسييداقييه 

ويتمتعان بكل مزايا وفوائد هذه ال�سداقة 

يف عالقتهم.

ال يكفى أن تكون هناك فقط عالقة زواج بين الزوج وزوجته 
لكن البد أن تكون هناك صداقه قويه وعالقه وطيده بينهما 

العهد  مفهوم  تدعيم  على  تساعد  الزوجين  بين  الصداقه  ألن 
الذي ال يحل وال يكسر في الزواج.

اآلخر  الطرف  يكون  أن  الزوجين  لدى  األولويات  أهم  تكون  أن  فيجب 
اقرب واعز صديق له.
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 �سديقك هو قلبك الثاين، الذي يح�س بنف�س �سعورك، يتاأمل الأملك من اأعماقه، ويفرح لفرحك من اأعماقه، هو 

ر�سيد لك من احلب، ور�سيد من العون، وبخا�سة يف وقت ال�سيق.ال يتخلى عنك.   )قدا�سة البابا �سنوده الثالث(
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ال يكفي اإن ت�ساعد ال�سعيف بل ينبغي اإن تدعمه.

)وليم �سيك�سبري(         
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ال عالقة للنجاح مبا تك�سبه يف احلياة اأو تنجزه لنف�سك، فالنجاح هو ما تفعله لالآخرين.

)ليو تول�ستوي(           
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عندما نرى الرب نرى عمانوئيل فندرك اأن اهلل معنا، اأما من ال يب�سر اهلل معه فاإنه ال يعرف بعد مولود 

العذراء.                                       )القدي�س امربو�سيو�س(



»وملا ولد ي�سوع يف بيت حلم اليهوديه يف اأيام هريود�س 

امللك اإذا جمو�س من امل�رشق قد جاءوا اإىل اأور�سليم قائلني:اأين 

واأتينا  امل�رشق  يف  جنمه  راأينا  اليهود؟فاإننا  ملك  املولود  هو 

لن�سجد له«.

عظيم  ملك  وهناك  غريب  النجم  هذا  اأن  تاأكدهم  وقت 

اإنه  يعرفوا  ال  وهم  الهدايا  تلك  ب�رشاء  قاموا  اإليه  �سيقودهم 

االإلـه،يعرفون فقط اأنه ملك ولكن ال يجوز اأن نقف اأمامه بدون 

هدايا.

ونقوم  للم�سيح  وزيارتهم  املجو�س  على  ال�ستار  فلنقفل 

اخلروج،  �سفر  من  اآيه  خالل  من  الهديه  فكرة  على  بالرتكيز 

ي�سوع ياأمر مو�سى ويقول:

»ال يظهرون اأمامي فارغني«، »كلم بني اإ�رشائيل اأن ياأخذوا 

اإيّل تقدمه«، ويف �سفر ي�سوع »ال حت�رش اأمام الرب فارغا« 

بيد  اإليه  تدخل  باأن  ت�سمح  ال  وقيمته  اهلل  كرامة  اأن  يعني 

الهديه...ولكن  قيمه  تزيد  اإليه  امُلهدى  قيمة  زادت  ما  فارغه،كل 

ملاذا يطلب امل�سيح الهديه من االإن�سان؟

حتبهم  والأنك  النا�س  حتب  اأنت  الحب:  دليل  1-الهديه 
تعرب عن هذا احلب بهديه.احلب يجعلك ال ت�ستطيع اأن تقف اأمام 

اهلل فارغ،فاحلب رمز الهديه والهديه دليل للحب.

ولكنه  املاديه  لقيمتها  ينظر  ال  فهو  هديه  للرب  تقدم  عندما 

»حويّل  لنا  يقول  الهدية،فهو  تلك  حتويه  الذي  احلب  لَكم  ينظر 

يغلب  اأن  يريد  من   )5  :6 غلبتاين«)ن�س  قد  فاإنهما  عينيك  عني 

الرب فالرب ال ُيغلب اإال باحلب.

من  الكثري  يعطيني  الرب  الأن  بالجميل:  للعرفان   -2
خرياته،الرب ي�سرت علّي وعلى خطاياي،اإحتملني يف كل ذنوبي 

ومي�سي  بيدي  والدينونه،وياأخذ  املوت  ت�ستوجب  كانت  التي 

معي...ولهذا يا رب اأمتنى اأن اأو�سل لك كيف اأ�سعر بنعمك واأقدم 

للم�سيح  تقدم  عندما  يل.النا�س  قدمتهه  مما  �سغري  �سيء  لو  لك 

عنده  ملن  اإال  يقبل  ال  الرب  لكن  خمتلفه  دوافعها  تكون  العطايا 

اإح�سا�س العرفان باجلميل واحلب.

ما هي العطيه التي ميكن اأن يقدمها االإن�سان اإىل اهلل؟

قبل اأن تقف اأمام الرب يف الكني�سه اأو يف ال�ساله راجع نف�سك 

فهو  به  جتاوب  اأن  ممكن  �سيء  معك،كل  التي  التقدمه  هي  ما 

�سحيح املهم اأن يكون بحب وعرفان باجلميل.

الهدية األولى:تقدمه الشكر
وبــدون  بالل�سان  ال�سكر  �سالة  ن�سلي  اأن  جمــرد  ولي�س 

اإح�سا�س،ولكن يجب اأن ي�سكر االإن�سان بالل�سان والقلب وي�سعر 

بالنعم الكثريه التي يهبها اهلل لنا.

الهدية الثانيه:التوبه
التوبة هديه كبريه جداً الأنها لي�ست �سيء تقدمه لكنك 

تقدم نف�سك حل�سن اهلل ومبا اإنك اأغلى �سيء عند اهلل فعندما 

ترجع اإليه بتوبتك تقدم اأغلى هديه يريدها »يا اإبني اإعطني 

اأ�سقياء  اإخوه،واالإثنتان  26(،كمثال:)اإثنان   :23 قلبك«)ام 

ولديهم اأخطائهم ويف عيد االأم قامت االأويل بادخار املال وجلبت 

اإن  �ساحمني  لها  وقالت  الأمها  ذهبت  الأمــهــا،واالأخــرى  هديه 

ال�رش،ال  يف  بعيده  كوره  يف  غريبه  ار�س  يف  اأنفقته  م�رشويف  كل 

لن  اإنني  اليوم  من  اأعدك  لكني  لكي،  اأقدمه  �سيء  اأي  لدّي  يوجد 

اأ�سبب لكي احلزن ثانيًة ولن اأك�رش قلبك مرة اأخرى واأعدك اأنني 

�ساأ�ساعدك يف اأعمال املنزل... وتظل هذه البنت تعد اأمها بالدموع 

اأيًا  اأ�ساءت فيها الأمها(...يف راأيك  والندم ميالأ قلبها على كل يوم 

من الهديتان اأقَيم عند االأم؟! 

غريك،ويف  �سيئًا  منك  ينتظر  ال  ي�سوع  الأن  الثانيه  بالتاأكيد 

�سياأخذك  ي�سوع  الأن  الهديه  منك  امل�سيح  ياأخذ  لن  الهديه  هذه 

اأنت يف اأح�سانه وي�سمك بقوه ويقول »اإبني هذا كان ميتا فعا�س 

24(...اإذا قّدم توبه كل يوم �ستجد   :15 وكان �ساال فوجد«)لو 

اأنها اأحلى هديه يحبها الرب.

الهدية الثالثه:من أرادوا أن ُيعطوا وليس لهم
نقول يف اأو�سية القرابني اأذكر يا رب كل من قدموا اإليك يف هذا 

اليوم والذين لي�س لهم واأرادوا اأن يعطوك.

ُتبنى  عظيمه  كني�سه  هناك  )كان  �سوفيا  اآجيا  عن  وُيحكى 

وطلب  االإمرباطور  بنائها  تزّعم  الكني�سة  هذه  الق�سطنطينيه،  يف 

تربعات من النا�س وكل من يريد اأن يجامله ُير�سل اإليه ويقول اأنا 

اإ�سمها  اإمراأة  األف وزنه ذهب وهكذا ... وهناك  اأر�سل  االأمري فالن 

اأن  تريد  لكنها  تقدمه  �سيء  لديها  يوجد  ال  جداً  فقريه  �سوفيا 

ُتعطي، فاأخذت تفكر ما ع�ساها اأن تفعل؟ فجلبت املياه للجمال 

واحلمري التي جتر احلجاره للكني�سه، وتطعمهم بح�سو فرا�سها 

الكني�سه،  بناء  واإنتهي  فقرها  �سدة  من  بالتنب  حم�سو  كان  فقد 

اإ�سمه  كتبوا  وكلما  االإمرباطور  باإ�سم  الكني�سة  �ست�سمى  وكانت 

على اللوح الرخامي ُي�سق اإىل ن�سفني فذهبوا لالأ�سقف وقال لهم: 

اأن هذه  الرب  لهم  قال  ال�سالة  اأن يقول �سيئا وبعد  ي�سوع يريد 

الكني�سه ت�سمى على اإ�سم �سوفيا(

فارغًا،�سنجد  اأمامه  يقف  اأن  ي�ستطيع  لن  الرب  يحب  من 

�سخ�س يقف اأمام الرب يقدم دموع واآخر يقدم ت�سبيح واآخر يقدم 

احلروب  وكل  امل�سكونة  وكل  النا�س  لكل  القلب  عمق  من  �سالة 

التي يف العامل... لو اإننا نفكر يف ما فعله املجو�س ويف اأننا يجب اأال 

نقف اأمام الرب فارغني ف�سنجد حتمًا ما ن�ستطيع اأن نقدمه.
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اأمطر يا رب علي قلبي من بركاتك، فينمو زرع الف�سيلة يف قلبي، وتعهد باملراحم، ليخرج ثمر الرب 

مبراحمك.          )مار افرام  ال�سرياين(



القــديـ�س 

با�سيلـيــو�س الكبـيــر

نــ�ســـــاأتـــه:

 كان والده اإي�سيذورو�س ق�سا قدي�سا، وقد ُرزق خم�سة اأوالد هم

 با�سيليو�س وغريغوريو�س وك�ساريون وبطر�س ومكرينه، وقد عا�س

 الجميع في القدا�سه مدي الحياة، وقد تلقي علمي الف�ساحه والخطابه على يد

ليبانيو�س الفيل�سوف االأنطاكي واأ�ستغل بالمحاماه.

