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 تأمالت البابا شنودة 

ن حياتنا الروحية هى منحة من هللا. ا

بشرط أن نشترك مع الروح القدس في 

 عمله من أجلنا.

وهذا ما تعلمنا الكنيسة إيّاه في كثير 

من صلواتنا اليومية في األجبية. ونالحظ 

 عمليًا أن بعض الناس يجاهدون، وال

يأتي جهادهم بنتيجة. ذلك ألنهم لم 

يدخلوا هللا في حياتهم، بل اعتمدوا على 

ذراعهم البشري ففشلوا. وما أكثر الذين 

تعهدوا أمام هللا أن يسلكوا حسنًا، أو أن 

يتوبوا، ولم يقدروا، ألنهم ظنوا أنهم 

بقوتهم سيقدرون! يا ليت الواحد منهم 

رب بدالً من التعهد، كان يقول: أعطني يا 

هذه النعمة، وحقق لي شهوة قلبي في 

 الحياة معك. امنحني أن أعمل كذا وكذا..

ألسنا نقول كل يوم في صلواتنا )في 

صالة الشكر(: "امنحنا أن نكمل هذا 

اليوم المقدس، وكل أيام حياتنا، بكل 

ونقول أيًضا في  سالم مع مخافتك".

صالة باكر: "هب لنا في هذا اليوم 

يه". إذًا هي هبة الحاضر أن نرضيك ف

 نطلبها من هللا وليست تعهًدا.

لقد قال السيد المسيح له المجد: 

إلى اآلن لم تطلبوا شيئًا باسمي. اطلبوا »

 (4: 16يو« )تأخذوا ليكون فرحكم كامالً 

 طلب فيستجيب الرب لك.أ

. 
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 لتجديدا
 
" عامة ضرورة ملّحة في حياة اإلنسان، فنحن كل يوم نبدأ بصفة  " التجديد "

سنة نحتفل ببداية عام جديد على مدى اثني عشر شهًرا في صباحا جديًدا، وكل 
السنة الميالدية.. ويفرح اإلنسان بعيد ميالده كل عام، وتنقّله من عام إلى عام 
في حياته الدراسية، ونموه الجسدي والعقلي والروحي واالجتماعي، ويتقدم 

إلى بالد  إلى العمل والوظيفة، أو السفر –بعد دراسته  –نحو الحياة الجديدة 
جديدة، أو نحو تكوين األسرة، أو نحو التكريس والخدمة، أو نحو مزيد من 

 الدراسة والبحث والشهادات العليا..
أّمااا علااى مسااتوى حياتنااا الكنساايةو فاألصااوام واألعياااد مااا هااي إاّل مناساابات   

للتجديد الروحي والتقوي، حتاى ألحاان الكنيساة ونغماات الموسايقى تتجاّدد مان 
فصل، وبذلك تبعد روح الملل والرتابة، وتضيف اشتياقًا وحنينًاا نحاو  فصل إلى

 كل مناسبة عبر السنة الكنسية بكل طقوسها ونظامها...
قلبًا نقيًاا اخلقا  »هذا غير أننا نصلي يوميًا عبارات مزمور التوبة وفيها نقول: 

والنقاوة  ، أي تجديد عمل التوبة«فيَّ يا هللا، وروًحا مستقيًما جدده في أحشائي
 في حياة كل منّا.

( بعاد العهاد 31:31ثم أن السايد المسايج جااي ليمنحناا "عهاًدا جدياًدا"  إرمياا 
القااديم، ويصااير الخااالأ لكاال أحااد، حيااث يباادأ اإلنسااان مساايرته الروحيااة بعااد 

 ميالده الجسدي بالوالدة الجديدة من الماي والروح.
األبدية التي يسّميها "الحياة واإلنسان بحسب اإلنجيل المقدس مدعو إلى الحياة 

الجديدة"، وهي سمة الحياة اآلتية، فليس فيها قديم أو عتي  أو ظالم أو ظالل، 
 ألن المسيج هو نورها الدائم وشمسها الساطع.

والكنيسة منذ تأسست يوم الخمسين وهي تقوم على نظام يتطور إداريًا من 
عطيات الزمان الذي توجد   فيه الكنيسة.مرحلة إلى مرحلة بحسب مق
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 –كاهن  –فمثاًل صار النظام اإلكليروسي بأركانه الثالثة األساسية  أسقف 

شماس( هو النظام المعمول به في كنيستنا وسائر الكنائس التقليدية الرسولية، 
 ومعظم الكنائس األخرى ولكن بمفاهيم أخرى.

ث عان وفي ذلك يقول باولس الرساول فاي رساالته إلاى أفساس، والتاي تتحاد   
هااو أعطااى الاابعك أن يكونااوا رساااًل، والاابعك »"الكنيسااة جسااد المساايج": 

رين، والبعك رعاة ومعلمين، ألجل تكميل القديسين لعمل  أنبياي، والبعك مبّشِّ
(. لذلك نرى مثاًل فاي الدرجاة 12، 11: 4 أف« الخدمة لبنيان جسد المسيج..

إبودياكون  –( أغنسطس  قارئ –الشماسية عدة رتب مثل: ابصلتيس  مرتل( 
أرشااااي دياااااكون  رئاااايس  –دياااااكون  شااااماس كاماااال(  – مساااااعد شااااماس( 

قماأ  مادبِّّر(. وفاي  –شمامسة(. وهكذا درجة القسيسية نجد: قس  مصالّي( 
 –البطريارك  –رئايس األسااقفة  –المطاران  –الدرجة األسقفية نجد: األساقف 

 الباباو وذلك بحسب االختصاأ الجغرافي لكل رتبة...
امتااداد الكنيسااة واتساااا عملهااا وخاادمتها ونشاااطها، وهااي التااي  ولكاان مااع 

تأسست في مصر منذ أواسط القارن األول المايالدي، وصاارت باذلك أقادم كياان 
شاااعبي علاااى أرك مصااار وهاااو كياااان متماساااك قاااوي يحفاااظ وديعاااة اإليماااان 
المسااتقيم، ومخلااأ وأمااين عباار القاارون لاا رك التااي عااا  ويعااي  عليهااا، 

 مكان يذهب إليه ويعي  فيه. وتمتد أمانته في كل
احتاجت الكنيسة إلى نظام إداري جيد ومتجادد بحساب المسائوليات التاي تظهار 

 لخدمة الكنيسة، وهذا النظام على نوعين:

 مسئوليات تنظيمية: تقضاف إلى عمل اإلكليروس -أ
فمثاًل توجد لجنة سكرتارية للمجمع المقادس مكوناة مان أربعاة أسااقفة نختاار  

