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 إعـــــــداد

 نقـــوال طبليــة
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 توطئة
 

 ب واالبن والروح القدس، اإللو الواحد، آمين.باسم اآل
إخوتي، جميع الميتّمين بالتعميم الّديني األرثوذكسّي، سبلمًا لكم باسم رّبنا يسوع 

 المسيح، وبعد،
أقّدم إليكم ىذه الكتب َكُمساىمة َجّدّية في إغناء المكتبة العربّية في مجال التربية 

لّديني األرثوذكسّي لؤلوالد، سواء في اإلطار الدينّية، بما يساىم في تعزيز التعميم ا
 المدرسّي أم خارجو.

ثوذكسّية"، حيث تقوم ر لقد بدأت الفكرة، في األساس، في "ليّسيو القّديس بطرس األ
السّيدة ساميا سعادة طبمية بالتعميم الدينّي ِلمصغار، فأعددُت بالتعاون معيا، ومع قدس 

ِلمتعميم الدينّي ِلتكون بين أيدي األوالد "كتاب التمميذ".  األب نقوال مالك مدير المدرسة، ُكتباً 
وبعد بضع سنوات من اختبار تمك الُكتب، وبعد النجاح الذي أحرزتو، ارتأيُت أن أكّمميا 
بيذه السمسمة، "كتاب المعمم"، ألقّدميا إلى كّل العاممين في حقل التعميم الّديني كوسيمة 

 عطائيا.ُتعينيم في تحضير "التوجييات" وا  
وكّمي أمل أن َتمقى ىذه الكتب استحسانًا )رغم ضعفاتيا(، َفُيصار إلى العمل عمييا 
وتكميميا وتطويرىا، في سبيل أن نرتقي بالنفوس التي اؤتمنا عمييا، إذ نزّودىا بما لّذ 

 وطاب من كنوز كنيستنا األرثوذكسية.
َعِطر، لكي نستحّق أن  عسى الرّب أن يبارك عممنا المتواضع ىذا، ويتقّبمو َكبخور

لى مزيد من العطاءات في خدمة البشارة لمجد اسم  نقف أمام منبره العادل غير خازين. وا 
 الرّب القدوس. آمين.

)كرياكوس(،  احب الّسيادة، المطران أفرامتّم إنجاز ىذا العمل ببَركة ص :مبلحظة
 متروبوليت طرابمس والكورة وتوابعيما لمّروم األرثوذكس.

 
  ةـوال طبميــــنق

 ۰۲۱۲شـبـــاط 
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 مالحظات ؾامة
 

 البرنامج مجموعة أفكار قابمة ِلمتعديل في حال وجود األفضل. -۱
عبر اإلّطبلع عمى أكبر عدد من المراجع، عمى أمل إفادة السعي إلنجاح التعميم  -۲

 غيرنا من أّي مرجع مفيد.
 ضرورة التحضير الجّيد لكّل التفاصيل ميما كان حجميا. -۳
 التطبيق العَممي أساسي إليصال الكممة. ُطُرقو عديدة منيا، دون َحصر: -ٗ

 افرة.المَّوحات والصُّور والرُّسومات خصوصًا الُمّمونة والنَّ  -أ
 التموين، مع السعي لممحافظة عمى النظافة والترتيب. -ب
 تمثيل النّص بالَحركات المساِعدة وأيضًا ِبتغيير الصوت. -ج
 استعمال الَمعجون وغيره. -د
 االستفادة من األشغال اليدوية، خصوصًا في بطاقات الُمعايدة. -ىـ
باألىل( لتؤّدي دورىا برمجة الحفبلت الخاصة )باألوالد( والعامة )الخاّصة  -و

 الصحيح وغايتيا الَمنشودة.
االستفادة من حّب األوالد لؤلفبلم عبر عرض أفبلم عن الحياة المسيحية  -ز

 )عمادة مثبًل( وأفبلم أخرى مفيدة )الخميقة مثبًل(.
 تمثيل النّص من ِقَبل المسؤول بالحركات المناسبة الُمرافقة لمصوت. -ح

 ى األقل مع مسؤول الفرقة.ضرورة وجود ُمساِعد عم -٘
 صبلة( ىو اليدف. –خدمة  –حضور األوالد واشتراكيم في القداس )ترتيل  -ٙ
 رفع اليد إلخ...( –الصمت  –تعويد األطفال عمى النظام )اليدوء  -ٚ
 االستفادة من الطبيعة بما يوافق حياة اإلنسان المسيحي. -۸
 تضى األمر.االنتباه إلى المساواة بين األوالد ميما اق -ٜ

 التَّراتيل واألناشيد واألغاني ضرورّية إلحياء التَّعميم. -۱۱
 ضرورة االىتمام بالعبلقة مع األىل وتواصميا. -۱۱
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 إرارة الزليب
 

عمى تمجيد الُمؤمن د ساعِ ، تُ سوليقميد الرَّ ة في التَّ مّ اة ىاللة مسيحيّ ميب دَ إشارة الصَّ 
 ل األيقونة والبخور وغيرىا.امثعمى  ،اهلل
 

ن سطى مِ بابة والوُ اإلبيام والسَّ  ولى، َأيبلثة األُ ّم الثَّ ضَ ثبلثة أصابع: تُ بِ  نرسميا :رسمها
ع وضَ نصر عمى راحة اليد، ثم تُ نصر والبِ صبعان األخيران: الخِ اإلطوى يُ منى، و د اليُ اليَ 

ين األيمن ثم فَ تِ لكَ اعمى در )البطن(، فَ عمى الصَّ بية فَ ولى عمى الجَ بلث األُ األصابع الثَّ 
 إلو واحد آمين".  ،سدوح القُ قال: " بإسم اآلب واإلبن والرُّ األيسر ويُ 

 

 :معناها
 قانيم.ة اهلل في ثبلثة أوحدانيّ لى بلثة إشير األصابع الثَّ تُ  -۱

 ىو رأس الكّل.الذي  ،مسكن اهللالسماء ىي  بية تدّل عمى أنّ الجَ فَ  
 ده )كونوجسُّ ماء وتَ ي نزول اهلل من السَّ لى تحت يعنإقل األصابع من فوق نَ  

 .مريم( ءموجودًا في أحشا كان
لى خبلصنا وصعود المسيح وجموسو عن عمى كتف اليمين، ُتشير إوضعيا و  

 يمين اآلب.
دين األحياء يَ المسيح سيأتي لِ  لى أنّ ضعيا عمى الكتف األيسر فُيشير إا وَ أمّ  

 واألموات.
، وعمى نفيم وصاياهكي رًا يّْ من اهلل عقبًل نَ  طمبنلِ بية عمى الجَ  َنضع األصابع -۲

ة حّ صِ اهلل بنا يَ يَ في عمل الخير، وعمى الكتفين لِ عًا ندفِ نطمب قمبًا نقيًا مُ  ، لكيدرالصَّ 
 فس والجسد.النَّ 

نسانيّ ين، إلييّ ممسيح طبيعتَ لِ  ن عمى أنَّ دالّ يطبقان عمى راحة اليد صبعان المُ اإل -۳ ة. ة وا 
نسانٌ  تامّ  إلوٌ  كة التي حممت في بطنيا بارَ لى العذراء المُ . وراحة اليد ترمز إتامّ  وا 
 ب يسوع.الرَّ 
والمستوى  نّ ل حسب السّْ والتفاصيمن النقاط  ما يناسبيستعمل المسؤول  :مالحظة

 والد.إلستيعاب لدى األوا



  ٗ   

ليب  إِراَرةُ الزَّ
 

ميب:سْ ة رَ يَّ يفِ َأَتَعمَّم كَ   م إشارة الصَّ
 

 ة اهللوَّ قُ  ميبُ الصَّ 

 

 

 واإلبن                                  باسم اآلب           

 

 

 

 وح القدسوالرُّ 

 دنشي
 يالسَّــــــــــــــما َخبّلِنـــــــــــــــ فَــــــــــــــوقِ 

ٖ 

ــــــــــــــدْ    بيــــــــــــــبْ الحَ  َيســــــــــــــوعْ  ِبعَب
 

ــــــــــــحْ ن أَ ي ِمــــــــــــينِ فِ ْشــــــــــــيِ بْ   يزاِن
 

 وّْي الطَّبيــــــــــبْ ُىــــــــــي َيُســــــــــوعِ  
 

ــــــــــــــــــــــــادِ  ــــــــــــــــــــــــيْ ِوْقن  يانِ رَ يمي ِس
 

 يِغيــــــــبْ َرْح بِ  إيمــــــــاني ِمــــــــْش  
 

ــــــــــْر َعــــــــــتــــــــــا عَ  ــــــــــبّْ  يانِ ن إيَم
 

ـــــميبْ  ُســـــمْ ِبرْ   ـــــي الصَّ  عـــــا ِوجّْ
 

*  *  * 

ــــــــــــــــــــ يبِ مَ ِإاّل ْبَصــــــــــــــــــــ  يادِ الَف
 

 اىادَ ا ِبْبــــــــــــــــي َمــــــــــــــــالِ َمــــــــــــــــأعْ  
 

ْصـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــمِ ِبْتمخّْ  يادِ ي الَمَب
 

 واىــــــــــــاادي ِبيْ ي َعــــــــــــَىيــــــــــــدِ  
 

ـــــــــــــــــــي لْ  ـــــــــــــــــــِىيّْ  يري ُزّوادِ ُعْم
 

 عــــــــادي ِمــــــــش رح إنســـــــــاىا 
 

ـــــــــــــــــــــوالدِ ْوَرْح َســـــــــــــــــــــ  يمّْْميا ِل
 

ـــــــــــــــــمَّْمني يَ   ـــــــــــــــــي َس  اىـــــــــــــــــاَبيّْ
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  ةالؿائلة المذيحيّ 
 سرَ ــا جَ ــــــــــــّن يّن رِ رِ  ة طاق طاق طاقيّ 
 سرَ ب عالفَ يسوع راكِ  ة طاق طاق طاقيّ 