رهبنتــــــــه:

وفي �سنة 853 م هجر العالم وكل اأمجاده، وطاف في براري م�سر حيث �ساهد الن�ساك وتاأثر 

بهم وعاد فالزم العزله في اإحدى البراري. ولما �ساع خبر قدا�سته التف حوله كثيرون فاإتخذوه 

مر�سداً يقودهم في طريق الكمال.

كهـــنــوتــــه:

وفي �سنة 263 م رقي اإلى الدرجه الكهنوتيه فاإ�ستمر يعلم الموؤمنين ويدافع عن االإيمان القويم ويرد 

ال�سالين، وفي �سنة 073 م ر�سم رئي�سًا الأ�ساقفة قي�سرية الكبادوك ولكن لجراأته في الحق وتوبيخه الملوك 

الذين ي�سلكون �سد العقيده واالآداب، اأراد الملك نفيه ولكنه اأحجم لموت اإبنه. ومرة اأخرى اأراد الملك اأن يوقع 

اأمرا بنفيه فاإنك�سر القلم فاأم�سك باآخر فاإنك�سر الثاني اأي�سًا وهكذا الثالث فمزق الورقه وترك القدي�س يرعى 

�سعبه ويدير كني�سته ب�سالم.

مــعــجزاتـــه:

اإمتالأ با�سيليو�س من الروح القد�س وو�سع القدا�س الم�سهور المن�سوب اإليه واأجرى اهلل على يديه عجائب 

ومعجزات كثيرة... منها اأن اإحدى الكنائ�س ا�ستولي عليها الهراطقة واإتفق الراأي على غلقها على اأن تعطي لمن 

يفتحها ب�سالته وب�سالة هذا القدي�س فتحت الكني�سه وت�سلمها الموؤمنين ثانية.

وُيحكى عن اإمراأه كتبت خطاياها في ورقه وقدمتها للقدي�س با�سيليو�س ف�سلي من اأجلها فمحيت خطاياها 

ما عدا خطيه واحده، فاأمرها اأن تم�سي اإلى االأنبا اإبرام لي�سلي من اأجلها ولما م�ست اإليه فاأعادها اإلى 

القدي�س قائال لها: اأ�سرعي لمالقاته قبل وفاته، فلما عادت وجدته قد اإنتقل فبكت وو�سعت الورقة على 

ج�سده فمحي ما كان مكتوبا به.

ولهذا االأب ف�سائل كثيره وعجائب عديده غير هذه وقد و�سع ميامر ومقاالت ومواعظ ون�سكيات 

وف�سر بع�س االأ�سفار العتيقه وو�سع قوانين موجوده بين اأيدي الموؤمنين.

نيـــــــــاحتـــــــــه:

تنيح القدي�س با�سيليو�س الكبري رئي�س اأ�ساقفة قي�رشية الكبادوك يف 6 طوبة )14/

يناير( �سنة 379 م.
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اعلم اأن اأيام حياتك حم�سوبة على قدر احتياج نف�سك القتناء القدا�سة التي بدونها لن يعاين احد 

)اأحد االآباء( الرب فال ت�سيع دقيقه واحده بعيدا عن خطة اهلل خلال�س نف�سك.  
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مفاتيح التعامل مع المرأة 
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احلب الذي يتغذى بالهدايا يبقى جائعا على الدوام.

)مثل اجنليزي(         
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 Úæ∏©e ¬¡Lh ¿ƒ n°VÎj,¬°û«éH ó©H É¡«dEG π°üj ⁄ »àdG ¿óŸG OGƒb ¬«dEG

 ¢Tƒ«÷G óFÉb º∏Y Éª∏a,ΩÓ°ùà°S’G Gƒ°†aQ øjòdG Oƒ¡«dG q’EG...º¡àYÉW

 ÜBGƒeh ¿ƒªY ƒæH ¬«a ô°†ëà°SG zÜôM ¢ù∏›{ó≤Yh Öé©J,º¡fÉ«°ü©H

 ∫ÉÑL ∫ÉLQ π«FGô°SEG »æH ¿EÉa ∫Éà≤dÉH º¡HQÉëj ’CG ¬«∏Y GhQÉ°TG øjòdG

 ÖÑ°ùH  Gƒª∏°ùà°ù«a  ∞Œ  ≈àM  ™«HÉæ«dG  ≈∏Y  á°SGôM  º«≤j  øµd,∫ÓJh

.áæjóŸG º«∏°ùàH º¡JOÉb ≈∏Y §¨°†dG ¤EG º¡©aój É‡ ´ƒ÷Gh ¢û£©dG

 ºg  Égh,º∏°ùà°ùj  ⁄  ¬``̀fC’  ∂`̀∏`̀ŸG  É`̀jõ`̀Y  ≈`̀∏`̀Y  GhQÉ```̀Kh  Ö©°ûdG  ∞`̀ŒQÉ`̀a

 kÓFÉ°S,ˆG áªMQ Ghô¶àæj ¿CG º¡æe Ö∏Wh ÉjõY ≈µH...É k°û£Y ¿ƒJƒÁ

 ¿ƒ∏©Øj áfƒ©e º¡d ˆG Ωó≤j ⁄ ¿EÉa,ΩÉjCG  á°ùªN IóŸ Gƒª∏°ùà°ùj ’ ¿CG

 ≈°Sƒe ™e çóM ÉÃ ¬«Ñ°T ∞bƒe ‘ ÉjõY QÉ°U,( : ƒ¡j)¿hójôj Ée

.( -  :  óY)¢û£©dG ÖÑ°ùH ¬«∏Y Ö©°ûdG ôeòJ ÚM »ÑædG

?ΩÉjCG á°ùªîH óYƒŸG OóM GPÉŸ øµdh

 áFó¡àd Gòg ∫Éb É‰EGh,É k«FÉ¡f áæjóŸG º«∏°ùJ ÉjõY á«f ‘ øµJ ⁄ ÉÃQ.CG 

 øjòdG AÉŸGh áfƒÄŸG ¿C’ ÉÃQ øeõdG OóM óbh.áHô£°†ŸG Ö©°ûdG ôYÉ°ûe

.ΩÉjCG á°ùªN IóŸ s’EG ¿É«Øµj Éfƒµj ⁄ áæjóŸÉH

 Ωƒj »¡àæj ≈àM QÉ¶àf’ÉH º¡©æbCÉa,ÚæK’G Ωƒj ‘ º¡©e çó– ¬∏©d.Ü 

.IOÉÑYh íFÉHP ¬«a Ωó≤J …òdG áMGôdG Ωƒj ¬fƒµH âÑ°ùdG

 ≈∏Y  AÉ°SDhôdG  Ωõ©H  â©ª°S  ó≤a,ôØ°ùdG  çGó`̀MCG  âjOƒ¡j  ¥ÎîJh  Éæg

 ˆG ‘ º¡à≤K ∞©°V ≈∏Y º¡îHƒJ äAÉéa,áæjóŸG º«∏°ùJ

 ’h ˆG ô`̀µ`̀a ±ô`̀©`̀f ’ É`̀æ`̀fC’,¬`̀∏`̀Nó`̀J ó`̀Yƒ`̀e ˆ Oó`̀ë`̀f ¿CG É`̀æ`̀d ¢`̀ù`̀«`̀d

 ‘ ¬«∏Y ÉfQƒeCG ¢Vô©f ¬JQóbh ¬àªµMh ¬JƒHCG øe mÚ≤j ‘ É‰EG,¬àªµM

 á≤jô£dÉHh,É kÑ°SÉæe √Gôj …òdG  âbƒdG  ‘ ¬∏ª©d πeÉc mº«∏°ùàH,ÉæJGƒ∏°U

 .Égójôj »àdG

 ¿hO Égƒ≤aGƒa É¡jój ≈∏Y É°UÓN ˆG É¡«a ™æ°üj á∏¡e º¡«dEG Ö∏£Jh

 ‘ ÉgóÑ©J ¿Éµe ‘ á∏jƒW IÓ°U âeób ó≤a ºK øeh,É¡à£N Gƒª∏©j ¿CG

( : ƒ¡j)z»H
n
CG ¿ƒ©ª°T ¬dEG,ÜôdG É¡jCG{É¡à«H á« q∏Y

 ¢Sƒæ«éjQhCG áeÓ©dG ∫ƒ≤j Éªch, z»HCG ¿ƒ©ª°T ¬dEG{:ˆG ƒYóJ É¡JÓ°U ‘

 ¿ƒ©ª°T É¡«HCG ¬dEG É k°†jCG ƒ¡a,Üƒ≤©jh ≥ë°SEGh º«gGôHEG ¬dEG ƒg ˆG ¿Éc ¿EG

É k°†jCG

 πc ™```̀eh ¿É``̀°``̀ù``̀fEG  π``̀c ™``̀e á`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀T á``bÓ``Y ‘ π``Nó``j ¿CG ˆG ó``jô``j