باالنتخاب السري في جلسة رسمية للمجماع المقادس، ويقاوم الباباا  ثالثة منهم
بتعيااين العضااو الرابااع وذلااك حسااب الئحااة المجمااع. وتعماال لجنااة السااكرتارية 

سنوات ويمكن تجديدها لمدة أخرى. وقد تم ذلك بنعماة هللا فاي  3لدورة زمنية 
تام ، حيث أكملات اللجناة فتارتين عمال، ثام 2018آخر جلسة للمجمع في مايو 

 انتخاب لجنة جديدة تتحمل المسئولية اإلدارية لمدة جديدة، وهكذا..
وهذا نموذج التغيير السلس، والتجديد الناعم بروح المحبة الكاملة التاي تساود 

 جميع أعضاي الهيئة العليا في الكنيسة وهي المجمع المقدس.
وتأهيال وعلى نفس الوتيرة من التجديد وضّخ الدماي الجديدة وتكوين الخبرات 

للمسائوليات التاي تحتاجهااا خدماة الكنيساة، تاام تجدياد آلياة العماال فاي المجلااس 
اإلكليريكي ل حوال الشخصية، وتم عمال سات دوائار إقليمياة  ثاالث فاي مصار 
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وثااالث فااي خااارج مصاار(، بقيااادة سااتة أساااقفة أجااالي مااع آباااي كهنااة مااوقرين 
م هااذه الاادوائر ، تاات2018ومختصااين فااي الطااب والقااانون. وفااي يوليااو القااادم 

ادد لقياادة هاذه  3الست عملها الشاق خالل  سنوات، ليتم اختيار ساتة أسااقفة جق
الدوائر مع تجديد أعضاي كل دائرة إقليمية، وذلك لفترة جديادة تمتاد إلاى ثاالث 

 سنوات جديدة، وهكذا يسري روح التجديد في عمل وخدمة الكنيسة.
ألحااوال الشخصااية علااى ونرجااو أن يسااري هااذا الفكاار التجدياادي فااي لجااان ا

مستوى اإليبارشيات، ومستوى الخدمة التعليمية. وعلاى مساتوى اإليبارشايات 
يجب النظر فاي تجدياد عمال وكاالي المطرانياات وكيفياة اختياارهم بحياث يكاون 
لهم البقعد الروحي والتقوى بجانب البقعد اإلداري والتنظيمي. ومان تجدياد الفكار 

حناا مناذ عاامين معهاًدا جدياًدا للتادبير الكنساي العامل في كل هذه المجااالت افتت
والتنمية، ومن خاالل متخصصاين فاي العلاوم اإلدارياة والتنموياة، يقادم دورات 
ودراسااات نافعااة للغايااة ل ساااقفة والكهنااة والرهبااان والمكرسااات والشمامسااة 

  والخدام والخادمات.

 مسئوليات إدارية يقوم بها إكليريوس مع أفراد من الشعب -ب
يانًا يتم تسميتهم العلمانيون وهي تسامية ليسات دقيقاة كنسايًا، فماثاًل هنااك وأح

هيئااات كنسااية تحتاااج هااذا التجديااد مثاال المجلااس الملّااي العااام  وهااذه التساامية 
ليساات مناساابة فااي زماننااا الحاضاار ويجااب تعااديلها(، وهيئااة األوقاااف القبطيااة، 

مجاااالس الكناااائس  وإدارة المعاهاااد التعليمياااة مااان أسااااتذة وإدارياااين، وأيًضاااا
سانوات لهاذا الغارك، وبادأنا تطبيقهاا فاي  4 اللجان(. وقد وضعنا الئحاة مناذ 

كنااااائس إيبارشاااايات البابااااا  اإلسااااكندرية والقاااااهرة(، ويمتااااد تطبيقهااااا إلااااى 
اإليبارشيات في مصر. وأّما خارج مصر فيجب مراعااة القاوانين المحلياة التاي 

 تختلف من بلد إلى بلد.
أن أول  2012عندما اختاار هللا ضاعفنا فاي هاذه المسائولية الكبيارة، قلناا عاام 

األولويااات هااي ترتيااب البياات ماان الااداخل. وبعااد حااوالي ساات ساانوات يمكاان أن 
نعتبر أننا بنعمة المسيج، ومن خالل عمل دؤوب لكل أعضااي المجماع المقادس 

 لعمل المتسع، فقط من حقل ا %5والهيئات المعاونة، أنجزنا ما ال يزيد عن 
فالكنيسة تحتاج المزيد والمزيد وعلى كافة المستويات، وتحتاج كل فكار إداري 
جديااد، ألن المساائوليات اتسااعت جااًدا، وصااار حضااور الكنيسااة ووجودهااا فااي 
مجتمعات جديدة وكبيرة ذات ثقافات وحضاارات ولغاات مختلفاة تماًماا عّماا فاي 

فقيًاا صاار االحتيااج إلاى تطاوير مصر، ولذا ماع امتاداد عمال الكنيساة رأسايًا وأ
وتجديد الفكر اإلداري والتنظيمي الموازي لخدمة الكنيسة، تطبيقًا لمقولة السيد 

 (.10:10 يو« أتيت لتكون لهم حياة، وليكون لهم أفضل»المسيج: 
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إننا نرحب بكل جهد وفكار ورؤياة واقتاراح لتطاوير العمال الكنساي القاائم علاى 
ة الكاملااة، والبعيااد عاان الهااوى الشخصااي والااذات روح المحبااة الكاملااة واألماناا

 والرؤية الضيقة أو الفكر النفساني العقيم.
صادقين في المحبة. ننمو فاي كال شايي إلاى ذاك الاذي هاو »... يقول الكتاب: 

الرأس: المسيج. الذي منه كل الجسد مركبًا معًا ومقترنًاا بماؤازرة كال مفصال، 
« الجسااد لبنيانااه فااي المحبااةحسااب عماال، علااى قياااس كاال جاازي، يحصاال نمااو 

 (.16، 15: 4 أفسس 
أرجو أن تكون هذه اآليات محور دراسة وتأمل في اجتماعات مجالس الكنائس 

 ومجامع الكهنة واجتماعات الخدام في سائر الكنائس واإليبارشيات.

  
      

 انتقل  الى االمجاد السمائية الخادم
 المحبوب والموهوب
 المهندس ايهاب فؤاد

استخدم الوزنه التي وهبها له رب المجد الذي 
فقدم للكنيسه العديد   وهي موهبه كتابه الشعر

 ماااااااان االوبريتااااااااات والتاااااااارانيم الروحيااااااااه 
 عاما 20والمسرحيات خالل اكثر من 

ه تجهيز دراسبكما امتعنا خالل العام الماضي 

الكتاب المسموعه التي كانت تقدم وجبه 

 يوميه للخدام وشعب الكنيسه

من االباي الكهنة لروحه الطاهرة وعزاينياحا 
ومجلس الكنيسة وكل انشطة الخدمة واسرة 

السرته المباركه زوجته وبناته  مجلة اغابى
                                           المباركين.