بيحة يوم فوق سريره صَ  أعمى صوتو وىو يقفزنادي بِ فادي يُ  نشودة أخذَ يذه األُ بِ 
وفيما كان فادي  .رحرُّ لى كون الجميع يعتبره يوم راحة وتَ ، نظرًا إربكّْ مُ  األحد وفي وقتٍ 

ع، كان أخوه رامي يصرخ أيضًا، ويقول: " يا فادي ... أريد تقطّْ صوتو المُ ي بِ غنّ يرقص ويُ 
القفز والغناء. بِ  فادي استمرَّ  ولكنّ  ،راخ ... ماما ... بابا "ن الصُّ ف عأن أنام ... توقَّ 

يما فادية. فأسرع أختسمعت  أيضاً ين و سامع الوالدَ مَ إلى وطبعًا وصمت األصوات سريعًا 
غّطي كامل ا رامي فكان يُ حًا. أمّ ي فرِ غنّ يجدوا فادي يقفز ويُ لى غرفة رامي وفادي لِ إالجميع 

 يئًا.يكاد يظير منو شى ال اف حتّ حَ المّْ جسده ووجيو بِ 
 فادي، ماذا تفعل؟ األب:
  ...ب ... ونحن عائمة اهللوم يوم الرَّ لى الكنيسة. اليالشيء، أريد أن أذىب إ فادي:
 ومن قال لك ىذا؟ األم:

خوتو، وأن اهلل أبونا ومريم نا فِ متنا أنّ عمَّ  ين في المدرسةمة الدّْ معمّ  فادي: تيان يسوع وا 
 نا...العذراء أمّ 

 لى الكنيسة ...ىاب إمذَّ رًا لِ بكّْ الوقت ال يزال مُ  ىذا صحيح، ولكنّ  األب:
 اس ...ر عمى القدّ ى نتأخَّ ى بأمور كثيرة حتّ نتميَّ  ر... ونظلّ بكّْ دائمًا تقولون الوقت مُ  فادي:
 ؟احةوم والرّ منَّ شتاقًا لِ ست مُ لَ لى الكنيسة، ثم أَ مذىاب إلدينا وقت كاٍف لِ  األم:

جتماع حول إلمامًا مثل اب، فيو يمتقي كّل أحباء اهلل، تلرَّ يوم األحد ىو يوم ا فادية:
 في بيت جّدنا وجّدتنا.عام الطَّ 

 يا فادية أصبحت تفيمين كل ىذه األمور؟ ى أنِت حتّ  األب:
 أكيد. فادية:
ب نسمع كممة الرَّ ة عمينا أن نجتمع مع إخوتنا لِ يّ قة حقيعائمة مسيحيّ ولكي نكون  فادي:

ى قموبنا ... وبعدىا نمعب ونتسمَّ ب ودمو( بِ جسد الرَّ في اإلنجيل ونتناول يسوع )
 ونفرح كما نريد.

 نعم ... يسوع ىو الفرح الحقيقي... فادية:
 )وىي تمتفت نحو األب( معقول!. ألم:ا

 قًا.صدّْ لست مُ  وأنا مثمكِ  األب:
 ز أنفسنا... جيّْ نُ ا يا رامي، وأنت يا فادية لِ ىيّ  األم:

 ا بنا.ىيّ  ب:األ



  ٙ   

 الؿائلة المذيحيّة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صرخة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يِبَقْمِب

 

 ؟َويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن َيُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــوعْ  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنّْعْ   ةِم
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــينْ    َحطُّــــــــــــــــــــــــــــــــــــو؟ ِم
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخَ   ةطيّْ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالو؟   ِم
 

ـــــــــــ ـــــــــــوع لَ َتَع ـــــــــــا َيُس ـــــــــــمْ قَ ا ي  يِب
 

ــــــــــــــــــطِ ي يــــــــــــــــــا خَ ُروِحــــــــــــــــــ   ةيّْ
 



  ٚ   

 لكنيذةا
 

 ي بيتنا.ىبيت اهلل،  ،كنيسةالكنيسة ىي بيت اهلل، نحن أبناء اهلل. إذًا ال -۱
 ة اهلل، كما في أّي بيت. األب واألم واألوالد ... في الكنيسة تعيش عائم 
. ُوِلد الطفل ىو اإلبن ، والّرب يسوع المسيحىي األم اءب، مريم العذر األ ىو في الكنيسة اهلل 

وح المول الروح القدس في بطنياحُ من مريم بِ  يسوع  كان والمالئ الكّل.م حاضر في كلّ ؛ ىذا الرُّ
زة، ميّ وىكذا حياة عائمة اهلل مُ  حّرية( -تعامل -حترامإ -شراب -طعامعائمة طريقة حياة )لكّل  

 ساٍو في الحقوق والواجبات.تَ الكّل فييا مُ 
 
جماعة المؤمنين حول مائدة واحدة يتناولون منيا جسد الّرب  حيث تجتمج ياالكنيسة بيت اهلل، إنّ  -۲

 اة أبدّية. ودمو من أجل حي
وح وىو وحده يجمع الكّل فيو مع اآلب واإلبن والرُّ  يسوع واحدٌ  د الجميع، ألنّ ىذه المائدة توحّْ  

القدس. نجتمع دائمًا في الكنيسة لنمتقي مع أحبائنا القديسين المحيطين بالّرب يسوع والقريين منو 
يعيشون  ز أبناء اهلل َفُيمتميّ  ية إليو. الحياة في الكنيسةلنسترشد منيم الطريق الصحيح المؤدّْ 

 ية تشترك بفرح في كل شيء بينيا.قكة الحقيقية في عائمة حقيرِ معنى الشَّ 
 
 تمايزة.بيت اهلل. تنقسم عّدة أقسام كما البيوت لكن بطريقة مُ الكنيسة  -۳

 قسم الكنيسة ثبلثة أقسام: تُ  
رة عن طاولة توضع : وفيو توضع أيقونة صاحب الكنيسة وعادة البنكاري )عباالمدخل 

  .عمييا الشموع وصندوق النقود(
يقونة الّرب يسوع س المؤمنون وكرسي المطران وعميو أ: وفيو المقاعد حيث يجمالصحن 

 وجرن المعمودية واأليقونات.
لى اليسار حيت تجري الذبيحة األقدس في الكنيسة. فيو المذبح إ : وىو المكانالييكل 

وماء  ربةحَ ة و وكأس وصينيّ  امة، وتوجد أدواتيا من ممعقةالقي أيقونة الميبلد أووتوجد 
 سوعنسي )بدل المائدة( ومرسوم عمييا يوخمر وغيرىا. المائدة حيث اإلنجيل واإلنديم

ن األربعة عمى زواياىا. وبيت القربان والشموع والمبلئكة ينجيميّْ المصموب في الوسط واإل
 يسمى األيقونسطاس أي حامل دارٌ كل جِ يفيم(. يفصل بين الصحن واليا)الشاروبيم والسار 

 )األوسع( ضبواب تدخمنا الى األبدية. الباب األوسط وىو األعرَ األيقونات فيو ثبلثة أ
 منو يدخل ممك المجد وحده باإلنجيل والقرابين. موكّي ألنَّ ى الباب المُ سمَّ يُ 

 
 ة.يكتفي المسؤول بما يراه مناسبًا من ىذه المعمومات حسب الحاج :مالحظة



  ٛ   

 الكنيذة

 .َيُسوَع الَمسيحِ الَكنيسُة ىي جماعُة الُمؤمنيَن بِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشيد
 نظم: جان توما، تمحين: ديمتري كوتّيا

 ناَضـــــــــــــــــــــــيِعتْ  ةْ يِســـــــــــــــــــــــنِ َع كْ 
 

 ِمشـــــــــواْر  ُروحْ ْبـــــــــ ِكــــــــْل َحـــــــــدّْ  
 

 نــــــــــــــــــــــــــــاتْ ارِ حَ  يانْ بْ ْوِصـــــــــــــــــــــــــــ
 

 اْر تَــــــــــــــــــــــــكْ  الدْ وْ  وفْ ْبُشــــــــــــــــــــــــ 
 
 

* * * 
 نــــــــــــــــــــــــــــــاظْ احفَ  ووِمنِقمُّــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ي ْلَيســـــــــــــــــــــــــــــوعْ مّْ َصـــــــــــــــــــــــــــــِمنْ  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــــــــــــــــــادو ْيباِركْ ْلِعْن
 

 وْر ُخـــــــــــــــــــــــــــــنا البَ دْ ْبياِخـــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ــــــــــــــــــينــــــــــــــــــا ُشــــــــــــــــــو بِ ْعمَ   اْر يَغ
 

 ينامَّ مــــــــــــــــــــا ِصــــــــــــــــــــ وِكــــــــــــــــــــلّْ  
 

*  * * 
ــــــــــــــيْح! ــــــــــــــو، شــــــــــــــو ْمِم  ِمْنِحبُّ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــُخــــــــــــــــــــــــــــــوري كْ    ناتْ نيِس
 

 الَمســـــــــــــــــــــــــــــــــيحْ  َجَســـــــــــــــــــــــــــــــــدَ 
 

 نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْ ْيناوِ  َدْومْ  
 ِوبيسَأْل 

 اْر!ْعمينـــــــــــــــــا ُشـــــــــــــــــو ِبيَغـــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــــــــألْ يِ وبْ   ــــــــــــــــــــــــــا ْس  ِإن ِغْبن
 