 á≤HÉ°ùdG ∫É«LC’G ™e πªY …òdG, z»FÉHBG ¬dEG ˆG Éj{:øeDƒŸG ñô°ü«a,Iô°SCG

.¬àfƒ©eh ¬àª©f Ö∏Wh ¬H ≥°üàdG ¿EG Ωƒ«dG øeDƒe πc ™e πª©j ≈≤Ñjh

 ¬JÓeÉ©e ≈∏Y ˆG ôµ°ûJ ¿CG âjOƒ¡j ≈°ùæJ ’ »¡dE’G πNóàdG Ö∏£J PEG

 ôµ°T  áë«HP  Ωó≤Jh,πÑ≤à°ùŸG  ‘  πª©«°S  ¬`̀fCG  øeDƒJh,»°VÉŸG  ¬Ñ©°T  ™e

 É¡fCÉc,( : ƒ¡j)É¡H  πª©j  ¿CG  ¬dCÉ°ùJ  ¿CG  πÑb,¬dÉªYCG  πLCG  øe  í«Ñ°ùJh

 ’ »g πª©J ¿CG É¡Ñ¡j ¿CG ¬æe Ö∏£Jh,´É£≤fG ÓH πeÉ©dG ¬fƒµH √óé“

.¬JOÉ«b â–h ¬àª©æH πH,ájô°ûÑdG É¡JQó≤H

 É¡àjQÉL  ™e  âLôNh,äGôgƒ›  øe  ∂∏“  Ée  πµH  âæjõJ  ∂dP  ó©Hh

 Ò©°ûdG ≥«bO ôFÉ£ na øe ÉLôN ä
n

CÓeh,âjR ≥jôH pEGh ôªN ¥ pR É¡à£Y
n
CGh

( : ƒ¡j)IôgÉ£dG á nØZQ
n

C’Gh á°ù pHÉ«dG ¬cGƒØdGh

 ΩÉ`̀©`̀W ƒ`̀gh,Ò`̀©`̀°`̀û`̀dG ≥``«``bO ô`̀FÉ`̀£`̀a ≈```̀gh É`̀¡`̀à`̀Ø`̀«`̀°`̀Uƒ`̀d É````̀gOGR â`̀ª`̀∏`̀°`̀S

.ˆG óéŸ É«ëàa ó°ù÷G ∫ƒ©J »µd πH º©æààd ’ πcCÉJ »¡a,AGô≤ØdG

 º«≤j …ò`̀dG  ¢Só≤dG ìhô``dG  πªY ¤EG  IQÉ`̀°`̀TEG  â`̀jR ≥`̀jô`̀HEG  äò``NCG  É k°†jCGh

 ™e á`̀cô`̀°`̀û`̀dÉ`̀H  ™àªàæd ¢``Shó``≤``dG ¬``̀Mhô``̀H í`̀°`̀ù`̀ o‰,Üô`̀∏`̀d AÉ`̀ë`̀°`̀ù`̀e É`̀æ`̀e

 ìô`̀ah  áÑ  ø`̀e  ìhô``̀dG  ôªK  ¤EG  Ò°ûJ  á°ùHÉ«dG  ¬cGƒØdGh.Éæë«°ùe

.(  : ÓZ)...ΩÓ°Sh

 ¤EG  Égƒ∏°SQCÉa  É¡dÉªL  ºgô¡H  ø`̀jò`̀dG  AGó```̀YC’G  ôµ°ù©e  ¤EG  â`̀¡`̀ŒGh

.É¡Ñ∏£c ºgóFÉb

 É¡fCGh ádÉ ’ Ωõ¡æe Ö©°ûdG ¿CÉH ¬àYóN óbh ÉfÉØ«dCG π≤Y âÑ∏°S ∑Éæg

 AóÑdG IQÉ°TEG É¡æe ô¶àæj ¿CG ¬«∏Yh,≥≤ëŸG ∑Ó¡dG øe ƒéæàd ¬«dEG âHôg

 IÓ°ü∏d êhôÿÉH É¡d íª°ùj ¿CG ¬«∏©a ∂dòd,ˆG øe ÉgòNCÉJ ±ƒ°S »àdGh

 ‘  πjÉé«HCG  ÜÉ£ÿ  É kHQÉ≤e  âjOƒ¡j  ÜÉ£N  AÉL....( : ƒ¡j)Ó«d

 »∏eô```µdG  ∫É``HÉf  É````¡LhR ó````````°V ¬```Ñ°†Z IQƒK áFó``````¡àd OhGO ™e É¡FÉ≤d

 âfÉch,áYÉé°ûdG ™e áªµ◊ÉH âjOƒ¡jh πjÉé«HCG âª°ùJG, (  º°U )

.IÒÑc áYÉª÷ πH Éª¡«°üî°ûd ’ ¢UÓÿG Ö∏£J Éª¡æe πc

 Iƒ¡°ûdÉH É¡«a ôµØj ƒg Éªæ«Hh,¬àª«dh ¤EG ÉfÉØ«dCG ÉgÉYO ΩÉjCG áKÓK ó©H 

 ôµ°ùa ÜGô°ûdÉH π q≤ãJ å«M,á∏«∏dG ∂∏J ‘ ¬Ñ©°ûd É°UÓN ó©j ˆG ¿Éc

 á¶ë∏dG  ¿CG  âjOƒ¡j  äóLh GƒLôNh É¡©e √OƒæL ¬côJ  ÉŸh,â«ŸG  πãe

 ÚJôe ¬≤æY ≈∏Y ôéæîH äƒgh ˆÉH äóéæà°SÉa,äAÉL ób áª°SÉ◊G

 ¤EG  ™LôJh,(¿É£«°ûdG  õeQ)¬°SCGQ  ™£≤J  âjOƒ¡j,¬æY  ¬°SCGQ  π°üØfEÉa

 ¢SGôM ó©H øY âjOƒ¡j äOÉæa,É¡HGƒH
n
CG ¤EG Éàn∏°Uhh{ (¢ShOôØdG) É¡à«H

 íàØJ  ¿CG  âjOƒ¡j  âÑ∏W,( : ƒ¡j)zÜÉÑdG  Gƒë nàaG  Gƒëà naG{:ÜGƒH
n

C’G

 á°ù«æµdG πã“ É¡fEG, Éæ©e ˆG  ¿C’ É¡àØ«°Uh ™e πNóàd ÜGƒ`̀HC’G É¡d

 ÜGƒ````̀HC’G  É`̀¡`̀eÉ`̀eCG  íàØæàa  É`̀¡`̀£`̀°`̀Sh  ‘  ¢`̀ü`̀∏`̀î`̀ŸG  ≈æµ°ùH  ™`̀à`̀ª`̀à`̀J  »`̀à`̀dG

.ájóHC’G Iô°üædG ó«°ûæH ≈æ¨àJ,É«∏©dG º«∏°TQhCG πNóàd ájôgódG

 ÚÑ°VÉZ ÚØîà°ùe ¿ƒjQƒ°TC’G ΩÉ≤a,Üô◊G ÜGƒHCG Gƒ≤∏WCG íÑ°üdG ≈ah

 ÓH Ó«àb √hóLƒa Oƒ¡«dG ≥ë°ùH ôeC’G º¡d Qó°ü«d ºgóFÉb Gƒ¶bƒ«d

 Oƒ¡«∏d  âMÉJCG,á«FGƒ°ûY  á≤jô£H  Oƒæ÷G  Üôgh  ¢û«÷G  èYõfCÉa,¢SCGQ

 ΩÓ°S  âjOƒ¡«H  QÉ°Uh,ºgOóY  øe  ºZôdG  ≈∏Y  º¡à«à°ûJh  º¡JOQÉ£e

.á∏jƒW IÎØd É°†jCG Égó©Hh É¡JÉ«M ΩÉjCG ∫GƒW π«FGô°SE’

:Iô°üædG ÖgGƒd í«Ñ°ùJh ôµ°T

 ....¬ pª°SÉ pH GƒYOGh....êƒæ°üdG ≈∏Y Üô∏d Gƒ‰Q,±ƒaódÉ pH »¡dE’ Ghó°ûf
n
CG{

 móFÉ≤c º¡£°Sh ΩÉbCG …CG..( - : ƒ¡j)z¬Ñ©°T §°Sh ‘ ¬JGôµ°ù©e π©L

.Qƒ¶æe ÒZ

 É¡°û«©J  »`̀à`̀dG  á«°ùæµdG  IÉ«ë∏d  á«M  IQƒ`̀°`̀U  ¢Só≤ŸG  ÜÉàµdG  Éæd  Ωó`̀≤`̀j

 ¬LGƒJ IÉ«M »¡a.ÜôdG ‘ ¢Só≤ŸG øeDƒŸG É¡°û«©j Éªc á°Só≤ŸG áYÉª÷G

 ∫ÉµJ’Gh ˆ ñGô°üdG ≈∏Y øeDƒŸG ÜQóàj É¡dÓN,äÉ≤«°†dG øe á∏°ù∏°S

.»¡dE’G ¬∏ªY ‘ AÉLôdGh ¬«∏Y
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اإذا بداأت ال�سالة والحظت اأن قلبك غري م�ستجيب لل�سالة وقد �سملته برودة، اأوقف ال�سالة وحاول اأن تدخل احلرارة يف قلبك، 

اإما بذكر خطاياك واعرتافك بها، اأو بذكر اإح�سانات اهلل عليك بالرغم من جحودك و�سرودك الكثري.  )االأب يوحنا كرون�ستادت(



فائدة الزهور وا�عشاب
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اجلميع يفكر يف تغيري العامل، ولكن ال اأحد يفكر يف تغيري نف�سه.