 

-  
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  21لجزي الرابع الحلقة ا                   

                     قبل األعترافرشومات 

يكشف ابونا الكاهن الكأس وبيده اليمنى يأخذ -  

  الدم  االسباديكون ويرفعه فوق الكأس ويرشم به 

سا خفيفا بعالمة الصليب قائال :   القدسات للقديسين ( ثم يغمســـه فى الدم غم 

بسط يده وي ارج الكأس (خ ثم يرفعه ويينفضه فى الكأس   حتى اليقع منه شئ 

ى اليسرى تحت   لئال تقع منه جوهره او ينفك منه شئ ( حتى يوصله ال

ها فى الجسد , ثم يرشم به الجسد بعالمة الصليب صابغا به الجروح التى عمل

سد الجسد اثناي القسمه , واضعا االسباديكون على كل جرح على استدارة الج

مسيح رك الرب يسوع المباالموضوا فى الصينيه وهو يكمل الصاله قائال :

  ابن هللا وقدوس الروح القدس امين

 مالحظات : 

اؤل بأن فى قول الكاهن القدسات للقديسين تحذيرا وانذارا للمتقدمين للتف-1

ن فقط القدسات التى هي الجسد المحي والدم الكريم انما هي للقديسين التائبي

ى المدققين ف والنادمين على خطاياهم والمعترفين بها امام الكاهن المشرطن 

 حفظ الوصايا والعمل بها .

 2- رفع االسباديكون الى اعلى يرمز الى : 

ل من حتى يجذب اليه الجميع وحتى اليهلك ك،أ(ارتفاع المخلص على الصليب

 يؤمن به بل تكون له الحياه األبديه .

. ب( قيامة المخلص من بين األموات ليقيمنا معه ويجلسنا فى السماويات  

ع فج( علو وعظمة هذه القداسات ..... وان الذى يتناول منها يجب ان يكون مرت

 السيره قديسا مؤمنا تائبا طاهرا مستعدا لذلك .

 الجسد ميرش    . . .عندما يصلى الكاهن قائال :  -3

د باألسباديكون ألن البركه تكون دائما برشم الصليب الذى هو عالمة السي

 المسيح له المجد .

 
 سياحة في القداس االلهي 
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كل  عندما يدور ابونا الكاهن باألسباديكون المغموس بالدم على الجسد ويلمس -4

 كأنه يحاول فى رفق ان يلطف جراحات ،الجروح التى عملها به وقت القسمه 

 يضمد السيد المسيح التى تحملها من اجل خطايانا وهنا علينا ان نتذكر انه ال شئ

ألعتراف فى عودتنا اليه بالتوبه واجراحات السيد المسيح ويلطف من التهابها اال 

انا )  صليبوتسليم حياتنا كلها له بالعمل على رضاه وتنفيذ وصاياه كقوله على ال

ا عطشـــان ( فأنه لم يكن عطشانا للماء بقدر ما هو عطشانا لخالصنا ورجوعن

 اليه .

-وبعد ذلك يرد الشعب قائال :  

. وفى هذا الرد من الشعب يظهر احساسهم بأنه  

اذ ان  ،ه فى قول الكاهن ) القدسات للقديسين ( انه ينذرهم .. فيشعرون بأنهم خطا

تقيم مع القداسه المطلوبه للتقدم للتناول من األسرار المقدسه هي فى األيمان المس

اس التوبه والتلمذه الروحيه التى هي األسسالمة العقيده وطهارة السيره وحياة 

عتراف السليم للحياه المسيحية , مع الشعور بثقل الخطية ومرارتها وضرورة األ

خشوع بها مع الجهاد بعدم الرجوع اليها , ثم التقدم للتناول من األسرار المقدسه ب

 ودموع الشعور بعدم األستحقاق .. 

لكى يعطى الشعب السالم والطمأنينه) السالم للكل (  ثم يصلي الكاهن -   

   ثم يجاوبه الشعب قائال ) ولروحك ايضا ( .  -

- وبعد ذلك يعيد الكاهن رشم الجسد وصبغ الجروح باألسباديكون المغموس 

بالدم مرة ثانيه وهو يصلى قائال : ) 

  )  

 - فيجاوبه الشعب قائال : ) أمين ( .. مؤمن ومصدق على ما قاله الكاهن.

- ثم يعيد الكاهن رشم الجسد وصبغ الجروح باألسباديكون مرة ثالثه   وهو يصلى 

(قائال : )  

 : ) أمين ( فيجاوبه الشعب قائال   - 

ضعه فى بعد ذلك يقلب الكاهن االسباديكون ويرفعه فوق الكأس ويرشم به الدم ثم ي

الدم داخل الكأس مقلوبا وهو يصلى قائال : ) 

 )  
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اهن فيجاوبه الشعب قائــال : ) حقا أؤمن ( .. مصدقا ومؤمنا بكل ما اعترف به الك -

 وهنا يالحظ ان رد الشعب جاء بصيغة المفرد ) أؤمــن ( وهذا يعنى ان كل فرد

د والدم يؤمن ويصدق بصفة شخصية ان هذه األسرار المقدسه بالحقيقة هي الجس

  لعمانوئيل الهنا دون اي شك .

 مالحظــــات :

 رشم الجسد ثالثة مرات باألسباديكون المغموس بالدم ثم وضعه فى الكأس-1

ثالث قام حيا اشاره الى الثالثة ايام التى مكثها السيد المسيح فى القبر وفى اليوم ال  

الكأس  وضع األسباديكون فى الدم مقلوبا حتى يغرق فى لجة الدم الموجود فى -2

 ،الم كله انما يشير الى عملية صلب السيد المسيح حمل هللا الذى يرفع خطية الع ،

نها فجرت م ،اذ فى صلبه ارقدوه على الصليب على ظهره وسمروا ايديه ورجليه 

بح ) فى القداس الغريغوي نصلي : اتيت الى الذ ،الدماء وخضبت جسده الطاهر 

 مثل حمل حتى الى الصليب .......(

دسات سباديكون فى الدم ثم رفعه عند قول الكاهن ) طا اجياتيس ( القوضع األ -3

 للقديسين يشير الى المعمودية كما يذكرنا بموت الرب وقيامته .

ها وان ،رفع األسباديكون الى اعلى يعنى سمو وارتفاع قيمة هذه القداسات 4 

ح على يالتعطى اال للقديسين مرتفعى السيرة . ايضا رمز ألرتفاع السيد المس

 الصليب .