  ٜ   

 اؾد والداهـيذ يذوع
 

بن اهلل؟ ألسنا نحن طيعًا. أليس ىو إفي طفولتو ولدًا مُ  كان يسوع
أيضًا أبناءه؟ كان يسوع يساعد أباه يوسف النجار في أوقات فراغو 

 (. تنظيف المحلّ  -تعبئة ماء -وعطمتو عمى حسب مقدرتو )زّوادة
ق ليعمل. اهلل مِ اإلنسان خُ  كّمنا عمى صورة يسوع نحمل محبتو ونشاطو ونعمل ألنّ 

ورياضّية وفكرّية ...  -بقات ِعممّيةنشارك في مسا -نكتب -عندما نعمل )ندرس ايساعدن
 ".وجد دَّ ن جَ لئلنسان والكسل خزي وعار. "مَ  العمل شرفٌ  .لخ ...(إ

 

بن النجار وا يقولون يسوع إنب )العيمة( بحسب المينة. كاقَ ق المَّ طمَ قديمًا كان يُ  :مالحظة
 ة يسوع ابن اهلل. وىو بالحقيق

مثمة عن َمن يستطيع أن يذكر أ !! أمور البيت كذلك كان يسوع يساعد أمو في
جمب  .مّنا طمبطاعتنا وتنفيذ ما يُ  ؤ.كُ مَ غراضنا، دون تردد أو تَ ترتيب أمساعدتنا لوالدتنا؟ 

 المساعدة في إيصاليا الى البيت )األغراض(. األغراض من السوق )طعام وشراب(.
 
لى تقديم العون متى رعة إم والمساين ىي في طاعتيموالدَ ة الحقيقية لِ بّ المح :الحياتيالتطبيق 

 أليسا يقدمان ما يستطيعان لنا لتأمين مستقبمنا وراحتنا؟ ... ...استطعنا
 
 



  ٔٓ   

 والداهيذوع يذـاؾد 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشيد
ـــــــــاْر ْد ْوســـــــــاعَ   ُيوِســـــــــف النّّْج

 

 ســــــــــــاَعْدىا ْلَمــــــــــــرَيمْ  َيُســــــــــــوعْ  
 

ـــْو ُشـــو مـــا صـــاْر وِ   ْبســـاِعْد َل
 

ــــــــــــــــــــــْتعمَّمْ   ــــــــــــــــــــــو ِب ــــــــــــــــــــــا ِمنُّ  َأن
 



  ٔٔ   

 الفردوس وأة نَّ الجَ 
 
  (ش)تكوين 

 
 اهلل صنع ىذا العالم الجميل الذي نعيش فيو. اهلل صنع كل شيء بمحبتو.

  .ح الّربسبّْ كّل الخميقة تُ 
 آدم وامرأةً بًل سّماه خمق أيضًا رجُ  ،وبعد أن خمق اهلل العالم وكّل االشياء الجميمة فيو

سّماىا حواء ليعيشا فيو. كان آدم وحواء أوالد اهلل وكانا يعيشان في عالمو الجميل. في 
حديقة تدعى الفردوس. كانت ىذه الحديقة جميمة جدًا فييا جميع أنواع الزىور واألشجار. 

أتى  مبلك الشّر )الشيطان( انو. لكنّ حبّ يما اهلل وىما يُ ين جدًا، يحبّ كان آدم وحواء سعيدَ 
 قا كبلم اهلل ألنكما تستطيعان العيش بدونو". صدّْ تُ  بييئة حّية )أفعى( وقال ليما: "ال
را الحياة ّر )الشيطان( ولم يفعبل حسب قول الرّب، فخسِ صّدق آدم وحواء كبلم الشَّ 

ال يستطيعان  إذسيموتان يومًا نتيجًة لذلك، فإّنيما و  ا لمغادرة الفردوس.مع الرّب واضطرّ 
ر من ص البشَ أرسل اهلل إبنو يسوع ليخمّ  وام بدون اهلل. وبعد زمان طويلالدَّ عمى العيش 

اهلل يعطي حياة جديدة لكّل الذين يؤمنون بو  الموت ويعطييم الحياة الجديدة. إنّ 
 طيعونو.ويُ 

 
ة اهلل. أرسل إبنو الوحيد يسوع المسيح ليخّمصنا قاإلنسان أعظم خمي :التطبيق الحياتي

يئة. ىو معنا وينتظرنا دائمًا لنكون معو من خبلل من موت الخط
 محّبتنا إلخوتنا وسموكنا مع اآلخرين.



  ٕٔ   

 َجنَّة هللا
 

  يا اهلل في ىذا العالِم.قَ خمَ  يتالّ  أرُسُم األشياءَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشيد
ــــــــــــــــــــــوّْي العَ   ييــــــــــــــــــــــااطِ اهلل ُى

 

 ييـــــــــــــاانِ نَ غْ  الَجنّْـــــــــــــي وِكـــــــــــــلّْ  
 

ـــــــــــــــى ْيعيشـــــــــــــــوا فِ   ييـــــــــــــــاَلَحّت
 

ــــــــــــــــــــــــــــوخَ    وَحــــــــــــــــــــــــــــّوا مْ آدَ  قْ َم
 



  ٖٔ   

 كلمة هللا ،آنجيل

 
صنا من السماء بواسطة المبلئكة، أم كيف؟ لقد صنا، ىل خمَّ خمّْ عندما أراد اهلل أن يُ 

وح القدس د من مريم العذراء بواسطة الرُّ لِ أرسل لنا ابنو الوحيد، الرب يسوع المسيح الذي وُ 
ر شابًا، اعتمد من يوحنا في نير د يسوع وصالِ )في بطنيا(. وبعد أن وُ  الذي حّل عمييا

ن كان يرافقو؟ ون مَ جميع الشعب وىل تعرفم ويعمل العجائب لِ عمّْ األردن. ثم ابتدأ يتكمم ويُ 
 كتابٍ  ة تفاصيميا فيكافّ عشر )أو التبلميذ(. وىم الذين كتبوا لنا حياتو بِ  ل اإلثنيسُ الرُّ 

. فاإلنجيل ىو كبلم اهلل. نسمعو ونقرأه حةفرِ تو الكنيسة "اإلنجيل" أو البشارة المُ مَّ سَ  واحدٍ 
     اس اإلليي. في القدّ  ةً كّل يوم خاصّ 

 
طالع ويُ  مسيحي "إنجيل" يحفظو في بيتو وفي قمبو ومن الضروري أن يكون لدى كلّ 

. ألن اإلنسان سة بحسب تعاليميانمو في الكنيسة المقدَّ د حياة الرب فيو، ويفيو دومًا فتتجدّ 
 .ميوعمّْ مُ  لممسيح. والتمميذ الحقيقي والناجح يسمع ويعمل كبلمَ  مٌ دائ المسيحي تمميذٌ 

 

 
ىكـذا نحـن نخبـر وكمـا أن اإلنجيـل يخبرنـا عـن يسـوع وتبلميـذه الرسـل.  :التطبيق الحياتي

 في كل وقت من خبلل حياتنا وتصّرفاتنا ومحّبتنا لمجميع.عن يسوع 



  ٔٗ   

 آنجيل
 

 تي تشيُد لي.ون أنَّ لكم فييا َحياًة أبدّيًة، َفِيَي الّ ثوَن الُكُتَب ألنَّكم تْحَسبُ أنُتم تبحَ 
 (٘:ٕٙ)يوحّنا 

 

 
 نشيد

ــــــــــــــوحِ  ــــــــــــــمْ ا قَ وَّ ُجــــــــــــــ كْ طَّيَت  يِب
 

ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ كْ ِإنجيَم ْر َن ـــــــــــــــرْ دَ  وَّ  يِب
 

ـــــــــــــــــا يَ   الَمَحبّْـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــوعْ ي
 

ـــــــــــــــ  يَمـــــــــــــــ مْ ي َفْيـــــــــــــــَممّْيِن  انْ وا 
 

 



  ٔ٘   

 الخروف الؽائـ
 

 (غ-ش:  ظش)لوقا 
 

من  قطيعٌ ِلراٍع كان  .سان الرب يسوعمِ بِ الخروف الضائع  ةقصّ يروي لنا اإلنجيل 
أسرع الراعي و ن زِ ىناك خروفًا ناقصًا. حَ  في المساء وجد أنَّ  دىامائة خروف وعندما تفقَّ 

طريقو. فرح الراعي  دًا بعد أن ضلَّ ستنجِ ش عن الخروف الضائع حتى وجده يثغو مُ فتّْ يُ 
خروفًا الموجودة في الحظيرة  ٜٜ ـو نسي الأنّ  لدرجةقيا الخروف الضائع مُ بِ فرحًا عظيمًا 

 لى رفاقو في الحظيرة. إعمييا( فحممو عمى كتفيو وأعاده  نَّ أو كان قد اطم)ألنّ 
 

ن بما أّن البشر كميم خميقة اهلل، ر، لكثُ الموجودين كُ  ىكذا في الكنيسة، صحيح أنَّ 
ما رجع إنسان واحد ة والسبلم. لذا يفرح اهلل كثيرًا كمالكّل معو في المحبّ أن يكون يريد فيو 

الكنيسة ىي البيت الوحيد الذي يجمع كّل البشر دون تمييز أو  لى بيتو الحقيقي، ألنّ إ
  لخ ...(إ -بمد -لون -عمر -قة. )إسمتفرِ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
نحن نشبو الخروف الضـائع، عنـدما نبتعـد عـن وصـايا يسـوع ومخالفتـو  :التطبيق الحياتي

كنـا، بإرادتنــا، قــريبين منـو ومــن حياتــو ليـا. ىــو يحّبنــا، ويفـرح بنــا، كّممــا 
 الصالحة.