)ليو تول�ستوي(         



تنق�سم  اإىل اأربعه اق�سام:

	- على اأيدي اليهود.

	- على اأيدي الوثنيني.

ا�سحاب الطبيعتني بعد جممع خلق دونيا.	- 

	- ا�ست�سهاد على مر الع�سور واىل قبل جمئ امل�سيح.

ال�سهداء  خييامت  بطر�س  البابا  با�ست�سهاد  انييه  البع�س  يظن  قييد 

ع�ر  انتهى  انييه  احلقيقة  ولييكيين  ال�ست�سهاد  ع�ر  انتهى  قييد 

تعنى  امل�سيحية  لن  اليييفيييردي  ولييييي�ييس  اجلييميياعييي  ال�ييسييتيي�ييسييهيياد 

ال�ست�سهاد.

1- عصر اليهود
البداية مبولد امل�سيح مبجئ املجو�س وقتل اطفال بيت حلم )على 

بن  يعقوب  القدي�س  ثم  ا�سطفانو�س  القدي�س  ثم  اليهود(  ايييدى 

زبدى وكانوا يحر�سوا احلكام على امل�سيحني مثل امل�سيح.

2- الوثنيين 
�رورى  ولكن  حلقات   10 الرومان  من  اباطرة   10 ايدى  على 

امللك   هييو  فيياأولييهييم  منهم  واحيييد  واأخييير  منهم  واحيييد  اول  نييعييرف 

هو  واأخرهم  وبول�س،  بطر�س  يده  على  ا�ست�سهد  الييذي  نييرون: 

امللك دقلديانو�س: وا�ست�سهد على يده كثرين جدا، وجل�س على 

جلو�س  يوم  قالوا  الع�ر  هذا  �سعوبة  ومن  284م  �سنة  كر�سية 

ال�سهداء  تقومي  بداية  اليوم  هذا  يكون  العر�س  على  دقلديانو�س 

ال�سهداء  تاريخ   +284 القبطي  التاريخ  ح�ساب  معرفة  اأردنا  فلو 

التاريخ  امليالدى =  التاريخ   -284 اأو  امليالدى  التاريخ  احلاىل = 

احلاىل لل�سهداء واأدق �سنة هي ال�سنة القبطية الفرعونية القدمية 

وكانت ت�ستخدم فى ح�ساب كل �سئ الزراعة – احل�ساد والنا�س 

قدميا عملوا اأمثال �سعبية على كل �سهر قبطى.

هذا  فقالو  برمهات  �سهر  فى  بيجى  الكبر  ال�سوم  غالبا   فمثال  

املثل: )عا�س القبطي ومات وماأكل�س الفول الخ�ر واجلبنة فى 

برمهات(.

ومن التواريخ الهامة أيضا
تاريخ 313م  يف هذا التاريخ اأمن امللك ق�سطنطني واعتمد وا�سدار 

الوثنية  وانتهاء  الديانة  حرية  على   ين�س  الييذى  ميالن  من�سور 

تقريبا واعالن امل�سيحية ديانة ر�سمية.

     - بعد �سدور املر�سوم بدءت تبنى الكنائ�س وفى هذا الوقت 

اأنكروا  ال�سطهاد  اأيييام  يف   اأنا�س  هناك  كان  انه  م�سكلة،  ظهرت 

اأحبوا  ال�ست�سهاد  ع�ر  انتهى  وملا  ال�سطهاد  �سدة  الإميان من 

يعودوا لالأميان مرة اأخرى فماذا تفعل  الكني�سة  معهم  تقبل اأم 

ترف�س 

- فكان هناك راأى اأنهم ليجوز ان يرجعوا لالأميان الذي اأنكروه 

جممع  اأهييمييهييم  ال�سبب،  لييهييذا  جممع  ميين  اأكيييرث  الكني�سة  فعملت 

قي�رية اجلديد وجممع انقره يف �سنة 314 و315، فقالوا ان اللة 

رحوم ومعطى لنا ايام لكى نتوب فالكني�سة فى النهاية قالت انه 

ميكن قبولهم ب�رط اأخذ قانون توبة قوى، حرمان من التناول 

الكني�سة  تقبلهم  ذلييك  اجييتييازوا  اذا  وميطانيات  وا�ييسييوام  فييرتة 

بعدها.

3- اصحاب الطبيعتين
ظهر اأي�سا يف هذا الع�ر البدع والهرطقات:

- فكان على �سبيل املثال جممع نقيه اأمام بدعة اريو�س الذى انكر 

األوهية امل�ضيح.

حرمت اريو�س وو�سع قانون الميان اىل واي�سا ياأتى فى جمدة 

علية  ويطلق  انق�ساء  مللكة  لي�س  اللذى  والمييوات  الحياء  ليدين  

ا�ضم )قانون الإميان النيقاوى.

- ولكن ا�ستمر اريو�س يف املقاومة ون�ر بدعتة كان معروف انة 

ذكى وكان  البابا احلاىل الك�سندرو�س فاأحب اريو�س  اأن ياأخذ منة 

احلل لنة علم انة ميكن اأن  ميوت البابا بدون اأن يحله ولكن مل 

يقبلة احد.

- البابا الك�سندرو�س  قبل نياحتة راأى ال�سيد امل�ضيح �سكلة جميل 

فقال  هكذا  مالب�سك  فعل يف   له من  فقال  ممزق  ثوبة  ولكن  جدا 

لأنة  الكني�سة  �ركة  فى  تقبلة  اياك  اريو�س  هو  ثوبى  قطع  الذى 

يتظاهر بالتوبة لياأخذ احلل فاأو�سى البابا  تالميذك اأن ل يقبلوه 

يف �ركة الكني�سة ثم تنيح البابا.

وتظاهر  اريو�س  الية  فجاء  اأر�سالو�س  تلميذة  مكانة  وجل�س   -

هذا  جل�س  ولذلك  معلمة  لو�سية  ي�سمع  ومل  البابا  فحلة  بالتوبة 

البابا على كر�سية  6 ا�سهر وتنيح.

وكان  الكر�س  على  جل�س  و  الثانى  بطر�س  البابا  تلميذة  وجاء   -

اأول قرار اأخذة  حرم اريو�س مرة اأخرى.

- اأن اريو�س بعد جممع نقية قاوم اأثنا�سيو�س وت�سبب فى نفية 

عن كر�سية اأكرث من مرة وعمل وقائع بني البابا وامللك وجاء اإىل 

على  النا�س  يحر�س  البابا   ان  وقييال  بة  وو�سى  ق�سطنطني  امللك 

عدم ار�سال املحا�سيل اىل الق�سطنطينية  ف�سدقة امللك وقام بنفي 

البابا اأثنا�سيو�س.

- فقال البابا للملك �سيقوم اهلل ديان بيني وبينك.

- واأي�سا مرة اأخرى اتهموة فى طهارتة وعفتة واهلل اظهر براءته 

وقالوا له العامل كله �سدك – فقال وانا اأي�سا �ضد العامل.

التى  العقيدة  خال�سة  به  الييذي  لون  توم�س  من�سور  و�سدر   -

الكني�سة  اثنا�سيو�س ولذلك  البابا  بعذل  تنادى بطبيعتني وقاموا 

تعتره �سهيد بدون �سفك دم ملا لقاه من اأتعاب ونفى.

وانق�سمت الكنائ�س اإىل.

واحدة.  بطبيعة  نوؤمن  ونحن  الأرثوذك�سية  الكني�سة  ال�رشقية: 

الغربية: يوؤمنون بالطبيعيتني مثل كني�سة رومية

12
كان الروح القد�س يعمل بقوة يف الكني�سة االأوىل، وكان من ثمار عمله �سفحة اال�ست�سهاد امل�سرقة.

)قدا�سة البابا �سنوده الثالث(        



الكتاب  يف  ال�سامتني  الأ�سخا�س  حتى  اأن  يقولون  1-الصمت: 
“تعظم  قالت  العذراء  ال�سيدة  حتى  اأحادثهم،  من  �سمعنا  املقد�س 

نف�سي الرب”)لو1: 46(، لكن يو�سف كان رجال �سامتا ل ن�سمع 

له كالم يف الكتاب املقد�س وكل اأفعاله كانت يف �سمت حتى عندما 

عرف اأن العذراء حامل كان يفكر يف �سمت ومل ي�ساأ اأن ي�سّهر بها 

اأو يقول كلمة واحدة يف حقها يف الوقت الذي كان اليهود يعطونه 

كامل احلرية يف رجمها، كما راأى اأنوار ومعجزات واأ�رار وميالد 

عجيب مل يقل كلمة واحدة.

2-الطاعة: كان يو�سف النجار مثال حي للطاعة فعندما اأعطوه 
العذراء وعمرها 12 �سنة اأطاع واأخذها بيته، وعندما اأخره املالك 

املالك  اأخرة  وعندما  بل  يجادل  ومل  اأطاع  العذراء  ال�سيدة  بحمل 

ليحمي  وجتارته  ع�سرته  و�سط  من  واأر�سه  بلده  من  يهرب  اأن 

واحتمل  وفقر  ال�سن  يف  كبر  وكييان  اأطييياع.....  القتل  من  ي�سوع 

م�سقة الطريق وال�سفر من فل�سطني اإىل اأق�سى م�ر. 