وضع الجسد بالدم يعلمنا ان هذا الجسد لهذا الدم وأن هذا الدم لهذا الجسد . -5  

 

 والى اللقاء بأذن هللا مع ) األعتراف ( وكل سنه وانتم بخير وسالم

 

                                                                                               
 بهوه رافائيل لقسا االب
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 اخبار الكنيسة 
 

يوم  قامت الكنيسه بسيامه مجموعه من ابناءها شمامسه برتبه ابصالتيس وذلك

ام االسقف العنيافه االنبا رافائيل وقام بالسيامه  ، 22يناير28الجمعه الموافق 

كشفيعه االم دوالجي لكنائس وسط القاهرة ، واطلقت علي هذة الدفعه اسم 

 للشمامسه الخدام .

 االتيوتتقدم اسرة مجله اغابي بخالأ التهنئه لكل الشمامسه 

-اسماءهم :  

وائااال باسااايلي   -يوساااف اميااار   -مااايالد ممااادوح   -اشااارف ادياااب   
 -اناادروا ابااراهيم   -رماازي حنااا  -كاااراس كمااال    -سااتيفن ثااروت 
ايهااب -جاستين رزق  -اندرو عماد  -عيسي ثابت  -مارسليو ميشيل 

سااتيفن  -كياارلس ناااجي  -كياارلس اشاارف    -ماايالد     مااارك عماااد  
مينااا   ثااروت   ومارساالين -اناادروا ماجااد -ماساايو مماادوح  -مااارتن 
مااارتين  -فيلوباااتير ابااانوب   -باتريااك كااريم  ديفيااد عماااد  -مجاادي 

كيارلس   -انادروا حاون   -مااريو اساامه  -ساتيفن ولياد  -جرجس و 
كاااراس  -كريسااتوفر الفريااد  -باتيروائاال فيلو -اناادروا بااولس  -عماااد 
بااافلي    -فااادي منياار    -توماااس اسااامه  -ارساااني ماادحت   -رامااي 
  ي نبيلننتوا -دانيال اسحاق -مارك هشام  -عماد 

الاارب يماانحهم روح الخدمااة والقاادوة ليخاادموا الكنيسااة ويرنمااوا مااع صاافوف 
 المالئكة 

د ُمْنش  او  مرتلاى  ό ψάλτης تعريب للكلمة اليونانيةابصالتوس 

 -كما يتضح من اسمه-الكنيسة  المختار له في هرتبة كنيسة، وعملوهو
هو ترتيل  خدمتههو اختصاصه بخدمة ترتيل المزامير، ثم أصبح 

 وإنشاد األلحان الكنيسة. 
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نشات القديسه االم دوالجى فى مدينه اسنا وكانت ارمله ولها من  
االوالد اربعه وهم : صورس وهرمان وابانوفا وشنطاس يعملون 

 وكانت هذه السيده العظيمه تسلك حسب.  بالزراعه
ع امينه على قلبها محبه للجميفى  هللا حافظه كلمه النجيلا وصايا

 نفسها وعلى بيتها
 ارسااال دقلاااديانوس الطاغياااه الاااوالى ارياااانوس والاااى انصااانا ليبياااد  

كال كهناتهم ورهباانهم اينماا  علاى حيين فى كل الصاعيد ويقضاىيالمس
 تواجد للمسيحيينوجدوا وكانت منطقه اسنا فى الصعيد االعلى 

  هام  انوعندما دخل المدينه المحبه للمسيج اسنا تقابل مع اربعاه صابي
يسوقون داباه تحمال بطيخاا مان الحقال فاساتوقفهم اوالد االم دوالجى 

واراد ان يختبر فيهم مادى تغلغال المسايحيه فاى تلاك الابالد . فاامرهم 
يهااااددهم واخااااذ  ان يسااااجدوا لالوثااااان فاااارفك الفتيااااان بكاااال حاااازم 

 ويتوعدهم بان يلح  بهم التعذيب ثم الموت
ايمانهم بالمسيج وانهم ال  اورغم هذا رفضوا ذلك بكل اصرار واعلنو

 يعبدون اال االله الواحد
ومااا هااى اال لحظااات ان وصاال الخباار الااى امهاام الشااجاعه دوالجااى 

ومااا ان وقفاات امااام الااوالى حتااى  ت ماان بيتهاااعلساايده التقيااه فاساارا
 التفتت الى اوالدها االربعه واخذت تثبتهم فى ايمانهم واعلنت 

 االم دوالجى ةالقديس

https://www.christian-dogma.com/t2114848/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A2%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/index.html
https://www.christian-dogma.com/t2127465/%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83-%D9%87%D9%8A%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D9%81%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A8/index.html
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هم فامتال اريانوس غضبا مسيحيتها وكانت تشجع اوالدها وتقوي

 . وامر بالقائهم جميعا فى السجن
السيده العذراي مريم واخذت تشجعها وتخبرها بان  افى السجن ظهرت له

  السيد المسيج قد اعد لهم جميعا مكانا ابديا فى ملكوت السموات
فشل الوالى فى  طلب الوالى مرة ثانية من االم دوالجى السجود لالوثان ولكن 

محاوالته فامتال غضبا وامر بقطع رؤوسهم .وعندما صدر االمر بالقتل كل 
بالسيف تقدمت امنا دوالجى لتقدم اوالدها واحدا واحدا ليقتلوا قبلها حيث 

ان رغبت بذلك حتى ال يسيطر عليهم الوالى بان يعبدو االصنام  التاريخ يذكر
وامر الوالى بقطع رؤوس اوالدها على ركبتيها لمعانا فى .  تلت هيا اولهماذا ق

  القسوه عليهم
 

 بركة شفاعة القديسة الشهيدة المحبة للمسيج فلتكن معنا امين .           
وقد تباركت الكنيسة بجزي من رفات الشهيدة لينال شعب الكنيسة من بركاتها 

 وشفاعتها  

 

 يرةختكملة مقال الصفحة اال
 . . جداً غالياً وقيماً مبدعاً وإنه يراك ،  أبداً ا ذهكك ال يراك صنعن هللا الذى أل

هم   أصبحت إنكإن كنت ترى نفسك  وال أحد يهتم بك فث  " فى الحياة  الً " مق
يحتاج ، ألن هللا عينه عليك من أول السنة إلى آخرها و طول العمر  مخطئإنك 

 فقط أن تنظر إليه . .
" بنار العالم وخيانة األصدقاي مشوهاً " أصبحت إن كنت ترى نفسك إنك 
حبك وسيعيدك إلى لم يتوقف عن ن هللا أل مخطئإنك وتخلى الجميع عنك فث  

 . .أكبر الحياة بمجد 
، إناه يراناا دائمااً  مان أجلنااالاذى أحبناا حتاى باذل نفساه إنه الصانع األعظام    