  ٔٙ   

 ائـالخروف الؽّ 
 

 قاَل َيسوُع: أنا الّراعي الّصالُح... َأْبُذُل َنفسي َعِن الِخراف.

 
 

 نشيد
 وّْي يســـــــــــــوعْ ي ُىـــــــــــــِوالّراِعـــــــــــــ

 

ـــــــــ   ايعْ إنـــــــــَت الَخـــــــــروْف الضَّ
 

ـــــــــــــــتِ  ـــــــــــــــال بِ وَ  ْش طَ عْ ال ْب  وعْ ْتُج
 

 َحــــــــــــدُّو ال ْتمــــــــــــانعْ  يــــــــــــكْ َخمّْ  
 

 



  ٔٚ   

 نا الجليلؾرس قا
 

 (صش-ش: ص)يوحنا 

 
 .حة تمؤل المكانرِ لو ... لو ... لو ... لو... أصوات فَ 

ن، عيَّ جتمعين حول بيت مُ رس. كان الناس مُ عُ تحتفل بِ  قانا الجميل سعيدةً كانت مدينة 
ضًا. كّل واحد كان و أين يسوع ىناك مع تبلميذه وأمّ كاو يزال يصل.  كان ال منيم وعددٌ 

س محبوبة! عرو سموى لَ  ى. قال أحدىم: "إنّ ث ويتسمّ يتحدّ أكل ويشرب، يتمتع بوقتو، ي
فان زواجًا ناجحًا. أتمنى ليما قال آخر: "زوجيا رائع سوف يؤلّْ سوف تكون زوجة جيدة". و 

من الوقت  ةالضيوف يتمتعون ويتسمون. بعد فتر  . وىكذا استمرَّ "حياة مديدة، وعائمة كبيرة
 الحظت مريم العذراء ما يجري، فقالت ليسوع: "لم يبقَ  لمشرب.ق من خمر )نبيذ( َيبلم 

"افعموا ما : م وقالتت نحو الخدَ ". بعد ذلك التفتَ ضيوفلم مقدَّ يُ لِ عندىم المزيد من الخمر 
 . "يأمركم بو
يسوع وقال لمخدم: "إمؤلوىا ىا كبيرة موضوعة ىناك. رآ أجرانة د ستّ وجَ ت توكان

م كانوا قمقين عمى الخمر يُ جب الخدم بما أمرىم يسوع فَ لى فوق". فتعيا إمؤلوىا كمّ ماء، إ
وا بُّ رار بالماء حتى الشفة. بعد ذلك قال ليم: "صُ يم أطاعوه ومؤلوا الجِ لكنّ  ال عمى الماء.
رئيس الخدم بأنيم  ىكذا كان. ظنَّ و ف بالوليمة". كمَّ لى رئيس الخدم المُ موه إالقميل منو وقدّْ 

ن قو. فقال الخدم: "مِ م لمضيوف، فتذوّ قدَّ ليتذوقو قبل أن يُ يجمبون لو خمرًا من نوع جديد 
دا جو رئيس الخدم بَ وَ  بنا لو الماء بداًل من الخمر". لكنّ نا جمَ ا ألنَّ د سيغضب منّ ؤكَّ المُ 

مسرورًا. مشى نحو العريس وقال: "ما ىذا؟ كّل واحد يقدم أفضل خمر عنده في بدء 
ت باألفضل حتى ظثانية حتى النياية. لكنك احتفرجة الالوليمة، ويحتفظ بالخمر من الدَّ 

يسوع أخبرنا  لكنّ قال واحد منيم: " . دىش الخدم: "خمر! لقد جمبنا لو ماء". بعدئذٍ "اآلن
المياه الى  . لقد حولّ ىذا شيء عجيب فعبلً أن نضع ماء في الجرار واآلن أصبح خمرًا. 

 ا طمب منا!". قال خادم آخر: أنا مسرور ألننا أطعناه وفعمنا م"خمر
 
 كانت أولى العجائب التي فعميا يسوع في حياتو. هىذ



  ٔٛ   

  ُؾرس قانا الجليل

 
لَ  الرَّبُّ يسوُع ستَّةَ  َحّولَ   ُأعجوبٍة صنَعَيا يُسوُع. أجران ماٍء إلى خمر. كانت ىذه أوَّ

 
 

 نشيد
 مـــْر األَ  ى يســـوعْ َطـــِكيـــف أعْ 

 

ـــــــرّْ ْبِعــــــِرْس قانـــــــا ُشـــــــو ىَ    السّْ
 

 ِرت َخمــــْر ْبِكْممــــي ِمنُّــــو صــــا
 

 َمـــــــيّْ  ِكـــــــبّل كانِـــــــتْ  نْ ارُ ْجـــــــرَ  
 

 



  ٜٔ   

 يذة بربارةالقدّ 
 
 بربارة في الرابع من كانون األول من كّل سنة. د الكنيسة لمقديسة العظيمةعيّْ تُ 

بربارة كانت فتاة ميذبة، نظيفة، مرتبة، مجتيدة، واألىم من ىذا كمو أنيا تحب الّرب 
مم لخ ...( مع العِ إ -رفاق -جيران -كانوا )أقارب يماكل الناس م يسوع كثيرًا وأيضًا تحبّ 

ون يسوع وال ن القديسة بربارة، كان كثير من الناس ال يحبّ زمَ أي في تمك األيام، أنو 
المؤمنين( بلحقون أتباع يسوع )يم كانوا يُ يم كانوا يعبدون األصنام، حتى أنّ يعبدونو، ألنّ 

صنام . وىكذا كان والد بربارة يعبد األوبونيم ويقتمونيم إن لم يتراجعوا عن عبادتويعذّ 
ويضعيا في كل مكان من قصره وىو الغني الذي يممك القصور واألموال واألراضي 

اءىا فماتت وانتقمت مع يستطع األطباء شفيا المسكينة فقد مرضت ولم واألمبلك. أما أمّ 
لمحتاجين. حزنت والفقراء وا يراء ألنيا كانت إنسانة محبة كثيرًا لمخلى السمالقديسين إ

بربارة جدًا وأصبحت تعيش مع والدىا في القصر، وكان كثيرًا ما يتركيا أيامًا عديدة لمسفر 
 بداعي العمل.

مة، ولما سأل حطَّ وفي أحد االيام رجع والدىا من السفر فوجد األصنام والتماثيل مُ 
 يا بربارة، ِلمَ رخ بيا: "ماذا فعمت يا ابنتو بربارة، جّن جنونو وصعن الفاعل وعرف أنّ 

م وال يسمع يا أبي؟ ل أن أعبد صنمًا ال يتكمّ عقَ أيُ " ". فأجابتو بربارة:حطمت االصنام؟
ومن يكون "رّد الوالد ...  "ماذا أسمع؟". "اإلنسان يعبد إليًا حيًا يشعر بو ويكون قربو دائماً 

إلو المحبة بي ... أنا أعبده ألنو المسيح يا أإنو يسوع "قالت:  ".ىذا اإللو الحّي؟
تعرفين  دي يسوع المسيح ... أالعبُ تَ مجنونة لِ  أنِت رّد األب: ". "والمخمص الوحيد لئلنسان

ي كنت أعبد األصنام كنت مائتة مثميم ألنّ  اأنا لمّ "؟ بسبب أقواِلكِ ك ستموتين أنّ 
لى الرب يسوع الذي ال يموت فت إتعرّ د ييمني أي شيء ألني ا اآلن فمم يعُ ... أمّ شابيتيم

 ت بربارة ...، ىكذا ردّ "كّل من يؤمن بو يكون معو في السماءو 
يعرف الناس خاصة  ري المسيح لئبلّ نكِ قال الوالد: "أرجوك يا ابنتي، أ

ك تعبدين األصنام ... ر في أعينيم ... قولي أنّ صغُ أصدقائي فأ
اإلنسان ليس لو "... فرّدت بربارة:  "باك الحقيقيإسمعي كممتي أنا أ

 . "في السماء، إلو السماء واألرض الّرب يسوع المسيح غير أب واحد



  ٕٓ   

 
ينة والمال الثروة والزّْ اًل واعدًا إياىا بالخيرات و وّ أطف م أّن والدىا أخذ يكمميا بالحسنى والمث

د أمام الوالد سوى التيديد عسى ت عمى موقفيا. فمم يعُ والزوج المناسب. إال أّن بربارة أصرَّ 
س دًا إياىا. ولما يئِ شدّْ ميا مُ يكمّْ مى موقفيا والرب يسوع يظير ليا و عيا بقيت أن تقتنع. لكنّ 

أن  الحاكم وحاول مند أماميوالدىا من الكبلم، ذىب وأخبر الحاكم بأمر ابنتو، فساقيا الجُ 
 كان يسوعلمسيح و با يا كانت تزداد إيمانًا ومحبةً د، لكنّ جمَ قنعيا فمم تقبل، فأمر أن تُ يُ 

اكم بقتل بربارة ... ر الحمَ ل من نكرانيا إيمانيا، أألمحاكم والوالد ايساعدىا. ولما قطع ال
لى حضن الرب يسوع في السماء. وأصبحت لقديسة بربارة ترافقيا المبلئكة إوىكذا انتقمت ا

 حين. آمين.  في كلّ ع لنا عند الرب يسوع مع سائر القديسين تشفَ 
 

 :مالحظات
 زالخير والبركة والعطاء والحياة الجديدة.رم ،في عيد القديسة بربارة نأكل القمح 
 .الصميب رمز الشيادة 
  ِرت غت وجييا وتنكَّ بييا صبَ ىربت أواًل من قصر أ عندما القديسة نَّ عة: يقال أاألقن

الجند ما لبثوا أن قبضوا  ىا. لكنَّ ة لكي ال يعمم أحد شيئًا عن جماليا وأمرِ ثَّ رَ  بثيابٍ 
 عمييا.