حياته  يو�سف  نذر  والمحبة:  والعطاء  3-التضحية 
كلها م�سحيا بكل ما لديه للعناية بي�سوع واأمه مرمي، اأحبهما من 

ي�سوع  يييدي  بني  �ساحلة  ميتة  ميييوت  اأن  ا�ستحق  لذلك  قلبه  كل 

الت�سحية  يف  مثال  اأروع  �ييرب  الييذي  يو�سف  هييو  هييذا  وميييرمي، 

واحلب والعطاء ونكران الذات، هو الرجل املتوا�سع املختفي هذه 

اأمثال  اليوم  جند  فهل  العظيمة  وت�سحيته  يو�سف  ر�سالة  كانت 

التجرد وذهبوا  الت�سحية وذاقوا طعم  يو�سف عرفوا حقا معنى 

اإىل اأق�سى حدود يف اإنكار الذات لأجل خال�س النفو�س.

السيد  ك��ان  المسيح  السيد  ول��د  4-ع��ن��دم��ا 
ال��م��س��ي��ح ح���رف���ة ال���ن���ج���ارة ل��ي��ع��ول ال���ع���ذراء 

مريم؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رجل  يوسف  ك��ان  المسيح  السيد  ول��د  5-ع��ن��دم��ا 
امل�سيح  لل�سيد  كثرة  اأ�سياء  قدم  ذلك  ومع  وفقير:  مسن 
لي�س فقط الطعام ومالب�س بل خدمة كل يوم وذلك بدون اأن 

يطلب منه ال�سيد امل�سيح �سيء

إكرام السيد المسيح للعظيم يوسف النجار
1-عندما مر�س يو�سف كان ي�سوع يف خدمته وكانوا يقولون اأنه 

ابن يو�سف النجار.  

2-حتتفل الكني�سة الأرثوذك�سية بعيد القدي�س يو�سف النجار يوم 
26 اأبيب قبل بدء �سوم ال�سيدة العذراء باأ�سبوع واأي�سا حتتفل به 

الكني�سة يف الأحد الذي يلي عيد امليالد. 

3-وقد �ُسّيد له كني�سة باإ�سمه يف م�ر القدمية وتكرمه الكني�سة 
كقدي�س عظيم كالر�سل اأنف�سهم 

يو�سف  كني�سة  يف   15-2-2008 يوم  يو�سف  القدي�س  4-ظهر 
النجار باملرج الغربية. 

املكان  يف  املنا�سب  الييرجييل  كييان  »لقد  اأر�سانيو�س  الأنييبييا  عنه  قييال 

حياة  يف  عظيما  مثال  لنا  �ساربًا  قيام  خر  بييدوره  فقام  املنا�سب 

الطاعة واخلدمة الباذلة واملثابرة ونقاء القلب والفكر«.

�ــرشكــة  هـــي  اهلل  مـــع  احلـــيـــاة 

االإنــ�ــســان،  وعمل  اهلل  نعمة  بــني 

واال�سرتاك يف االفخار�ستيا ي�ستلزم 

االأميان  تتطلب   كما  بنعمته(  )مت�سددين  ن�سري  بها  اإذ  اإلهية،  دفعة 

الواحد بي�سوع امل�سيح      »القدي�س اغناطيو�س االنطاكي« 

فالنعمة ال ت�ستطيع وحدها ان تربر �رشكة ال�سخ�س يف �رش ال�سكر 

يكفي  ال  وحده  االميان  ان  كما  �سادق.  قلبي  اميان  هناك  يكن  مل  ما 

التي  واخلطايا  ال�سعفات  الذهن  يف  تلوح  اذ  ــرشار  اال� من  للتقرب 

فالنعمة  اذا  اال�ستحقاق.  بعدم  فيه  وت�رشخ  االن�سان  حركة  جتمد 

احلياة،  �رش  من  والتناول  لالقرتاب  املخل�س  من  دعوة  مبثابة  هي 

انها دعوة تطمئن النف�س بان ال�رشكة لي�ست للدينونة ولكنها لنوال 

احلياة واملجد والطهارة وللتخل�س من قيود ال�سيطان التي تنحل كل 

قواه امام تلك املائدة االلهية )النه كلما اجتمعتم تنهار قوي ال�سيطان 

وتنحل قدرته امام اتفاق اميانكم(  »القدي�س اغناطيو�س االنطاكي«.

تعاينه  فعندما  لذا  امل�سيح،  �سوي  ترتجي  ال  كجماعة  الكني�سة  و 

لتعانقه  اإليه  فرتك�س  املن�سودة،  �سالتها  جتد  املذبح،  علي  قائمًا 

ليباركه  و�سعيها  ليوحده  فكرها  امامه  وتطرح  وطلباتها  ب�سلواتها 

ان  ليزيلها.  وخماوفها  لري�سدها  وحريتها  لي�سمدها  وجراحها 

الكني�سة تطرح كل �رشاعها مع قوي ال�رش علي املذبح وترتجي من 

امل�سيح الن�رشة.

رحلة سماوية :
االر�س  الكني�سة من  فيها  لل�سماء، تنطلق  االلهي هو رحلة  القدا�س 

هو  الطريق  يف  ورفيقها  به،  لالحتاد  ال�سماوي  امللك  معاينة  وغايتها 

ال�سكر والت�سبيح، وتذكر عمل الفادي مع كني�سته، وطرح احتياجاتها 

تقدي�س  يتم  الرحلة  هذه  واثناء  البنني،  ويقني  بثقة  امللك  عر�س  امام 

به  لالحتاد  اهاًل  ليكونوا  وكلمته  االلهي  احل�سور  بوا�سطة  املوؤمنني 

بعد ا�ستعدادهم لهذه الرحلة ال�سماوية باملعمودية والتوبة التي هي 

جتديد للمعمودية وال�سوم.

ضرورة الصوم للتقدم لالسرار االلهية :
ان ال�سوم املعتدل امل�سحوب بالتوبة �رشوري لال�ستعداد للتناول 

من اال�رشار، وهدف ال�سوم ان يتعمق يف وعي االن�سان معني اجلوع 

هذا  اإيل  نتقدم  ان  يجب  وال  روحيًا  قوتًا  لنا  ذاته  يعطي  الذي  اهلل  اإيل 

وواثقني  مطمئنني  اإليه،  باجلوع  روحي  واح�سا�س  وعي  بدون  ال�رش 

اننا �سن�سبع منه بناءا علي وعده ال�سادق »طوبي للجياع والعطا�س 

اإيل الرب الأنهم ُي�سبعون« )مت 5 : 6(، واي�سًا واثقني انه لن يردنا اذ 

يعط�س  فال  بي  يوؤمن  ومن  يجوع  فال  اإيل  ُيقبل  )من  ويقول  هو  يوؤكد 

ابداً( )يو 6 : 35(.

ان  )يجب  ويقول  ال�سوم  �ــرشورة  امرب�سيو�س  القدي�س  ويوؤكد 

اإليها  نتقدم  ان  ينبغي  اذ  بال�سوم،  الروحية  الوليمة  لهذه  ن�ستعد 

الروحي،  الفرح  كاأ�س  وكذلك  اإليها،  باجلوع  العميق  باح�سا�سنا 

اعداد  هو  فال�سوم  ال�سماوية(  اال�ــرشار  هذه  اإيل  بالعط�س  بوعينا 

لالمتالء من الروح القد�س النه قوة اهلل الفعالة �سد ارواح ال�رش.

13
اخلدمة هى قلب اخلادم قبل ل�سانه، هي حرارته القلبية قبل و�سائله الرتبوية

)قدا�سة البابا �سنوده الثالث(
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كيف؟... وماذا نفعل؟

هل نخرج في مظاهرة؟
قد يقول قائال: ”ولم ال؟ فهذا شيء كفله الدستور طالما كانت المظاهرة هادفة وهادئة وال تتعرض �حد، وهي 
على كل حالُ تسمع مع صوتنا لدى المسئولين! وحتى يعرفوا أننا قوة ال يستهان بها، وأننا على استعداد للموت 

من أجل كنيستنا!“
هذا كالم جميل، ولكن دعونا نناقشه بهدوء :

14
ال�سالة �سالح عظيم، وكنز ال يفرغ، وغنى ال ي�سقط اأبدا، ميناء هادئ و�سكون لي�س فيه ا�سطراب.

)القدي�س يوحنا فم الذهب(        
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15
يف كل �سيء يجب اأن ن�سكر اهلل ون�سلم ذواتنا الإرادته، وعلينا اأي�سا اأن نقدم له كل اأفكارنا وحديثنا 

واأعمالنا حماولني اأن ن�ستخدم كل �سيء مل�سرته ال�ساحلة.                  )االأب �سارافيم �ساروف�سكي(



الخدمة الفعالة...
نيافة ا�نبا موسى
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16
ا�سكب نف�سك اأمام اهلل قبل اخلدمة، لكي يعطيك الكلمة املنا�سبة النافعة للنا�س.

)قدا�سة البابا �سنوده الثالث(        



الفار�سيه، والتي تعني كاهنًا  كلمة ماأخوذه عن كلمة »ماجو« 

اأو عاملًا بالفلك.

ا ( في العهد القديم: 
ودانيال،  اإرميا  نبوتي  يف  القدمي  العهد  يف  »جمو�س«  كلمة  ترد 

نبوخذ  فتحها  اأن  بعد  اأور�سليم  دخلوا  الذين  بابل  روؤ�ييسيياء  فمن 

ن�ر ملك بابل.