كاال مااا أن يصاالج  فااى أبااداً يتااردد  نااه الباال إ اإلشااتياق بعااين الحااب والتقاادير و
يمنحناا أن ناتمم الهادف  لكاىبكال قلوبناا فقط ينتظر أن نلجأ إلياه  ، تشوهه فينا

 . هالذى أوجدنا فى هذه الحياة من أجل
 هاكذا قال : 

                                                                                                                                                                
 الرويـــــــــــــــــــــسى

https://www.christian-dogma.com/t2134214/%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D9%80%D9%80%D9%80%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B8%D8%A9-/index.html
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األناجيل األربعاة لايس الهادف منهاا كتاباة سايرة رب المجاد والادليل علاى       
ذلك أن السنوات الثالثون األولى من حياة المسايج . تام ذكرهاا فاى انجيال متاى 

بينما أحداث األسبوا األخير مان  .  ولوقا فقط . وفى إصحاحين فقط لكل انجيل
دخول رب المجد فى أورشليم حتى الصلب والتى تظهر عمل المسيج الخالصاى 

 ذكرتها األناجيل األربعة فى حوالى ربع أصحاحات األناجيل .  
سنقدم من خالل  هذه الدراسة خدمة السيد المسيج على األرك من خالل  

 -مع التركيز أن هدف الدراسة : األناجيل األربعة فى ترتيب زمنى ل حداث
هو إظهار عمل رب المجد الخالصى وقدرته السرمدية اإللهية  كما هو  -

 واضج من األناجيل . 
اظهار وحدة األناجيل األربعة وأنه اليوجد خالفات كما يدعى البعك وسيتم  -

التركيز على بعك المواقف التى يعتقد البعك خطأ أن هناك خالف لذلك 
 جدأ أن نقارن نفس الحدث فى األناجيل األربعة . كان من المفيد

 فهذا واحد كتاب فى األناجيل األربعة تجميع هو الدراسة من الهدف ليس 

 مستحيل 
 واحد؟  بانجيل اإلكتفاي يتم ولم أناجيل أربعة لماذا
 
كلمةةة انجيةةل كلمةةة يونانيةةة تعنةةى الخبةةر السةةار والمقصةةود البشةةارة والكةةرازة    

بالمسيح وعمله الحالصى الذى قدمه للبشةرية . فاالنجيةل بشةارة بشةخي ولةيس 
 الةةرو  حلةةول بعةةد عامةةا  20 مةةن أكثةةر الكنيسةةة عاشةةت مجةةرد كتةةاب منةةزل.  لقةةد

خةةالل كةةرازة ومارسةةته مةةن  اإلنجيةةل عاشةةت ولكنهةةا مكتةةوب إنجيةةل بةةال القةةدس
  رسولية وثائق إلى إحتيا  هناك كان واتسعت الكرازة إنتشرت وعندما. الرسل

 
 وقيامته آالمه ونشاركه به ونحيا لنقبله المسيج شخأ لنا علنياالنجيل  

 كإنسان.  حياته تفاصيل لمعرفة فقط وليس
  

بالناسوت علي  حياة السيد المسيج
 االرك
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 وقيامته وموته ومعجزاته المسيج السيد تعاليم عن تتحدث األناجيل جايت
  . يأكل كيف أو عا  وكيف عائلته أو طفولته تفاصيل وليس الفدائى وعمله

 أن ذلك على والدليل المسيج السيد لحياة سرد ليس الهدف منها فاألناجيل
 فقط ولوقا متى انجيل فى ذكرها تم.  المسيج حياة من األولى الثالثين السنوات

 رب دخول مناألخير   األسبوا أحداث بينما انجيل لكل فقط إصحاحين وفى ،
 ذكرتها الخالصى المسيج عمل تظهر والتى الصلب ( حتى أورشليم فى المجد

 األناجيل  أصحاحات ربع حوالى فى األربعة األناجيل
 مسوقين مختلفة زوايا من أشخاأ أربعة كتبه واحداً  إنجيال لدينا أن الحقيقة
 للقديس اإلنجيل أو متى كتبه ما بحسب اإلنجيل نقول ولذلك القدس بالروح
  هللا شريعة وهى موسى شريعة نقول كما. متى إنجيل نقول لالختصار أو متى
 أضواي إال األناجيل هذه وما الشاسع وتعاليمه كالمحيط  يسوا الرب شخصية  

 الفريدة.  الشخصية هذه على
 السيد حياة من خاصا جانبا لهم ليوضج معينين أناس إلى كتب بشير كل

 :التالي النحو على المسيج

 كتب إنجيله لليهود يقدم من خالله المسيح على أنه المسيا  فمتى البشير

سل داود بحسب النبوات . مقدما  لهم مفهوم الخالي . فاليهود نظر من تالمن

يتحروا من الرومان كى سياسى أو عسكرى  فالخ فأن الخال اعتقدوا

هر أن الخالي هو من الخطية وليس يظمتى  أنما إبتدإالعالم . وا على وطرويس

الحرية التى سوف يمنحها من  نأو،الشيطان الرومان وأن سلطان المسيح على 

 ها هى ملكوت السموات .سسؤعبودية الخطية وأن المملكة التى سوف ي

 كتب إنجيله للرومان الذى يعشقون القوة . لذلك نجد أنه  ريمرقأ البشنما يب

 صاحب القوى الخادم بن هللا فهو إبن ملك الملوكاالمسيح ب ا  وصف هنجيلإيبدا 

أن  أيضا  هم إرسال رسل إلعداد الطريق ئ. وكعادة الملوك قبل مجي السلطان

المسيح القوى األسد القوى الخارج من سبط يهوذا  صورة مرقي الرسول أبرز

نه ليس المؤمنين ، أى أ تتبعيات اآل هن هذأر ينجيل يذكر البش. وفى نهاية اإل

  يثق بها فقط هو القوى بل كل من نحيمس
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  راد أن يظهر المسيح الذى أف الفلسفة رجال لليونانيين كتب ريلوقا البشأما

 المخلي اإلنسان ابن هو المسيح .جاء ليشفع فى البشرية ليفتح لها طريق السماء

 الوحيد

 البدع على ليرد كتبمن خالل بشارته خر البشائر أ  نجيل يوحناإو 
 معلنا   وناسوته المسيح السيد الهوت في األولى الكنيسة إيمان ليثب  ت والهرطقات

من خالل إثباتات كثيرة :  شهود  الهوتها  هرظبن هللا مابوضو  أن المسيح هو 
  أقوال المسيح -معجزات   -