 
 



  ٕٔ   

 القدِّيذة بربارة
 

 .رْمُز الَخْيِر والَبَركة َسنابُل القمحِ 
 
 
 
 
 

 نشيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــديمِ   مــــــــــــــــــــــــــــــــــانْ الزَّ  ِبَق

 

 كـــــــــــــــان يـــــــــــــــا مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان 
 

 ِمْميـــــــــــــــــــــــــــــــــاني إيمـــــــــــــــــــــــــــــــــانْ 
 

 ِبنـــــــــــــــــْت ِإْســـــــــــــــــما ِبْربــــــــــــــــــارة 
 

*  *  * 
ـــــــــا الَجمـــــــــالْ   ْوال كـــــــــان  ْيٍيّم

 

 مــــــا اشــــــَتْييت ِبْربــــــارة مــــــالْ  
 

 كــــــان المّــــــي شــــــاغبّل البــــــالْ 
 

 َوْحــــــــــــــدو ُحــــــــــــــّب الحقيقــــــــــــــة 
 

*  *  * 

ــــا ــــّذيلّم ــــو بيَغ ــــّروحْ  ي َحكُي  ال
 

 َحبّْـــــــــــت َيُســـــــــــوع الَمجـــــــــــروحْ  
 

ــــــــّر تُبــــــــوحْ   مــــــــا خاِفــــــــْت ِبالسّْ
 

 ّيـــــــــــــــــاِقـــــــــــــــــّدام الّنـــــــــــــــــاس ْوبَ و  
 

*  *  * 
ـــــــــــــــي آمَ  ـــــــــــــــنْ مـــــــــــــــا دام فيّْ  يِت

 

ــــــــــــبّل يــــــــــــا بِ    نتــــــــــــيَيُســــــــــــوع َق
 

ــــــــــــي ْســــــــــــَكنْ ْوبْ  ــــــــــــي إنِت  تيَقْمب
 

 َبيتْ  صاْر في ِعْندي ْبقمِبكْ  
 

*  *  * 
يمانـــــــــــــــا المـــــــــــــــا ْبيِ  ـــــــــــــــاتْ ْوا   َخّب

 

 عــــــــــا ُحبَّــــــــــا تْ وِىيّْــــــــــي ِبقِيــــــــــ 
 

ــــــــــــــــاْوأَخــــــــــــــــدْ  ــــــــــــــــُدو َربَّ  َىا ْلِعْن
 

 ِإكميـــــــْل الَمْجـــــــدْ  تـــــــا ِربِحـــــــتْ  
 



  ٕٕ   

 الدــالمي
 

ة جميمة م، ومريم ىذه كانت شابّ مدة الناصرة الصغيرة، كانت تسكن الفتاة مريفي بَ 
وليذا كانت ر بو كّل ساعة ي لو في الصباح والمساء وتفكّ اهلل من كّل قمبيا، تصمّ  تحبّ 

إنسان. في أحد ستعدة لتساعد كّل مُ و  ،وجييا دائمًا ُمرَتِسمة عمى بتسامتياإدة، أخبلقيا جيّ 
يظير أماميا ويقول ليا: "السبلم عميك يا  بمبلك الربّ  اي، إذصمّ ام بينما كانت مريم تُ يّ األ

انذىمت ف". رك ثمر بطنكا، ومبءفي النسا نتالّرب معك، مباركة أ عمةً ة نِ ئمريم، يا ممتم
حة مريم كانت فر فَ  ."ينو يسوعسمّْ ستحبمين وتمدين ابنًا وتُ " ليا المبلك أيضًا: مريم وقال

 .كبيرة جدًا وأطاعت الربّ 
 مبراطورية )أي بتسجيلكّل اإلمبراطور الروماني بإحصاء إلا في ذلك الزمان، أمرَ و 
ل اسمو في ليسجّ  في دوائر النفوس لمحصول عمى ىويات(. فذىب كّل واحد السُّّكان

ن مريم ر بأونذكّْ  لى مدينة بيت لحم،عد يوسف ومريم من مدينة الناصرة إمدينتو. وص
متمئة، فما كان الفنادق كانت مُ  لى بيت لحم لم يجدا مكانًا ألنّ ولّما وصبل إ .بمىكانت حُ 

كان وسمح ليما بالمبيت في الزريبة، و  أن أشفق عمييما من أحد أصحاب الفنادق إالّ 
 .بالمخاض، وولدت ابنيا يسوع ت مريمام إلجراء المعامبلت. فأحسّ يّ ييما قضاء بضعة أعم
جت غيره سرًا ولم يكن يعمم و ظّن أّن مريم تزوّ بعد والدتيا، ألنّ ًا رّ بتركيا سِ  يوسف رفكَّ فَ 
ف أن تأخذ مريم يا يوسف ال تخَ "مر البشارة. إال أن المبلك ظير لو في الحمم وقال لو: بأ

ص و يسوع وىو يخمّ وح القدس. وستمد ابنًا تسميّ ل بو فييا ىو من الرُّ بِ الذي حُ  ، ألنّ امرأتك
ر و موا اليدايا. المجوس أتوا وقدَّ  أنّ  . ثمّ "شعبو من خطاياىم الممك ىيرودس قتل الطفل، قرَّ

ذ الصبي م وخُ قُ "وبعد انصراف المجوس، ظير المبلك ليوسف قائبًل:  ،رنتظَ الممك المُ 
لى في السفر ليبًل إ . فأسرع يوسف ومريم"تموقىيرودس يريد  مصر، ألنَّ لى واىرب إ

 مصر، وأقاما فييا.
روا منو ولم المجوس سخِ  وفي ىذه األثناء غضب ىيرودس ألنّ 

أطفال بيت لحم  ليو ليخبروه عن مكان وجود الطفل، فأمر بقتل كلّ يعودوا إ
مصر حتى الطفل في و مريم مع من ابن سنتين فما دون. وبقي يوسف 

 لى مدينة الناصرة.إفرجعا  س فظير لو المبلك ثانية في الحمم،موت ىيرود



  ٕٖ   

 :الميالد رموز
  ص )عمانوئيل(خمّْ : اهلل يُ يسوعمعنى اسم  
 :مسوح بالروح القدسالمَ  أيّ   المسيح 
  :والحيوانات مع مكان والدة الّرب يسوع وحولو مريم العذراء ويوسف النجار المغارة

 مون ىداياىم.جوس يقدّْ والمَ  عاةالرُّ 
( واليدايا )من بًل بمريمثَّ مَ مُ م اإللو المولود )إذا الحظنا: الكون كمو يشترك. اإلنسان قدَّ  

 مت المغارة )رمز التواضع(.فء. الطبيعة قدَّ م الدّْ الحيوان قدَّ  ،عاة والمجوس(قبل الرُّ 
 :نجيل أو الصموات. كان ر في اإلذكَ رمز دخيل )غريب( عمى المسيحية لم يُ  الشجرة

والدة اإللو  شير الى الوالدة الجديدة والعطاء،موجودًا لدى الشعوب اإللمانية. ي
 -أعطت المخمص كما الشجرة الثمار. والحياة التي تيبيا الشجرة لمطبيعة )جمال

 .ىواء( -حيوية
 اؤه ليمة يس نيقوالوس رمز العطاء اإلنساني ويتمثل عطالقدّ بِ ليو إر اش: يُ بابا نويل

وس الكبير بابا نويل يقال لمقديس باسيمعيد الميبلد بشكل خاص. وفي ببلد اليونان يُ 
 حتاجين. جتماعية لمفقراء والمُ س مدينة إن أسَّ ل مَ كونو أوّ 

 المجوس قدموا الهدايا. 
o  ع اليالة فوق رؤوس وضَ الممك الذي ال يفنى. من ىنا تُ  -: رمز األبديةالذىب

 مكو ال يفنى ألن حكمو أبدي.مُ  كًا لكنَّ . المسيح أتى ممِ بةذىَّ القديسين مُ 

o   ُل ستعمَ عمو مّر جدًا كان يُ طَ  .ة: صمغ أبيض وأصفر ذو رائحة زكيّ رّ الم
 عطير، غالي الثمن.لتَّ حنيط والمتَّ 

o   ُّصفر عند إشتعالو يعطي رائحة عطرة، صمغ أبيض أو أ : أو البخور،بانالم
ة لتكريس الكينة لوظيفتيم المقدسة. )الكاىن عدَّ ستعمل ضمن المسحة المُ كان يُ 

 األعظم(.