ويري  	و		(.   :	9 )اإر  املجو�س«  رئي�س  �را�ر  »نرجل 

البع�س اأن الكلمه الكاديه امل�ستخدمه هنا وهي »رب موجي« معناها 

ي�ستخدمون  والبابليون  وامليياديييون  الفر�س  وكييان  عظيم«.  »اأميير 

كلمة »جمو�س« للدللة على الكهنة واحلكماء. وكان املفرو�س اأنهم 

رجال حكماء ماهرون يف معرفة الأ�رار، تلك املعرفة التي ن�ساأت 

اإىل كلديا وبابل.  منذ ع�سور قدمية يف م�ر الفرعونيه، واأنتقلت 

وكان املجو�س ينق�سمون اإيل خم�س فئات:

الكتابات  مف�رو  اأي   )Hartummim( »الييهييارتييوميييييم«   -	

اأو  الأفكار  العالقات )Ashaphim( وهم قارئو  املقد�سه وقارئو 

م�ستح�رو الأرواح.

الأرواح  طيياردوا  وهم   )Mekashephim( »امليكا�سفيم«   -	

ال�ريره وال�سحره.

	- »اجلوزرمي« )Gozerim( وهم قارئو النجوم وعلماء الفلك.

	- و»الكادمي« وهم الكلدانيون.

وكان املجو�س يح�سبون بني املنجمني، اأي الذين يتنبوؤون عن 

الأحداث بقراءة النجوم. ونقراأ عن دانيال واأ�سحابه اإنهم »يف كل 

اأ�سعاف  ع�رة  وجدهم  امللك،  عنه  �ساألهم  الذين  فهم  حكمة  اأمر 

الذين يف كل مملكته« )دانيال	:0	(.  فوق كل املجو�س وال�سحرة 

وقد جعل نبوخذ ن�ر دانيال »كبر املجو�س وال�سحره والكلدانيني 

واملنجمني. من حيث اإن روحًا فا�سله وتعبر الأحالم، وتبني األغاز 

وحل عقد، وجدت يف دانيال« )دانيال 5: 		و 		(.

ب( المجوس عند اليونانيين :
اأجنبي  بنظام  ترتبط  اليونانيني  عند  »جمييو�ييس«  كلمة  كانت 

للعرافه وبديانة �سعب عدو قد هزموه، و�رعان ما اأ�سبحت نعتًا 

لأ�سواأ اأنواع الدخل واخلداع

كهنوتيه  فئه  اأنهم  على   )magi( »املجو�س«  هييرودت  ويذكر 

من املاديني اأو الفر�س، وحيث اأن ديانة الفر�س يف ذلك الع�ر كانت 

هرودت  ذكرهم  الذين  املجو�س  اأن  فالأرجح  »الزراد�ستية«،  هي 

»املجو�س«  اإن  اليونانيون  املوؤرخون  ويقول  زراد�ستييت.  كانوا 

الدينيه، كما  الذبائح والقيام بالطقو�س  كانوا م�سئولني عن تقدمي 

كانوا يعملون م�ست�سارين للبالط امللكي يف ال�رق، فقد كان حكام 

النجوم  حركة  على  تنعك�س  التاريخ  اأحييداث  باأن  يوؤمنون  ال�رق 

احلكام  اإن  هييرودت  ويقول  الأخيييرى.  الفلكية  الظواهر  وبع�س 

بالتنجيم  املجو�س  معرفة  ي�ستخدمون  عيييادة  كييانييوا  ال�رقيني 

وتف�سر الأحالم، لالإ�سرت�ساد بها يف اإدارة �سئون البالد.

ج�( المجوس في إنجيل متي: 
ي�ستخدم متي كلمة »جمو�س« مبعناها الطيب، حتى اإنها ترتجم 

يف الإجنليزيه اإىل »حكماء« )مت 	: 	و 7و 6	(.ولكن متى ل ميدنا 

اأنهم جاءوا من »امل�رق«  اإل  اأولئك املجو�س،  بتفا�سيل كثرة عن 

اجلزيره  جنوبي  من  جيياءوا  اإنهم  الآبيياء  بع�س  فقال   ،)	 	و   :	(

واللبان  »الييذهييب  قدموها  التي  الهدايا  علي  بناء  وذلييك  العربيه، 

واملّر«، وكانت ت�ستهر بها هذه البالد.

اإنهم  اآخرون  قال  لذلك  لفل�سطني،  بالن�سبه  »م�رقًا«  تعتر  ل 

جاءوا من كلديا اأو ميديا اأو فار�س. ومع اأنه ل ميكن اجلزم براأي، 

اأنهم جاءوا من فار�س، حيث كان هذا ال�سم يطلق  اإلَّ اأن الأرجح 

علي كهنتهم.

ول يذكر متى كم كان عدد املجو�س الذين جاءوا لروا الطفل 

ي�سوع. فالكني�سه ال�رقيه تعتقد اأنهم كانوا 		 �سائحًا، ولعل ذلك 

نتج عن اأهمية العدد »		« يف الكتاب املقد�س )كما يف 		 �سبطًا، 		 

حكماء،  رجال  ثالثة  كانوا  اإنهم  الغربية  الكني�سة  وتقول  تلميذًا(. 

بافرتا�س اأن كل واحد منهم قدم نوعًا من الهدايا الثالث املذكوره. 

كما ل يذكر متى الب�سر اأ�سماءهم، فاأ�سماء »ج�سبار وملكيور 

)ملكون( وبلتازار« هي اأ�سماء اأ�سطوريه، وباملثل ل اأ�سا�س للقول 

لفار�س،  ملكًا  كييان  و»ملكيور«  للهند،  ملكًا  كييان  »ج�سبار«  بيياأن 

و»بلتازار« كان ملكًا لبالد العرب. 

 د ( أهمية قصة المجوس في إنجيل متى:
متي،  اإجنيييييل  يف  هييامييًا  دورًا  حلييم  لبيت  املجو�س  زييييارة  تلعب 

»م�سيا  باإعتباره  الوليد  الطفل  �سخ�سية  حقيقة  تعلن  البداية  فمن 

اإ�رائيل« الذي طال اإنتظاره حتقيقًا للنبوات العديده. وقد بدا هذا 

اأوًل يف ظهور النجم، اإذ يبدو اأنهم كانوا على علم بنبوة بلعام« يرز 

 ،)	7  :		 )عد  اإ�رائيل«  من  ق�سيب  ويقوم  يعقوب،  من  كوكب 

)اإ�س 60:	-	(. كما اأن احلوار بني املجو�س وهرود�س وروؤ�ساء 

الكهنه والكتبه، ُيعلن اأن ي�سوع كان حتقيقًا لنبوة ميخا عن امل�سيا: 

عن بيت حلم يهوذا التي منها �سيخرج »الذي يكون مت�سلطًا على 

اإ�رائيل وخمارجه منذ القدمي منذ اأيام الأزل« )ميخا 5: 	(. كما اأن 

تقدمي الهدايا ي�ستح�ر للذهن الوعود النبويه الوارده يف املزامر 

.)	0 :7	 ،	9 :68(

وبالإ�سافه اإىل اإثبات اأن ي�سوع هو امل�سيا الذي طال اإنتظاره، 

عدة  تقدم  متى-  اإجنيل  مقدمة  من  كجزء  املجو�س-  ق�سة  فيياإن 

فهي  التاليه.  الأ�ييسييحيياحييات  يف  للظهور  تييعييود  بيييارزة  موا�سيع 

اأي�سًا  لالأمم  بل  فقط  لليهود  ياأت  مل  امل�سيح  ي�سوع  اأن  اأوًل  توؤكد 

الأمم  هييوؤلء  كان �سجود  امل�رق«(. كما  »املجو�س من  )ممثلني يف 

�سورة م�سبقة لالإر�سالية العظمى للكرازة بالإجنيل جلميع الأمم 

)مت8	: 9	، واأي�سًا 8: 		و 		، 		: 		(. 

واملو�سوع الثاين الذي تعلنه هذه الق�سه، 

اأولئك  اأبداه  هو هذا الإميان املذهل الذي 

ال�سعب  ينق�س  كييان  والييذي  املجو�س، 

فبينما  ي�سوع،  الييرب  منه  جيياء  الييذي 

الغرباء  املييجييو�ييس  هيييييوؤلء  قييييدم 

للم�سيا  واليي�ييسييجييود  الإكيييييرام 

امليييييوليييييود دبييييير هييييرود�ييييس 

موؤامرته لقتل الطفل ي�سوع 

)	: 	- 6و 6	(.
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حفظ احلوا�س يقلع اخلطايا وحفظ القلب يقطع االآالم التي تلد اخلطايا.