 السيد خدمة فترة خالل مر فقد سوف يتم تقسيم الدراسة إلى خمس مراحل

 الفصج آخرها كان المجد رب حضرها فصج أعياد أربعة األركعلى  المسيج

 -: . العهد خميس المواف  الرابع

  المرحلة األولى السنوات الثالثون األولى من حياة السيد المسيح 

  المرحلة الثانية من المعمودية ختى الفصح األول 

  خدمة(  سنة أولى المرحلة الثالثة من الفصح األول حتى الفصح الثانى 

  سنة ثانية (المرحلة الرابعة من الفصح الثانى حتى الفصح الثالث   

  ثالثة  سنة المرحلة الخامسة من الفصح الثالث حتى الفصح الرابع  ) 

ركز على ذكر ميعاد عيد الفصح النه  حسب انجيل يوحناتسمى هذه الدراسة 

اثناءخدمة رب المجد على االرض . وسيكون محور الدراسة فى االعداد القادمة 

 عن ترتيب حياة السيد المسيح على االرض 

 

 د.ملاك محارب                                                                 
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ميالديه2022عاملقد بدا عام جديد    

شهداي1739المواف    

عام في اثرعام وهكذا العمر يمضي دون ان ندري ،ولذلك نصحنا الكتاب  
  الوقت فانظروا كيف تسلكون بالتدقي  ال كجهالي بل كحكماي مفتديينالمقدس:

(16،15:5)اف الن االيام شريرة   

كن قويا :"قاائالكذلك االنبا باخوميوس اب الشركه يرشدنا بحكمته ناصحا ايانا 
 جبارا في كل تدابيرك وال تفسد يوما واحد من حياتك.

هو  ويقدر علماء اقتصاد قيمه الوقت بانه اغلي سلعه في الوجود.الن  الوقت -
 العمر.!!!

ضاه لذلك اعزائي الشباب هناك وسيله وطريق رسمه لنا هللا ،اذا سلكنا بمقت -
 فسوف فسوف  نوفر  الكثير من الوقت والجهد والصحه ! 

 !فما هو هذا الطري  ؟  وفي اي جزي من االنجيل ورد لنا شرحه؟

صحا  الخامس يقول رب المجد في الموعظه علي الجبل انجيل متي اال  

شر بل من ين بعين وسن بسن ،واما انا فاقول لكم ال تقاوموا ال"سمعتم انه قيل ع
لطمك علي خدك االيمن حول له االخر ايضا،ومن اراد ان يخاصمك وياخذ 
ن ثوبك فاترك له الرداء ايضا ،ومن سخرك ميال واحد  فاذهب معه اثنين.وم

(42،38:5سالك فاعطه ومن اراد ان يقترض منك فال تردة " )مت  

 قاوموا الشرباختصار ال ت
 طبعا عزيزي الشاب ستقول مع االخرين ....هذه سلبيه بل منتهي السلبيه ، 

 لكن القضيه لها ابعاد اخري فما هي ؟

 اوال:من لطمك علي خدك االيمن|انسان مخادع ياتي لك من الخلف 
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 ثانيا:من اراد ان يخاصمك وياخذ ثوبك|انسان غاوي مشاكل وصراعات

رف ي معه اتنين|انسان مسخر قاسي القلب ال يعثالثا:من سخرك ميال فامش
 الرحمه

االبتعاد نحن امام اناس قساه القلب مضطربي النفس الكتاب المقدس ينصحنا ب
ميه ويقول معلمنا بولس الرسول فس الرساله لالهل رو.  عنهم وعدم مقاومتهم

(21:12)روال يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير ""  

لصحه جهه الشر الموجه لنا سنضيع الوقت ...والعمر...واالننا اذا وقفنا في موا
يب وسنصاب بامراض السكر والضغط والقلب واالمراض الخطيرة التي تص

 جهاز المناعه وتقضي علي الحياه .

 منتهي الحكمه الهروب من وجه الشر .

:عزائي الشباب ا  

االيجابي هذة نصف القضيه اما النصف االخر ففي منتهي االهميه وهو الجزء   
من القضيه: فعندما يوجه الشر والظلم الي اناس نحن مسئولون عنهم يقول 

 الوحي في سفر يشوع بن سيراخ:
 (9:4)سيراخ"خلأ المظلوم من يد الظالم وال تكن صغير النفس" 

لب ليعطينا حكمه االفراز ان نهرب من الشر وال نقاومه اذا كان موجها لنا، ونغ
ال نكن لمظلوم من يد الظالم ونسعي القرار العدل والشر بالخير.لكن لنخلي ا

ساعدنا.صغار النفوس اذا كنا في موضع  المسئوليه وهللا الذي يحب العدل سي  

  طوبه الموافق 22قصه بمناسبه ذكري نياحه االنبا انطونيوس اب الرهبان .في
في يوم من االيام ذهب مجموعه من الشباب طالبي الرهبنه الي  ...يناير30

االنبا انطونيوس  فقال لهم:هل تستطيعوا ان تحولوا الخد االخر اذا لطمكم احد 
 علي الخد االيمن؟

 قالوا :ال ال نستطيع.

اوموا قال لهم االنبا انطونيوس هل تستطيعوا ان تصبروا علي اللطمه وال تق
 الشر ؟

ال نستطيع قالوا :ال ال  
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 قال لهم:هل تستطيعوا ان تحتفظوا بسالم قلبكم وفر  نفوسكم ؟

 قالوا:ال ال ال نستطيع.

هم ال حينئذ قال االنبا انطونيوس للمسئول قدم لهم مائده اغابي واصرفهم ف
 يصلحوا للرهبنه

هذة قصه من تاريخ الكنيسه . اعزائي الشباب  

ر من عشرين سنه مضت:ساحكي لكم قصه من واقع الحياه حدثت من اكث  

يحكي ان خادم استقل اتوبيس وكان مزدحما بالركاب وكانت الساعه تقترب من 
ظهرا  وعندما وقف داس علي قدم الشخي المجاور له دون قصد منه كان 2

الشخي عصبيا فابتدا يسب ويشتم بافظع الشتائم...والخادم صامت ال ينطق 
لخادم بالجلوس النهم احسوا انه فاشار الجميع ل .دقائق ونزل احد الركاب ،

جلس الخادم في المكان الخالي،نظرواذا بالرجل الجاني يحمل حقيبه ثقيله  اهين،
...فقال الخادم ،دعني احمل عنك هذة الحقيبه النها ثقيله.كان الخادم يتكلم في 

 اعطاه الجاني الحقيبه ونظر اليه في تعجب وقال :"لقد غلبتني" سالم وهدوء.

 م من االتوبيس يمالة فر  وسالم عجيب مصدرة هو الرو  القدسنزل الخاد

:   الذي يعطي   

 محبه...وفرح...وسالم

هللا يعطينا قوة لكي نتمم ارادته ...امين.    