 نو كان بإمكانو أن يولد في مكان أفضل )أليس ىو أة مع ر الرب يسوع ولد في مغا
إخوتنا الفقراء  (. لكن الرب أراد ذلك لكي يعممنا أن نكون بسطاء وأن نحبّ ؟ابن اهلل

 -فيديو -تمفازيحتاجون )وغنية وليس فييا كل ما الذين ليس لدييم بيوتًا كبيرة 
 ....(مكتبة

ن نترك ىـدايا المجـوس ورموزىـا )الـذىب والمـّر يمكن أ :مالحظة
 ذكر في القصة البلحقة عن المجوس.تُ والّمبان( لِ 



  ٕٗ   

 ميالد يذوع

 

 .َسّرةالَمجُد ِلّمو في الُعمى، وَعمى األرِض السَّبلُم، وفي الّناِس المَ 

 نشيد: ميالَدك
 Le Divin Εnfantعمى لحن  نظم األب نقوال مالك،

 

ـــرْح ِبَقْمبـــي ُىـــوّْ  ـــبلْم ِوالَف  ي السَّ
 

 ّربّْــــــــي ِمــــــــيبلَدْك يــــــــا يســــــــوعْ  
 

 َنسَّــــــــــــاني َتَعـــــــــــــب الِغرِبـــــــــــــي 
 

 ِمــــــــيبلَدْك يــــــــا يســــــــوْع ّربّْــــــــي 
 

*  *  * 
 اِبَقْمَبـــــــ ظْ َفـــــــَعـــــــْم ِتحْ  تْ ْوكاِنـــــــ

 

 اْر ي َصــــــَيمّْــــــ تْ شــــــافِ  َمــــــْرَيمْ  
 

ـــــــــــــــوّْ  ـــــــــــــــيـــــــــــــــا ْورَ اِلقْ ي خَ ْوُى  ابَّ
 

ــــــ   اْر نا َصــــــْضــــــحِ بْ  اآلبْ  نْ ِإْب
 



  ٕ٘   

  المجوس
  (ص)متى 

، رجال عمماء وأغنياء ة جدًا عن مدينة بيت لحمفي ببلد بعيد ،كان يوجد
سّمون المجوس، كانوا يُ ، و صء الرجال ينتظرون مجيء المخمّْ قد كان ىؤالثيرًا. و ك

  سّمون مموكًا.وكانوا أيضًا يُ 
تيا في السماء، وكانت تسطع أشعّ  ، شاىدوا نجمة جميمة جدًا والمعة،ذات يوم مساءَ 

ن تقول أوا جدًا. فقال أحدىم: ماذا تريد بىذه النجمة قريبة جدًا من األرض فدىشوا وتعجَّ 
شوا عن سبب وا وفتّ بّ بوا جدًا. فيَ ىذه النجمة؟ وما معنى ىذا المنظر العجيب؟ لقد تعجّ 

د في ببلد لِ المخمص قد وُ  ىذه النجمة تريد أن تقول ليم بأنّ  نَّ و فيموا أ بعدئذٍ  ذلك، وعرفوا
م ونقدّْ  دلِ لوا ماذا نفعل؟ فقالوا: لنذىب اآلن ونسجد لممخمص الذي وُ بعيدة جدًا عنيم. فتساء

 لو اليدايا. 

لى أين فرتيم طويمة جدًا وىم ال يعرفون إدوا وسافروا لمحال، وكانت سوىكذا استعَ 
 ةً وساروا مدّ  مالتقودىم النجمة التي كانت تسبقيم دائمًا ... وىكذا سافر المجوس عمى الجِ 

ريق، وعندما ن النجمة التي َتيدييم إلى الطببلدىم بعيدة جدًا، وكانوا يتبعو  ألنّ  طويمةً 
د المخمص ممك لِ لى مدينة القدس اختفت النجمة. وابتدأ المجوس يسألون: "أين وُ وصموا إ

ظير شيئًا عر، ولكنو لم يُ ا سمع الممك ىيرودس ىذا الخبر أصابو الحسد والذُّ الييود؟" ولمّ 
من ذلك، فاستدعى لمحال الكينة واستخبرىم عن ذلك، فقالوا لو: "في بيت لحم يجب أن 

قال ىيرودس لممجوس:" اذىبوا بسرعة واسجدوا لو ثم ارجعوا  د المخمص". وبعدئذٍ لَ يو 
 وقولوا لي أين يوجد المخمص ألذىب أنا أيضًا واسجد لو". 

لى إ ا المجوس فعندما تركوا مدينة القدس ظيرت ليم النجمة من جديد. فقادتيموأمّ 
لى المغارة، ا وصموا إولمّ  .بيت لحمد فييا يسوع المسيح المخمص في مدينة لِ المغارة التي وُ 

وا ثم قدموا اليدايا موضوعًا في المذود، فسجدوا لو وصمّ  موا فرأوا المخمص طفبًل صغيراً دخ
 بانًا ومّرًا، وقالوا لمطفل يسوع في صبلة صغيرة "إننا نؤمن بأنك مخمص العالم".ذىبًا ولُ 

ل أن يقتو يريد ىيرودس ألنّ  لىيم المبلك وقال ليم: "ال ترجعوا إوفي الميل ظير ل
وا عمى ن يمرّ طريق أخرى دون أ منلى ببلدىم الطفل يسوع فرجع المجوس عندىا إ

ىيرودس الخبيث كما أمرىم المبلك. وكانوا فرحين جدًا جدًا ألنيم رأوا المخمص وسجدوا 
 اليدايا. لو موالو وقدَّ 



  ٕٙ   

 جوسالمَ 

 
  حًا عظيمًا.َفِرُحوا فرَ  ، َفَمّما رأوا النَّجمَ أَتوا ِلَيَروا َيُسوعَ  ن الَمشرقِ ُمُموٌك مِ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشيد

 ْكبــــــــــــــــــاْر  ْكبــــــــــــــــــاْر  ْكبــــــــــــــــــاْر 
 

 ِىنّْـــــــــــي ْممُـــــــــــوكْ  الَمُجـــــــــــوْس  
 

 دايا ْكتــــــــــــــــــــاْر َمــــــــــــــــــــْع َىــــــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــْن ْب  بلُدنْ ِإُجـــــــــــــــــــو ِم
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــدْ ِلمَمِم  ْك الَوحي
 

 ُموىاَحتّـــــــــــــــــــــــــــــــــى ْيَقـــــــــــــــــــــــــــــــــدّْ  
 

 الَوحيــــــــــــــــــــــــــدْ  الُمَخمّْــــــــــــــــــــــــــْص 
 

 َيُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــوعْ  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّبّْ  
 



  ٕٚ   

 الطفل يذوع بين يدي ذمؿان الريد
 

 (ظض – شص: ص)لوقا 
 

 ي،صمّ يُ  . فكانكاً بارِ عميو الروح القدس مُ  ق، صالح، حلَّ ديّ صِ  سمعان الشيخ، رجلٌ 
و لن يرى الموت قبل أن يرى النور وح القدس في قرارة قمبو أنّ و الرُّ مَ م قمبو. أفيَ قدّْ يُ و يصمت 

ىو لى الييكل. وىا من الروح القدس ذىب سمعان إ حيٍ وَ الحقيقي: يسوع. ذات يوم، وبِ 
لى اآلب فوقفوا جميعًا وتبادلوا ما يسوع إقدّْ لى الييكل ليُ يرى مريم ويوسف وىما آتيان إ

و عمى عرش، لكي اهلل، وىي تحمل ابنيا عمى ذراعييا وكأنّ  مّ جمال مريم، أر: يا لَ ظَ النَّ 
ذي القمب الصامت. وفيمت أيضًا ذا الشيخ ى جمال، يا لَ لى اآلب الّسماوي! ولكنمو إتقدّ 

لى سمعان، ل العالم أجمع. لذلك عيدت بيسوع إيسوع يأتي من أج رت أنّ مريم، وتذكّ 
ىو استقبمو من كّل قمبو. وتبادل الطفل يسوع وسمعان الشيخ ووضعتو عمى ذراعيو، و 

أنو، في  بن مريم إالّ ين طفبًل كسائر األطفال، إتَ ّب. رأى سمعان بعينيو البشريّ حُ النظر بِ 
 . فصرخ بفرٍح عظيٍم: من الروح القدس، رأى يسوع ابن اهلل حيٍ وَ عمق قمبو، وبِ 
و عددتَ الذي أ كَ رتا خبلصَ بصقد أ يَّ عينَ  ألنّ ِبسبلٍم ق عبدك أييا السيد طمِ "اآلن تُ 

 سرائيل".ًا إلستعبلن األمم ومجدًا لشعبك إأمام كّل الشعوب نور 
 

م لنا نفسو قدّْ ص يُ خمّْ مُ ا نحن فالمّ ص. أخمّْ وىذا كان رجاء سمعان الشيخ أن يرى المُ 
 عمل صالح.  اس، وفي كلّ خدمة قدّ  في كلّ 
 

 فيل نراه ونأخذه في قموبنا؟...
 
 



  ٕٛ   

 مؿان الرَّيدذ

 
  .يخي سمعان الشَّ دَ يسوع بين يَ  فلُ الطّْ 

 

 نشيد

 معانْ يــــــــــــــــــــــــــــــا ِســــــــــــــــــــــــــــــ معانْ ِســــــــــــــــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــمِ ِمـــــــــــــــــــين حْ   ؟ْت َعـــــــــــــــــــا َديـــــــــــــــــــكْ ْم
 

 ِســــــــــــــــــــــــــــــمعاْن يــــــــــــــــــــــــــــــا ِســــــــــــــــــــــــــــــمعانْ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ُيْن إْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَديكْ الْ ِنيَّ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــدا الطِّْف  َيُســــــــــــــــــــــــــــــوعْ  لْ َىي
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانْ  الْمخمّْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْص   الَحّن
 

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــدا الطِّْف  َيُســــــــــــــــــــــــــــــوعْ  لْ َىي
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِواإلنْ  وْ اإِلَل  انْ َس
 



  ٕٜ   

 ظهور آلهيال
 

 (غش – ضش:ض)متى 

 
نير األردن )قرب النير(  ة لى التوبة في بريّ كان يوحنا المعمدان يدعو الناس إ

ن ىو أقوى منّي، ىو يأتي بعدي مَ متوبة ولكن دكم بماٍء لِ أنا أعمّْ "س: وكان يقول لمنا
 ."دكم بالروح القدسعمّْ يُ 

الناس من كبلمو  ص، حتى ظنّ خمّْ المُ  م الناس أمورًا كثيرة عن الّرب يسوععمّْ وكان يُ 
د عمّْ لى أن كان يوم كان يوحنا يُ ر، خاصة وأنو كان لو تبلميذ. إنتظَ و ىو المسيح المُ أنّ 