)مار ا�سحق ال�سرياين(        
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Body of Sternum

 

المسالك الهوائية
كيفية عالج انسداد
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اإذا اأح�س اأحد انه مل يخطاأ اأبدا يف حياته، فهذا يعني اأنه مل يجرب اأي جديد يف حياته

                )األربت اين�ستاين(



ال�سوؤال االأول: من هو؟

اأ- من هو القا�سي الذي نذر نذرًا؟ وحزن 

جدًا لتنفيذه؟ وماذا كان نذره

ب- م��ن ه��و االأ���س��ق��ف ال���ذي ك��ان حديث 

ال�سن؟

اأحبه اهلل قبل  ال��ذي  ج- من هو الطفل 

والدته، ومنحه �سلطانًا على اأخوته؟

د- من هو ال�سخ�س ال��ذي دع��اه كل من 

دعاه  متى  ح��ده؟  على  الثالثة  االأقانيم 

االإبن؟ ومتى دعاه الروح القد�س؟ ومتى 

دعاه اهلل االأب؟

�س-  من هو القائد الذي رف�س اأن يذهب 

اإيل احلرب، اأن تذهب امراأته معه؟

ال�سوؤال الثاين:

�سرية  اإىل  اأن�سم  ال��ذي  القدي�س  م��ن  اأ- 

ال�سواح وهو �ساب �سغري؟

ب- من ال��ذي دخل ال�سياحه وهو راهب 

�سيخ  وكيف حدث ذلك  وكيف عاد اإىل 

ديره؟

ج- َمن ِمن ال�سواح كان ب�سيطًا، فخدعته 

ال�سياطني اأكرث من مرة وكيف تاب وقبل 

اهلل توبته؟

ال�سوؤال الثالث: من هو االأول؟

اأ- من هو اأول فيل�سوف قام بالتدري�س يف 

مدر�سة االإ�سكندريه الالهوتيه

ب-من هو اأول قدي�س �ساعر، ثبت االإميان 

االأرثوذك�سي ب�سعره �سد االأريو�سيه؟

اأ���س��ق��ف ك���ان م��ن علماء  ج- م��ن ه��و اأول 

الفلك  وعلى اأي بلد �سار اأ�سقفًا؟

االأ�سئلة  اأجب عن  الرابع:  ال�سوؤال 

التالية:-

اأ- كم )هريود�س( عا�سره ال�سيد امل�سيح 

من اأ�سرة الهراد�سه؟

املو�سيقى؟  اأ���س��ره عرفت  اأول  ب- ما هي 

وما هي االآالت التي اإ�ستخدمها

ج- اأعطى اهلل وعدًا لداود امللك ب�سرط، 

م��ا ه��و ذل���ك ال���وع���د؟ وم���ا ه��و ال�سرط؟ 

وكيف مت

د- اأحيانًا كان االأمل وعدًا من اهلل ، الأنه 

�سبب اإكليل وجمد، اأذكر مثااًل لذلك

راأ�سي������ًا:

من ا�سفار العهد القدمي. 1 .

كني�سة كتب لها يوحنا يف �سفر الروؤيا. 2 .

األوهية - اح�سا�س الوجود مع اجلماعة »معكو�سة«. 3 .

جتدها يف امياين - واحة م�سرية. 4 .

والد الأبو االأباء من جارية م�سرية. 5 .

ينتمي ايل مذهب بروت�ستانتي »مبعرثة« 6 .

قدي�س مدينة املناهرة. 7 .

تهذب بكل حكمة امل�سريني. 8 .

للتف�سري - 2/1. 9 مدينة فل�سطينية - اأ�سغ.

للنفي - لال�ستفهام - جتدها يف ق�سي�س. 10 .

اأفقي������ًا:

من اأ�سفار العهد اجلديد. 1 .

م��ن اهلل.  ب�سماح  ال�����س��ي��ط��ان  ك��ن��خ��اري��ا - ج��رب��ة  خ��ادم��ة كني�سة  2 .

»معكو�سة«.

الع����ب ك����رة امل�����اين م�����س��ه��ور »م��ع��ك��و���س��ة« - ب�����س��ب��ب��ة ف��ق��د عي�سو  3 .

البكورية.

اأرف�س- القنوط »معكو�سة«. 4 .

عندي - ذريتي. 5 .

ربوة - ا�سم علم موؤنث »معكو�سة«. 6 .

حل »معكو�سة« - اأحد تالميذ بول�س الر�سول »معكو�سة«. 7 .

ينتمي اىل مذهب بروت�ستانتي »مبعرثة« - ياأ�سر »معكو�سة«. 8 .

جتدها يف يوناين - ا�سم علم مذكر »معكو�سة«. 9 .

يلعب »معكو�سة« - م�سى لياًل. 10 .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 اأ ل خ �س ي اأ ل ح ب �س ي

2 اأ ل ر �س و ل اأ اأ اأ

3 اأ ن �س و اأ د ي ب و ع

4 ل م ي ك م غ و ل ي

5 ح �س ه�� ر ه�� ب اأ ب ل

6 م م م اأ و ن ن

7 اأ ل ع ب و ق ق ي

8 و اأ ي اأ ه�� ل د اأ ي و

9 اأ ز ر ل ر و ط �س ن

10 ت ي م و ث اأ و �س اأ

19
كثريا ما نرى االأ�سياء على غري حقيقتها الأننا نكتفي بقراءة العنوان

)مثل اأمريكي(         



 ±Î©«d kÉ`̀Ñ`̀FÉ`̀J ¿É`̀°`̀ù`̀fEG  ÊAÉ``̀L äGô```ŸG  ió```MCG  ‘

 ¬à©ØæŸ  »`̀æ`̀e  Ö`̀∏`̀W  ±GÎ````̀Y’G  ó`̀©`̀Hh,√É`̀jÉ`̀£`̀î`̀H

 »°ùjób ¢†©H ¢ü°üb IAGôb ¤EG √ó°TQCG ¿CG á«MhôdG

 ‘ øjQƒ¡°ûe QÉÑc Ú°ùjób ¢ü°üb ¬à«£YCÉa,áHƒàdG

 ¢ùjó≤dG,Oƒ°SC’G  »°Sƒe  ¢ùjó≤dG  πãe,áHƒàdG  IÉ«M

 Ëôe  á°ùjó≤dG,á«LÓ«H  á°ùjó≤dG,¢Sƒæ«£°ùZCG

:¬àdCÉ°S,iôNCG Iôe ÊAÉL h ºgCGôb ÉŸ h...á«£Ñ≤dG

 ,»æàÑéYCG  º©f:»æHÉLCÉa?¢ü°ü≤dG  ∂àÑéYCG  πg

 óLƒJ πg »ædCÉ°S h...ÖgôJ,óMGh ´ƒf øe º¡∏c øµdh

 ‘ Éæ∏ãe Gƒ°TÉY º¡æµd h GƒHÉJ øjôN nG Ú°ùjó≤d Ò°S

 ’,¿ƒHƒàj øjòdG πc πgh?...GƒÑgÎj ¿CG ¿hO ⁄É©dG

 Ò°üe ‘ ´ƒæJ óLƒj ’CG ?áæÑgôdG ¤EG Gƒ¡àæj ¿CG óH

 ‘ ≥M ¬d ¿Éc ¢üî°ûdG ∂dP ¿CG ∂°T’h..?ÚÑFÉàdG

 áHƒàdG  ó©H  â°TÉYh  âHÉJ  áæ«Y  ójôj  ¬`̀fEG  ¬dGDƒ°S

 ‘  h  ...ƒ`̀ g  ¢û«©j  Éª∏ãe,⁄É©dG  ‘  á°Só≤e  IÉ«M

 ôcòf,Ú°ùjó≤dG øe áYƒæàe äÉæ«Y iôf,OÓ«ŸG á°üb

 kÉfÉ°ùfEG  iôf,ø°ùdG  ‘  ÚØ∏à  Ú°ùjób:É¡æ«H  øe

 ÉjôcR πãe h,ï«°ûdG ¿É©ª°S πãe ø°ùdG ‘ kGóL kÉæYÉW

 áæM ∂dòc h, (  :  ƒd)äÉHÉ°ü«dG ¬àLhR h øgÉµdG

 ¿Éc  kÉ°†jCG  QÉéædG  ∞°Sƒjh,  (  :   ƒd)á`«ÑædG

 h,Ëôe  AGQò©dG  ó‚  A’Dƒ`̀g  QGƒL  ¤EG  h... kÉî«°T

 ∑Éæg  ºK,ÉgôªY  øe  Iô°ûY  á©HGôdG  ƒëf  ‘  âfÉc

 ‘  êÉ¡àHÉH  ¢†µJQG  ób  h,πØW  ƒgh  ¿Góª©ŸG  ÉæMƒj

(  :  ƒd)AGQò©dG ΩÓ°S ™ª°S ÉŸ ¬eCG ø£H

 ºgô°ûH ób h,ádƒLôdG ø°S ‘ GƒfÉc kÉÑdÉ¨a IÉYôdG ÉeCG

 á¡L  øe  ÚYƒæàe  ,OÓ«ŸG  ƒ°ùjób  ¿Éc  h...∑Ó``ŸG

 ∂dP ‘ ¬©ÑJ h,ÉjôcR πãe øgÉµdG º¡æe ¿Éc.º¡∏ªY

 §Ñ°S øe,∞°Sƒj πãe QÉéædG ∑Éæg ¿Éch ÉæMƒj ¬æHEG

 øe ¿Éµa ï«°ûdG ¿É©ª°S ÉeCG,äƒæ¡µdG øe ¢ù«d h GPƒ¡j

 GƒfÉc  ¢SƒéŸG  h.ÜÉàµdG  AÉª∏Y  hCG  äƒgÓdG  AÉª∏Y

 h,á«Ñf  âfÉc  π«Fƒæa  âæH  áæMh,∂∏ØdG  ∫É`̀LQ  øe

 )É¡à«H ΩóîJ âfÉc äÉHÉ°ü«dG h IóHÉY âfÉc AGQò©dG

 h,ø°ùdG º¡j ’...πµdG â∏ª°T á°SGó≤dG h...(â«H â°S

 ó≤d...ÜôdG  ‘  Ö«°üf  ¬d  ¿É°ùfEG  πc,πª©dG  ´ƒf  ’