                                                                                         

تذكار نياحه االنبا انطونيوس           

 مدام فوزيــــه بعقوب
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 اثناء خدمته علي االرض 

لى عالمنا تهنئه حلوه بعيد الميالد المجيد وعيد تجسد السيد المسيج ومجيئه ا

2022وتهنئه حلوه بعام   

مختلف عما سب   2022وامنيه أحلى بأن يكون هذا العام   

ه يولد لنا قبل ميالد المسيج بسبع مائة سنه تنبأ اشعياي النبى قائال :   ألن -

يرا ولدا ويعطى ابنا , وتكون الرئاسه على كتفيه , ويدعى اسمه عجيبا مش

( 6:9ا    الها قدير ابديــا رئيس السالم ..  

ه ابصر وفى مطلع األصحاح التاسع من اشعياي يذكر الشعب السالك فى الظلم -

 نورا عظيما . الجالسون فى ارك ظالل الموت اشرق عليهم نورا .

حون أما أمل الفرح ألن فرح الرب قريب هو قوتكم , افرحوا فى كل حين , يفر

: 8ج ن   يمةنامامك كالفرح فى الحصاد كاللذين يستهجون عندما يقتسمون غ

( . 3:9( ,   ا   4:4( ,  فى 10  

وليات اكبر مسئ... واننا نسقط من تحته وقد يوضع على اكتافنا نير ثقيل يبد

فه من طاقتنا هذه كلها تنكسر حسب الوعد ألوالده ألن نير ثقيله وعصا كت

(4:9وقضيب مسخره كسرتهن , كما فى يوم مديان   ا    

م فى األصحاح التاسع من سفره نور من ه اما اعظم رساله التى يفتج اشعياي

ى لقد عرفنا هللا أبا ف ظالم ، فرح لمن هم فى يأس حرية لمن هم تحت نير .

ن المسيج يسوا ، عندما قال فيلبس : أرنا األب وكفانا قال له يسوا ... م

(814:9رأنى فقد رأى األب   يو   
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 نخافه سنحبه اكثر والعندما تعرف هللا المعرفة الحقيقة فى المسيج يسوا  

عطى ابنه هللا فى محبته ا . وعندما نحبه نث  فيه ونتبعه ثم نخدمه ونشهد عنه

رب قد قال يسوا روح السيد الف .  يسوا المسيج نورا فرحا وحرية للعالم

لوب ,  حنى ألبشر المساكين , ارسلنى ألعصب منكسرى القسألن الرب م علي

ه للرب سورين باألطالق ألنادى بسنه مقبولألنادى المسبيين بالعت   , والمأ

 وبيوم انتقام أللهنا ألعزى كل النائحين ورداي تسبيج عوضا عن الروح

(  3-61:1اليائسه   ا    

لقد جاي اخذ  وقد ولد لنا يسوا المسيج لنولد نحن والده جديده به وله .

 فى صورة عبد ليمنحنا صورة هللا ليجعلنا كما قال الرسول بطرس   شركاي

( لهيهالطبيعه األ  

ج الى ولد لنا ولد ... لنولد نحن للرب والدة جديده عندما نتغير لقد جاي المسي

رعاه مثال ارضنا واستفاد البعك بمجيئه الينا ولكن البعك رفضوه , لنأخذ ال

 الذين تركوا رعيتهم ليقدموا السجود للطفل المولود .

ئ بمجئ المسيج ولكن هيرودس اضاا نفسه وأهلكها ولم يستفد ش  

 المسيح جاء اليك األن ليولد فى قلبك

 افتح قلبك لتأخذ الحياه األبديه

 ميشيل حكيم موسي
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هللا خل  األنسان بتدبير حكيم عظيم واهتمامه باألنسان حتى بعد سقوطه ليحيا 
 ويعي  مع هللا فى محبه وفرصه للحياه األبديه .

و محور الكتاب المقدس هو كلمة هللا المتجسد األبن يسوا المسيج مخلأ  -
 العالم 

  فالعهد الجديد يشمل حياة المسيج وتعاليمه التى نادى بها هو وتالميذه فهو
 كالم مباشر لحياة األنسان العملية المعيشية .

  نفهم اما العهد القديم فهو التمهيد للعهد الجديد الذى بواسطته نستطيع ان
التدبير األلهى لخالأ األنسان وهدفه الوحيد هو المسيا المنتظر الذى 

 يخلأ العالم .
الكتاب المقدس يعلن لنا ان هللا خل  العالم ويعلن لنا شخصية هللا وطبيعته   -

وخطته من نحو خليقته ويعلن لنا فيه رغبة هللا الحنون العميقه فى ان يتصل 
 عالقه وشركة معهم .بالناس الذين خلقهم وتكون له 

العائلة المقدسة هي الكنيسه األولى كانت تتكون من طفل المزود يسوا  -
 المسيج كلمة هللا المتجسد ومريم العذراي ويوسف النجار 

العائلة المقدسه هي التى غيرت مسار   طري  ( التاريخ األنسانى فــقد كانت  -
ليس الشرير   الشيطان ( خطة هللا األب القدوس لهزيمة وسح  عدو الخير اب

( عن طري  كلمة 16: 3 تى1( ,  16:3لمنج الخالأ ل نسانيه كلها   يو 
هللا المتجسد طفل المزود من مريم العذراي فتاة الهيكل الممتلئه نعمة ويوسف 
 النجار خادم سر التجسد والحارس األمين للعائلة المقدسه مربى طفل المزود .

منيره ل األعلى والقدوه الصالحه ل سر المسيحية الالعائلة المقدسه هي المث -

الهيكل  ةااألصيله وبدأ تأسيس األسره المسيحية حينما خطب يوسف النجار فت

يكتب  العذراي مريم فى سر هللا وقد جمع بين مريم العذراي ويوسف النجار كى

نا ابا تاريخ األسره المسيحية األصليه   العائلة المقدسه ( وبذلك يكون هللا

يل السماوى الحنون قد وضج ل نسانية النقاي والصفاي الذى هو المداد األص

 الذى يكتب به تاريخ المسيحية المنيره

فهى  فــ العائلة المقدسه المباركة التى هي غيرت مسار التاريخ األنسانى .. 

ثل بحياة المثل األعلى و القدوه الصالحه ل سره المسيحية األصيله .. كل ام تتم  

 قصة الحب  العجيب
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تأمل العذراي مريم .. كل اب يتمثل ويقتاد بحياة يوسف النجار .. كل انسان ي

ه ( ويستوعب ويأخذ المثل القدوه من حياة الرب يسوا داخل عائلته   اسرت

 والمحيطين بــه .