ذا بيسو  يوحنا أواًل،  عَ مانَ  ع يقف أمامو ويطمب منو أن يعّمده.الناس في نير األردن، وا 
عميو،  يسوع أصرَّ  ماد من الّرب لكنّ لى العِ حتاج إمثمو وىو المُ  إنسانٌ  د الّربَ مّْ عَ فكيف يُ 

وح ل يوحنا وما إن اعتمد يسوع من يوحنا في األردن حتى لمعت السماء، وظير الرُّ فقبِ 
ع صوت من السماء يقول: "ىذا ىو ابني الحبيب مِ القدس بشكل حمامة عمى يسوع، وسُ 

آلب واالبن الوث األقدس، االثّ كذا ظير ىذا صوت اهلل اآلب. ى رت". وكانرِ الذي بو سُ 
بح صة يسوع. ونحن عندما نعتمد يحّل عمينا الروح القدس ونوح القدس في معموديّ والرُّ 

 أبناء اهلل )مسيحيين(.
يي: غفران فَ ليية م اإلعَ النّْ . أّما م اإلليية، ويصبح ابنًا هللعَ النّْ  ناليَ لِ  طفلٍ  د كلّ عمَّ ويُ 

 .هللكوننا نصبح أبناًء  وو وقيامتَ دفنَ آالمو،  المسيحومشاركة الخطايا، القداسة والطيارة، 
 
 
 
 
 
 

نحــن قــد نمنــا الــروح القــدس بالمعموديــة، فيــّل نحــافظ عمييــا لكــي يبقــى  :التطبيق الحياتي
 معنا ويحفظنا ويشّددنا في كل وقت؟....



  ٖٓ   

 هور آلهيالظّ 

 

 .رتْ رِ و سُ ذي بِ بيب الّ ىذا ُىو إبني الحَ 

 
 

 نشيد

 ُموعْ ْشــــــ صــــــيْر نــــــا تــــــا نْ موبْ ِبقْ 
 

ـــــــوعْ ي َضـــــــوّْ َضـــــــوّْ    ي يـــــــا َيُس
 

ــــــــمَ  كْ وتَ ي َصــــــــمّْــــــــِوْنخَ   وعْ مُ ْس
 

 ِيــــــــــــْر َمْجــــــــــــَدْك ِلمعـــــــــــــاَلمْ ِنظْ  
 



  ٖٔ   

 يوحنا المؿمدان

 (صش-ش: طش – ش)متى 

 
ا وأمو أليصابات. ظير ة أشير. أبوه زكريّ ستّ د يوحنا المعمدان قبل السيد المسيح بِ لِ وُ 

د ابنًا امرأتو أليصابات ستمِ  ره بأنّ ي وبشَّ المبلك ألبيو زكريا في الييكل بينما كان يصمّ 
ك جبرائيل قال لو ستكون صامتًا المبل ق كبلمو. لكنّ صدّْ ويسّميو يوحنا. خاف زكريا ولم يُ 

ا أليصابات، فمما حان وقت والدتيا وضعت ابنًا. فسمع جيرانيا د يوحنا. وأمّ لى أن يولَ إ
نوا يختِ جاؤوا في اليوم الثامن لِ ، ففرحوا معيا. و عظيمةً  الرب رحميا رحمةً  وأقاربيا بأنّ 

 .وه زكريا باسم أبيو. فاعترضت أمو وقالت: "ال، بل يسمى يوحنا"سمُّ الطفل وأرادوا أن يُ 
... وسألوا أباه باإلشارة ماذا يريد أن يسّمى.  "دعى بيذا االسمن يُ ليس في قرابتك مَ " :قالوا

وانطمق لسانو  افمو من ساعتي بوا كميم. فانفتحجّ فتع .طمب لوحًا وكتب: "اسمو يوحنا"ف
ث الناس بجميع ىذه ين، وتحدَّ . فاستولى الخوف عمى جيرانيم أجمعاهلل اً كبارِ م مُ فتكمّ 
 يا. شياء في المنطقة كمّ األ

 من يسمع بذلك يحفظو في قمبو قائبًل: "ما عسى أن يكون ىذا الطفل؟ فإنّ  وكان كلّ 
 ةبلى معمودية التو رية األردن، داعيًا إيوحنا ذىب إلى ب يد الرب كانت معو". ولما شبَّ 

ن ىو أقوى مني، وىو دكم بالماء ولكن يأتي بعدي مَ كان يقول: "أنا أعمّ لغفران الخطايا. و 
ص خمّْ جيء المُ مَ  م الشعب بأمور كثيرة عنعمّْ دكم بالروح القدس والنار". وكان يُ عمّْ يُ 

 ر وكان لو تبلميذ. ثم أنّ البعض ظّن أن يوحنا ىو المسيح المنتظَ  والخبلص. حتى أنّ 
ىيرودس ذكرى مولده  بس يوحنا ألنو وّبخو عمى خطاياه. ولما أقامحَ ىيرودس الممك أمر بِ 

اه عجبت الممك، فأقسم ليا أن يعطييا ما تتمنّ ا )ابنة أخيو( في الحفل، فأَ رقصت ىيروديّ 
 .لت أميا ماذا تطمب: فقالت: "رأس يوحنا المعمدان"وكان قد سكر. فسأ

م سوى الشعب كان يحب يوحنا، وألنو لم يقُ  اًل ألنّ ن الممك أوّ حز 
ين، أرسل فطمب رأس يوحنا مو أمام المدعوّْ بتوبيخو. لكن ألجل قسَ 

أتى تبلميذه فحمموا جسده  طع رأس يوحنا ثمة. وىكذا قُ عمى صينيّ 
  وأخبروا يسوع. ودفنوه



  ٖٕ   

 ؿمدانا المَ يوحنّ 

 

 
 نشيد

  ئليمـــــــــــانْ لِ  المْ َعـــــــــــالْيـــــــــــدِعي 
 

 دانْ َمـــــــــــعْ كـــــــــــاْن يوحّنـــــــــــا المَ  
 

 اإلنســــــــانْ  مّْــــــــْص خَ َوْحــــــــُدو مْ 
 

 ْيقمُّـــــــــــــــْن: اتَبُعـــــــــــــــوا َيُســـــــــــــــوعْ  
 



  ٖٖ   

 يذوع يدؾو االطفال
 

 (ظش – ضش: ؼش)متى 
 

 لّي وال تمنعوهم ألّن لمثل هؤالء ممكوت السموات". وا األطفال يأتون إع  "دَ 
 

حد المنازل أو يسوع في أ معون بأعداد كبيرة عند سماعيم بوجودكان الناس يجتَ 
لى أقرب رجة أنو لم يكن باالمكان الوصول إ، لدإحدى الساحات. فكانت األمكنة تكتظّ 

ّرات، وخبلل وجوده في أحد األمكنة والجموع مسافة من الرب يسوع. في إحدى المَ 
مبة وصراخ، فسأل أحد أصحاب البيت عّما يحصل؟ فرّد: "ىناك مزدحمة، سمع صوت جَ 

و ليس من السيل السماح ليم، م وقد منعناىم، ألنّ روك يا معمّ ن يَ أألوالد يطمبون بعض ا
لمثل ىؤالء ألّن م". حينيا أجاب يسوع: "دعوا األطفال يأتون إلّي ...عمّْ زعاجك وأنت تُ وا  

 ممكوت السماوات". 
ا أوصى ذالمقصود ىو البراءة والطيارة. ىك الطفل أو الولد ليس فقط بالجسد، ألنّ 

 ة دائمة لنا لنكون أنقياء القموب.وصيّ  يسوع باألوالد وىي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بادلـة األطفـال ىـذه المحبـة التركيز عمـى محبـة الـّرب يسـوع لؤلطفـال ومُ  :التطبيق الحياتي
 ...لخعميم الديني إليي وحضور التَّ اس اإلبسماع كممتو وحضور القدّ 



  ٖٗ   

  طفاليذوع يدؾو األ

 نشيد
 نظم وتمحين: األب نقوال مالك.

 نــــــــــــــــاوبْ رُ لّْ دْ وّْي ِكــــــــــــــــَضــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــاكِ    نــــــــــــــــــاقموبْ بِ  نْ ي
 

 نــــــــــــــــــــــــــــاحبوبْ َموالنــــــــــــــــــــــــــــا ومَ 
 

 يــــــــا يســــــــوعْ  كْ ِنْحنــــــــا ْطفالَــــــــ 
 

*  *  * 
 يـــــْر طِ تّـــــى نْ حَ  كْ ينـــــا إيـــــدَ طِ عْ 

 

ـــــــــو كتيـــــــــْر الحِ  يـــــــــا يســـــــــوعْ    م
 

 بيـــــــــــــْر نـــــــــــــا كْ تْ بّْ حَ مْ لِ  كْ َبـــــــــــــمْ وقَ 
 

ـــــــا مِ نِ   ـــــــنْ حن  عـــــــا ُطـــــــولْ  كْ حبَّ
 

*  *  * 

 كْ َبـــــــرْ ا دَ ي َعـــــــبِـــــــرْ ي دَ مّْـــــــوخَ 
 

ـــــــــــــــرَ   ـــــــــــــــي خَ بّْ ـــــــــــــــرْ قُ ي بْ مّْيِن  كْ َب
 

ــــــــبْ بِ  ــــــــَق ــــــــى َع ــــــــكْ بْ  ولْ ا ُط  حبَّ
 

ـــــــــــــيّْرْ غَ مـــــــــــــا تْ يْ مَ   ـــــــــــــِن  امْ ي اإليَّ
 



  ٖ٘   

 الذامري الزالح
 

 (غض-ظص: سش)لوقا 

 
الطريق في تمك كانت أريحا، و لى أورشميم إالمدينة العظيمة من  يسيرُ  كان رجلٌ 

بلل فيسمع أصوات التّْ جبال و شة جدًا. وكان ىذا الرجل يمشي وحيدًا بين الوحِ األيام مُ 
 إذالبيت. فجأًة وبينما ىو يسير،  لىب خوفًا. أخذ الرجل يسرع كي يصل إتعر ات ويالحيوان