 OÓ«ŸG  ƒ°ùjób  ¿Éc  ∂dòc..πµ∏d  í«°ùŸG  ó«°ùdG  AÉL

 ¿ƒLhõàe ¿ƒ°ùjób ∑Éæ¡a,êGhõdG á¡L øe ÚYƒæàe

 h  øgÉµdG  ÉjôcR πãe,¬àcôH h  OÓ«ŸG  á°üb Ghô°UÉY

 áæM  πãe  á∏eQC’G  ∑Éæg  âfÉc  h,äÉHÉ°ü«dG  ¬àLhR

 kÉ°†jCG …ôf OÓ«ŸG »°ùjób ‘h,(  :  ƒd )á«ÑædG

 :  ƒd )QÉéædG ∞°Sƒj h AGQò©dG Ió«°ùdG πãe Ú∏àÑàŸG

 ¿ƒ∏eÎŸG h ¿ƒLhõàŸG ™ªàLG IóMGh IQƒ°U ‘..( 

 AGô≤ØdG,AÉ°ùædGh  ∫ÉLôdGh ¿ƒ«dƒàÑdG h ¿ƒHƒ£îŸG h

 ÉjGóg Gƒeób º¡fC’,AÉ«æZCG GƒfÉc ¢SƒéŸG)AÉ«æZC’Gh

 ∂dòc  h, kGÒ`̀≤`̀a  ¿É`̀c  QÉéædG  ∞°Sƒj  h...Ö``̀ gP  ø`̀e

 ¬«a ™°†J kÉfÉµe óŒ ⁄ »àdG AGQò©dG Ió«°ùdG âfÉc

 ‘  Ö«°üf  º¡d  º¡∏c,(ô≤H  Ohõe  ‘  ¬Jódƒa,ÉgOƒdƒe

 í«°ùŸÉH  ™àªàdG  h  á°SGó≤dG  IÉ«M  ‘  Ö«°üf  h,Üô`̀dG

.Ö∏≤dG IhÉ≤f ‘ º¡ŸG

IOó©àe äÉ«Yƒf

ل يختلف اأحد منا على املكانة الروحية واملجد ال�سماوي 

النور  اأم  املخل�س  اأم  عليها  ح�سلت  التي  الأبدية  والركات 

القدي�سة العذراء مرمي.

اأنتي يف  مباركه  معك  الرب  عليها  املنعم  اأيتها  لك  �سالم 

الن�ساء )لو 21:1(،ل تخايف يا مرمي لأنك وجدتي نعمه عند 

اهلل )لو30:1(،الروح القد�س يحل عليك وقوة العلي تظللك 

فلذالك اأي�سا القدو�س املولود منك يدعى ابن اهلل )لو35:1(، 

الن�ساء  يف  اأنيييت  مباركه  وقييالييت  عظيم  ب�سوت  و�ييرخيية 

ومباركه هي ثمرة بطنك ،فمن اأين يل هذا اأن تاأتى اأم ربي 

الآن  منذ  فهوذا  اأمته  ات�ساع  اإىل  نظر  42:1(،لأنه  )لو  اإيّل 

جميع الأجيال تطوبني )لو 48:1(،هذه بع�س الآيات التي 

تو�سح مكانه ال�سيدة العذراء عند ال�سماء ومكانتها اأي�سا 

يف الكني�سة وخ�سو�سا كني�ستنا القبطية الأرثوذك�سية.

فمن منا ل يريد اأن يح�سل على بع�س )ولو جزء ب�سيط( 

من تلك الأجماد التي ح�سلت عليها اأم النور كلنا �سوف نرد 

هذه  ثمن  يدفع  اأن  م�ستعد  منا  كم  ولكن  ذلك  نتمنى  ونقول 

الأجماد وكم منا ي�ستطيع حتمل بع�س مما حتملت القدي�سة 

مرمي العذراءلنتاأمل قليال يف حياتها على الأر�س:

اأول فقد الوالدين يف �ضن مبكرة ثم تعي�س حياة فقر �سعبة 

الرب  واإلهها  وليدها  ومع  النجار  يو�سف  البار  القدي�س  مع 

وكيف  املزود  امليالد يف  ق�سة  ذالك يف  امل�سيح نالحظ  ي�سوع 

ولدته  عند  الأماكن  به  ت�سيق  اأن  يرت�سي  العامل  خلق  من 

ول يجد مكانا اإل و�سط احليوانات وت�ساركه يف املعاناة الأم 

القدي�سة مرمي ،والدليل على الفقر املادي اأي�سا تقدمتهما هي 

زوج  تطهرها  اأيييام  متت  اأن  بعد  النجار  يو�سف  والقدي�س 

الفقر  تقدمة  هذه  22:2(،وكانت  )لو  حمام  فرخي  اأو  ميام 

فهذا  الالويني  �سفر  مكتوب يف  هو  �ساه كما  يده  تنل  ل  الذي 

يديها  بني  التي  املباركة  الأ�رة  لهذه  املادي  الفقر  على  دليل 

رب املجد ي�سوع امل�ضيح الذي يغني كل اإن�سان يف العامل وكل 

والثابت  واملعروف  م�ر  اإىل  الهروب  حياة  تاأتى  اخلليقةثم 

ومعنى  عامني  من  اأكرث  م�ر  يف  ق�ست  املقد�سة  الأ�ييرة  اأن 

فقرة  اأ�رة  تتحمل  وكيف  م�ر  وحر  برد  قا�ست  اأنها  هذا 

)القدي�س  م�ضن  �سيخ  من  اجل�سد(  )ح�سب  )ماديا(و�سعيفة 

البار يو�سف النجار( وامراأة �سعيفة )القدي�سة العذراء مرمي( 

للتي  اهلل  ي�سمح  ...فلماذا  ي�سوع(  املجد  )رب  ر�سيع  وطفل 

ال�سعبة  احلياة  هييذه  تعي�س  بيياأن  الييركييات  هييذه  بكل  باركها 

على الأر�س ،فقر مادي-مطارده وهروب ناهيك عن اآلمها 

املجد  رب  و�سلب  حماكمة  اأثناء  عنها  يعر  ل  التي  ال�سديدة 

التي ل ن�ستطيع ت�سورها اأو و�سفها.

كم مره ذهبنا لالآباء الكهنة و�سكونا من اأمور ماديه وملاذا 

حدثت  اأ�ريه  م�ساكل  نحن(وكم  نظن  )كما  عنا  اهلل  يتخلى 

ب�سبب  كليهما  اأو  الزوجيني  احد  وتذمر  ال�سكر  عدم  ب�سبب 

الظروف املادية التي اعتقد اأنها لن ت�سل للظروف التي عا�ست 

فيها العائلة املقد�سةفهل تاأملنا مره واحده و�ساألنا اأنف�سنا ملاذا 

مل يكرم رب املجد هذه الأ�رة املباركة وخ�سو�سا القدي�سة 

مرمي وهي املختارة التي �سوف ت�ستقبل اهلل الظاهر يف اجل�سد 

ربنا وخمل�سنا ي�سوع امل�ضيح فلماذا مل يفرق عليهم بالعطاء 

وا�ستقبلها  وقدا�ستها  طهارتها  على  لها  اإكراما  الوفر  املادي 

لرب املجد ي�سوع امل�ضيح

 فلو كان الغنى املادي لهو قيمه لكان اهلل باركها بالركات 

باحلقول  الأ�رة  وبارك  الأر�س  ن�ساء  اأغنى  وجعلها  املادية 

الولدة   موعد  رتب  اهلل  وكان  وخالفه  والق�سور  واملقتنيات 

ولد  ي�سوع  املجد  رب  ولكن  والأ�سدقاء  الأهل  و�سط  لتكون 

بني القدي�س البار يو�سف النجار والقدي�سة العذراء مرمي وهم 

و�سط حياة الفقر والوحدة والغربة اأي�سا بال مال بال مكان بال 

اأقارب بال اأ�سدقاء كل هذا حدث وكتب لأجل تعليمنا وهذا ما 

اأدركه اأي�سا اآبائنا الأطهار الر�سل ولذالك قال القدي�س بول�س: 

لذلك ا�رس بال�سعفات وال�ستائم وال�رورات وال�سطهادات 

اأنا  فحينئذ  �سعيف  اأنا  حينما  امل�ضيح.لين  لأجل  وال�سيقات 

قوي )2كو 3:12(.

طريق  لنا  يو�سح  لنا  مثال  هي  العذراء  ال�سيدة  حياة  اإن 

والكروب  ال�سيقات  حتييمييل  طييريييق  عيين  والييكييمييال  املييلييكييوت 

الروح  اأي�سا  يو�سحه  وهييذا  وال�سطهادات  املييادي  والفقر 

العامل  هذا  فقراء  اهلل  :اختار  يعقوب  القدي�س  فم  على  القد�س 

اأغنياء يف الإميان وورثة امللكوت الذي وعد به الذين يحبونه 

الرهبان  اآبائنا  اأدركييه  ما  هو  اأي�سا  ال�ر  هذا  )يعقوب5:2( 

والن�ساك بدايتا من العظيم الأنبا انطونيو�س الذي تخلى عن 

ثروته واختار حياة الفقر الن�سك.

القبطية  املحبوبة  كني�ستنا  الييقييد�ييس  بييالييروح  واأدركيييتيييه 

الذين  القدي�سني  بالآباء  اأرا�سينا  فازدهرت  الأرثوذك�سية 

اختاره حياة الفقر والن�سك طريقا للملكوت. 

وفى النهاية ليتنا نتبع بالتدقيق حياة القدي�سة مرمي لكي 

بع�س ما  على  نح�سل  لكي  بها  منر  ظروف  اأي  نتذمر من  ل 

والفرح  ال�سكر  حياة  ونعي�س  وجمد  عليه من كرامه  ح�سلت 

ي�سوع  ربنا  وخمل�سنا  لإلهنا  واخل�سوع  الدائمة  وال�سالة 

امل�ضيح .اآمني 

حياة القديسة مريم العذراء
 أمجاد سماويه وضيقات أرضيه.
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فكيف ا�ستملته ذراعا مرمي العذراء.         )القدي�س �ساوير�س االنطاكي(
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