مؤديا  ليت كل فرد من افراد العائله المسيحية يعمل ويجاهد فى صحته ومحبه

اعى ( ؤل وبنفس راضيه وغير مبتغى   سواجباته فى حب ورجاي وتفان وتفا

  لمدح او كسب مادى دنيوى

 تقويم الحياه اليوميه

سه هو المصاحبه اليومية ما بين المؤمن المسيحى والمسيج من خالل الكني-

 والكتاب المقدس للنمو الروحى للوصول للملكوت

لتى والتقويم هو عمل مبارك ألنه ثمرة الصاله والقرايات والتأمالت الروحية ا 

بين  استغرقت اوقاتا طويله   سنين عديده ( واتعابا طويله مديده كى تكون

المؤمن المجاهد روحيا طوال ايام السنه فى رحلة يوميه روحية نامية  يدى

 ممتلئه ممتعه .

دينه لسير الروحى المنظم للوصول لموالتقويم جاهز لكل من يسعى وينشد ا

ويه النورانيين فى عالمنا فى هذه الحياه و ف عالم البقاي بأورشليم السما

 األبدية .

معاشة علما بأن كل مؤمن مسيحى فى احتياج ماس للعالقه اليوميه الحياتيه ال

ته و مع ابانا السماوى الحنون هللا القدوس كي يشعر بوجود الرب معه لمعاون

يج مساره فى الحياه وتقويمه وتعضيده .لتصح  

عها وان تأثرنا ببعك االيات وشدة اهتمامنا ليتنا نكتبها بخط واضج ونض

بالمعانى  ذىفنتغامامنا لتكون بجوارنا كى نعيشها لتسندنا فى حياتنا اليوميه 

 الروحيه لتسمو ارواحنا .
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 ولتتذكر جيدا ان من وسائط النعمه تتمثل فــــ : 

 الكتاب المقدس       &  الصاله   &  التناول من األسرار المقدســــه 

 ومع المتابعه بحياة األعتراف والتوبه والجهاد الروحى الدائم لتمجيد هللا
(  7:58(   ا   46-28بأعمال الرحمه والشفقه ل خرين ألسعادهم      ار   

ع داي للجميوبذلك يخرج المؤمن من ذاته   نفسه ( مملوي محبه ل خوه واألع
يج دون استثناي و بذلك يكون المؤمن المسيحى انجيل معا  يعي  مع المس

المسيج  فىويستطيع كل شئ   

 س: كيف نقتنى القداســـه ؟

هو  اوال : بالكتاب المقدس الذي يهبنا   يمنحنا ( فكر المسيج ألنه مقدس  
 روح وحياه مقدسه ( يصنع انسانا مقدســا .

لكنيسة قدسه   بيت الرب ( تقدسنا ألن المسيج هو األب واثانيا : الكنيسة الم
( هي األم واعمال الكنيسه ترتكز باألعمال المقدسه   الليتورجية المقدسه  

ثالثا : مصادقة القديسين للتشبه بأيمانهم القويم لتقديسنا فـــ شفاعة القديسين 
 تؤدى للمسانده والتمثل بأيمانهم القوى   القويم (

 ارة األماكن المقدسه للتبارك والتناول من األسرار المقدسه رابعا : زي

 خامسا : الطاعه

بالتسلج بسكين الطاعه لذبج الكبرياي ليتنا نذبج الكبرياي والنجاسه لنكون  
 قديسين 

القداسه هي هدف للعقل المسيحى األنسان العاقل يقدر ان يميز ما بين الخير 
تنى القداسه ويحيا بها فى كنيسة هللا والشر لذا األنسان العاقل هو الذى يق

 األرثوذكسيـــه 

 

     دكتور رفعـــت شنوده  
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 اجتماعيات اجتماعيات          
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 ة ــحـالصف
 رة ــــاألخي

 مازيــــــــــــــــراتى 
التااى تمتاااز بالفخامااة و  ماركااات الساايارات اإليطاليااةواحاادة ماان أشااهر هااى  

نظاراً بكثارة  عادم اإلنتشااروإن كان يعيبهاا جداً ، ت العالية يااإلمكانو الرفاهية 
 .دول العالم وصعوبة صيانتها فى معظم  ثمنها  إلرتفاا

 هااى ساايارة مااازيراتى كانااتوفااى أوائاال التسااعينيات إمتلااك مليردياار سااعودى 
مااع حزمااة ماان وسااائل الرفاهيااة واألمااان المتقدمااة  فااى وقتهااا واألفخاام األحاادث
 ، وعمل الصيانات الدورية لها بشكل مناتظموقد إهتم بالمحافظة عليها ، آنذاك 

ويمار الوقات ويصابج  ولم يجد قطعة الغيار األصالية لهااوفجأة تعطلت السيارة 
حولهاا إلاى وما زاد من المشكلة تعارك السايارة لحريا  ، العطل اثنين وثالثة 
ومااع ماارور الوقاات باادأت مكتااوب عليهااا كلمااة " تااالف " قطعااة ماان الخااردة 

فاى سايارات ال، لقد أصبحت واحدة من أفخم السيارة  هيكل إلى تتسللالبارومة 
أو يأخاذها  أن يشاتريهاألحاد  ال يمكان ، ثمانلهاا لايس  ،ال قيماة بسيارة العالم 

 .حتى مجاناً ، حتى صاحبها تركها فى أحد مخازن الخردة التابعة لشركاته
قامات شاركة ماازيراتى اإليطالياة وتأتى المفاجاأة ماع مطلاع العاام الحاالى حياث 

بالتواصاال مااع مالااك هااذه الساايارة التااى أنتجتهااا الشااركة فااى أوائاال التسااعينيات 
 . .  لشرايها منه 

 ؟؟ لشرايها كم عرضت عليهتخيل ولك أن ت
نعام  ملياون جنياه مصارى 13مليون لاير ساعودى أى ماا يسااوى أكثار مان  3

 مليون جنيه مصرى 13  . . الرقم صحيج كما قرأته
سايارة شاراي ال يمكن أن نصدق كيف تدفع شركة هذا المبلا  الضاخم فاى طبعاً 
 !!خردة 

ديهم و لارة و مميازة دإنهاا قطعاة ناا، غالية جداً على شركتها ها فى الحقيقة إن
وهام ،  ذلاكخردة فهم يرونها جميلة وتحفة وتستح  أكثر من إن رأها الجميع 

 غالية .ووفخمة  رائعةقادرون على إرجاعها 
 ..  عزيزى القارئ

 مخطئإنك فث  " خردة " ال تصلج لشئ إنك أصبحت  إن كنت ترى نفسك 
(11للمقال بقية أ  

 

. . فلكل حدث يحدث فى الحياة معنى و  الحياة ليست مجرد زهر طاولة
مغزى . . فال تدا األحداث تفوتك بل تأملها و إكتشف ما ورايها و 

إبحث عن رسالة هللا لك فيها و منها . .  وهذه ليست سوى صفحة من 
 ألبوم الحياة 
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