
anteliasdiocese.com

١

األ�د الثاين بعد ا�حن: إعتالن ّرس املس�یح �لرسل ٤١

ا جديدة
ً

سنة جديدة تحمل لنا أهداف

عند بدایة لك �ام �دید، حناول أن نضع أهداًفا �دیدًة �سعى لتحق�قها �الل هذا 

أصعدٍة كام هو م�ني يف  �ّدة  أنفس�نا �ىل  نطّور  أن  لن�اول  الس�نة  العام. هذه 

اجلدول ول�سَع أن �كون بتطّور دامئ ومنّو دامئ مع الرّب. 

سوف أسعى دائًما، وبقدر المستطاع أن:

على الصعيد الروحي، ..........................................................

على الصعيد الرياضي، .......................................................

على الصعيد العائلي، ........................................................

على الصعيد العلمي، .......................................................

في هذا العام الجديد

أنا ................................................
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٢

لنكتشف عبر الحواس

لنفهم �سوع جيب أن نوّ�ه حواس�نا حنوه وأن �س�تعملها لإلشارة إلیه والع�ش حبسب 

ا أمحًرا حتت اللكامت واألفعال املرتبطة  تعا�ميه. بعد قراءة نّص اإلجنیل أد�ه، لنضع خط�

ا أخًرضا حتت ت� املرتبطة �لنظر. �لسمع، وخط�

ا َواِقًفا ُهَو وٱْثَناِن ِمْن َتالميِذِه. ْيًضا َ�اَن ُيوَحنَّ
َ
�� الَغِد أ

َق ِإليِھ وَقال: «َها ُهَو َحَمُل هللا». ا َفَحدَّ ى َ�ُسوَع َمار�
َ
وَرأ

ْلِميَذاِن َكالَمُھ، َفَتِبَعا َ�ُسوع. وَسِمَع الِتّ

ُهَما: «َماَذا َتْطُلَبان؟» 
َ
وٱلَتَفَت َ�ُسوع، فَرآُهَما َيْ�َبَعاِنِھ، َفَقاَل ل

ْيَن ُتِقيم؟».
َ
م، أ ي َيا ُمَعِلّ

َ
ي، أ ُھ: «َراِ�ّ

َ
َقاال ل

َقاَما 
َ
ْيَن ُيِقيم. وأ

َ
َرا أ

َ
َيا وٱْنُظَرا». َفَذَهَبا وَنظ

َ
ُهَما: « َ�َعال

َ
قاَل ل

هر. اِ�َعِة َ�ْعَد الظُّ اَعُة َنْحَو الرَّ ِعْنَدُه ذِلَك الَيوم، وَ�اَنِت السَّ

َذْيِن  لِميَذْين، اللَّ َحَد الِتّ
َ
ُخو ِسْمَعاَن ُبْطُرَس أ

َ
ْندَراُوُس أ

َ
وَ�اَن أ

ا وَتِبَعا َ�ُسوع. َسِمَعا َكالَم ُيوَحنَّ

ِي 
َ
ُھ: «َوَجْدَنا َمشيَحا، أ

َ
َخاُه ِسْمَعان، َفَقاَل ل

َ
ًال أ وَّ

َ
ِقَي أ

َ
ول

املَِسيح».

ْنَت ُهَو 
َ
َق َ�ُسوُع ِإليِھ وَقال: «أ وَجاَء ِبِھ ِإ�� َ�ُسوع، َفَحدَّ

ْ�َرة». ي ُبطُرَس ال�َّ
َ
نَت َسُتد�� كيفا، أ

َ
ِسْمَعاُن ْبُن ُيونا، أ
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إشارات في الطريق

٣

احلیاة ملیئة �إلشارات اليت توّ�نا حنو �سوع، حنو اخلالص. بعضها �كون م�ارش كام 

اكن یوح�ا یدل التالم�ذ �ىل �سوع قائًال "هذا هو محل هللا"، وأخرى �ري م�ارشة، 

من �اللها نتعّرف �ىل لكمة هللا. لنك�شف بعض ��ت �رب البحث عن مرجعها 

يف اإلجنیل، وربطها �إلشارة املناس�بة لها!

ا ٨: ١٢
ّ
يوحن

ا ١٤: ٢٧
ّ
يوحن

ا ١: ٤٣
ّ
يوحن

ا ١٥: ١٣
ّ
يوحن

ا ١٤: ٦
ّ
يوحن

ا ١: ٢٩
ّ
يوحن
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ملحق: مار أنطونیوس الك�ري

من هو مار انطونيوس الكبير؟

�ن  �ن تقيَّ ولد أنطونيوس �� مدينة "�وما"، �� مصر نحو سنة ٢٥١، من والَدين مسيحيَّ

قها �� حياتھ منذ  ين واألخالق، وطبَّ م قواعد اإليمان والِدّ
َّ
من أشراف البلد وأغنيا��ا. �عـلـ

الة. مت والصَّ ا للعزلة والصَّ غر، و�ان محب� الِصّ

ھ 
َّ
ا، بنوع أنـ م أنطونيوس ال القراءة وال الكتابة. ولكنَّ هللا قد وهبھ ذ�اًء طبيعي�

َّ
لم يتعلـ

واآلباء  سة  املقدَّ الكتب  نصوص  من  عليھ  ُيت��  �ان  ما  �لَّ  قلب  ظهر  عن  يحفظ  �ان 

عيد.  امھ، العا�ش�ن �� براري الصَّ �� �� أيَّ
ُ
اك الكـ سَّ

ُّ
�س�ن وأخبار ال�ـ القِدّ

��ضور  الكن�سة   �� يوًما  �ان  و��نما   

سمع  فيھ،  واإلش��اك  اإلل�ّ�  القّداس 

الشاّب  لذاك  اإلنجيل   �� يقول  �سوع 

الغ�ّ�: "إذا ش�َت أن ت�ون �امًال، فاذهب 

و�ْع ما تملكھ وأعِطھ للمساك�ن، في�ون 

وَمن  اتبع��...  و�عال  الّسماء   �� ك�ٌ�  لك 

أو  إخوة  أو  ا 
ً
ب�تـ اس��  أجل  من  ترك 

حقوًال  أو  بن�ن  أو  ا  م�
ُ
أ أو  أًبا  أو  أخوات 

ا��ياة  و�رث  مئة  الواحد  عَوض  ينال 

الكالم  هذا  ر 
َّ
أثـ  .(٢١  :١٩ (م��  ة".  األبديَّ

ھ 
َّ
و�أنـ ا  ملي� لھ  يتأمَّ فأخذ  أنطونيوس،   ��

ھ إليھ خصوًصا. فحرَّكت �عمة هللا  موجَّ

واإلقتداء  ���ء  �ل  ترك  فقّرر  قلبھ 

ة. يَّ باملسيح الفق�� و�َمن سبقوه إ�� ال�ِ�ّ
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أس�بوع م�ارك!

لنا على الله وهو ملجأنا،
ّ
توك

 الّسوء
ُ

لنا على الله ال نخاف
ّ
توك

الربُّ نجانا من شدائدنا،
سَمع لُه

َ
قِبل إليِه ولن

ُ
فلن

لنا على الله وهو ملجأنا،
ّ
توك

 الّسوء
ُ

لنا على الله ال نخاف
ّ
توك

لنا على الله وهو ملجأنا»
ّ
ترتيلة «توك