م يسيل منو وىو صوص يقفزون من وراء التبلل فيضربونو ويسمبونو مالو ويتركونو والدَّ مُ بِ 
يسمعو أبدًا.  أحدٌ  م، ولكن ال يوجدويبكي ويتألَّ  من الوجع نُّ يت. أخذ الرجل يئِ ومَ  بين حي  

لى يمينو وشمالو فيرى المسكين من ىناك وينظر إ وبينما ىو كذلك إذا برجل يعرفو يمرُّ 
ذا توقَّ  طاه وىوع فأسرع خُ عمى األرض يتوجَّ   فتيقول: ال يوجد عندي وقت ألساعده وا 

 صوص. وذىب ىذا وترك المسكين عمى األرض يتألم.أخاف من المُّ 
عًا يحمل معو فاكية وخبزًا لعائمتو، كان سرِ مُ  ،عرفو أيضاً بعد قميل مّر رجل آخر ي

ستطيع زن لحالو، لكنو قال في نفسو: ال أفحفرحًا وسعيدًا، ثم نظر ورأى الرجل المسكين. 
لى بيتي. وىكذا ترك ىذا الرجل ر ويجب أن أعود إتأخّْ الوقت مُ  ساعده اآلن، ألنَّ أن أ

 ى.م ويتموَّ يح عمى األرض يتألّ وأكمل طريقو. فبقي الجر  جروحَ أيضًا المَ 
ابت كبًا حماره وكان النيار قد مضى وغرجل غريب را وبعد مدة قصيرة، مرَّ  

يصرخ. فاقترب منو الرجل الغريب ونزل عن حماره، فوجده في الجريح الشمس. فصار 
د ينة دواء، وضمَّ نّ فأخذ من جيبو قِ ماء تسيل منو، واأللم يعتصره. ٍ رثى ليا. الدّْ يُ  حالةٍ 
لى أقرب قرية. وىناك دخبل الفندق. فقال حاتو، ووضعو عمى حماره حتى وصبل إراجِ 

 ن تعتني بو". ثمل بحاجة إلى عناية، أرجوك أصاحب الفندق: "ىذا الرجُ الرجل الغريب لِ 
 :و كان يعرفو من قبل(نّ )أل صاحب الفندقكبلمو لِ  ناولو الرجل الغريب مااًل، وأكمل

 ."بلج( فأنا سأدفعو عند عودتيعِ  -يجار غرفةيض )إف ىذا المر وميما كمَّ "
حب جميع الناس دون استثناء ويساعدىم ىذه حال اإلنسان المسيحي في الدنيا، يُ 

جازيو عمى شيء، وىو سوف يُ  الرب يرى ويعرف كلّ  نَّ م جيدًا، أحسب قدرتو. ألنو يعمَ 
 ذلك في اليوم األخير.

مسمة(.  ۶ي" )الجزء راِجع "التوجييات الروحية لفترة التريود   من ىذه السّْ



  ٖٙ   

 الحامريُّ الزّ الذّ 
 

  .مراً يتًا وخَ و زَ راحِ عمى جِ  بَّ عميو، وصَ  حّننَ تَ فَ 

 

 نشيد
ـــــمـــــين ِإنـــــتَ  ـــــ بْ رَ ؟ ِوْبِتْق  ؟ينْ ِم

 

 ي وَســــــــــألوني:يّْــــــــــوا فِ تــــــــــارُ احْ  
 

 َرْح ِتقـــــــــــروا فييـــــــــــا ْعنـــــــــــاوينْ 
 

 وا ْعُيـــــــــــــونيِقمـــــــــــــتمُّن: ُشـــــــــــــوفُ  
 

ـــــــــــاْس   تـــــــــــاجينْ حْ المِ  ِكـــــــــــّل الّن
 

 ونيُبـــــــــــــقرَ يِ بِ المّـــــــــــــي  الّنــــــــــــاْس  
 



  ٖٚ   

 الفريذي والؿرار
 

 (ط – ش: ػش)لوقا 

 
ى سمَّ ر جماعة من الشعب كانت تُ روى الّرب ىذه القصة، بعد أن الحظ كثيرًا تكبُّ 

يم لى اهلل ألنّ فسيم أفضل من غيرىم، وأقرب منيم إن".  وىؤالء كانوا يعتبرون أني"فّريسي
 ليم مراكز ميمة بين الناس.كانت و  سة.قدَّ لمُ اكانوا يعرفون الكتب 

 
رًا، فخورًا تكبّْ ييكل، وكان أحدىما فّريسيًا )أي مُ يان في الصمّْ وقف رجبلن يُ  :تقول القصة

ل ويظمم الناس(. اعًا يحب الماارًا )أي جامعًا لمضرائب، طمّ ر كان عشّ بذاتو(، بينما اآلخَ 
ي نّ ... إربّ : "ياعالٍ  بصوتٍ ي صمّ تدأ يُ قف الفّريسي في الييكل وابو  لكن ماذا حدث؟

اعين، الظالمين )مثل ىذا العشار(. فأنا مثل باقي الناس األشرار، الطمّ  ستُ ي لشكرك ألنّ أ
أما العشار فأحنى رأسو خجبًل  رجل صالح، أقوم بكل واجباتي تجاىك وال أؤذي أحدًا".

... إرحمني يا سامحني عمى خطاياي الكثيرة  ربّ ًا: "يانخفض تائبى بصوت مُ وندمًا، وصمّ 
 كثرة مراحمك".رب ب

األول اعتبر نفسو صالحًا أّن  ىو اهلل وحده(. الفرق الّ خطئ )إة يُ نسان يا أحبّ إ كلّ 
 حتاج لمرحمة.و خاطئ مُ تواضع وندامة اعترف أنّ  كلّ بِ ا الثاني فَ نفسو. أمّ وغفر لِ 

يم ألنّ مييا، عترفون بخطاياىم، ويندمون عيسامح الذين ي بَّ الر  نَّ نستنتج أخيرًا، أ
ساة القموب، فيو يدينيم، ألنيم رون، القُ تكبّْ أما المُ يم مرضى بحاجة لطبيب. يعترفون أنّ 

 اء.ابتعدوا عنو وجعموا من أنفسيم أطبّ 
 
 
 
 

 
مسمة(.  ۶راِجع "التوجييات الروحية لفترة التريودي" )الجزء    من ىذه السّْ



  ٖٛ   

يسيّ   والعّشار الفرِّ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 نشيد
ــــــــــــــو ِمــــــــــــــْش َمْغفــــــــــــــورةذْ و   نوُب

 

 اأَلشــــــــــراْر  ْمــــــــــنِ  الفرّْيســــــــــيىَ  
 

 ي أْحـــــــــــــــبل ُصـــــــــــــــورةِلمتَّـــــــــــــــوبِ 
 

 اِر العّشـــــــــــــاْر الو َصـــــــــــــَبـــــــــــــِوقْ  
 

يسيّ  العّشار  الفرِّ

أشُكُرَك ألنِّي لسُت مثل 

 باقي النّاس

خاطئاللهمَّ إرحمني أنا ال ثل باقي النّاسي لسُت مِ ألنّ  كَ أشكرُ    



  ٖٜ   

 الراطر بنآ
 

 (صض-شش: ظش)لوقا 
 

يعيشان معو في البيت. وكان ىذا الرجل غنيًا جدًا، ولو أمبلك  جل ابنانرَ كان لِ 
بن ام جاءه اإلكبيرة. وفي يوم من األيّ  ةً لداه محبّ األب و كثيرة وقطعان من الماشية. أحب 

د مممت ىذه الحياة. ب ىذه الحياة، فقاألصغر، وقال لوالده: "أريد أن أعيش لوحدي، وأجرّْ 
كون أي أريد أن نّ ركة(، فإت -لي )ورثة تي من المال الذي يحقّ صَّ يني حِ فأرجوك أن تعط

تو وسافر بن األصغر حصّ بين ولديو. فأخذ اإلم مالو قناعو، قسَّ ز والده عن إجًا. ولما عحرّ 
 بن مسافةً ل شيئًا سوى الصبلة لو. وسافر اإلا والده فكان حزينًا، لم يفعمّ إلى ببلد بعيدة. أ

نفق أموالو ببل حساب، وابتدأ يُ بعيدة حيث ال يعرفو أحد.  لى ببلدٍ طويمة حتى وصل إ
شديدة،  تمك الببلد مجاعةٌ د يممك حتى ثمن طعامو. وضربت أضاع كل شيء، ولم يعُ ف

عممو إطعام  حدى المزارع، وكانرة. فذىب ليعمل في إوأصبحت األعمال غير متوفّ 
ورغم ذلك كان يجوع أكثر فأكثر،  مع من العمال.الخنازير والعناية بيا طوال النيار مع جَ 

يرًا، شعر ح لو. وأخسمَ يُ ى لو يمؤل بطنو من الخرنوب الذي كانت تأكمو الخنازير! فمم يتمنّ و 
ر في فكّْ و أخطأ اليو. وجمس يُ و ترك بيت أبيو، وألنّ م ألنّ دِ وحزينًا وجائعًا، فنَ  حيداً و أصبح و أنّ 

نا، فمماذا ال أعود يُ جوعًا ىَ  دم في بيت أبي يشبعون، وأنا أموتالخَ  نَّ أحوالو، فقال لنفسو: "إ
 ت، وال أستحق أن أكونليك يا أبي وأنا نادم عمى ما فعمإلو: لقد أخطأت ل لى أبي وأقو إ

 ابنك! فاقبمني كخادم عندك".
ذ بمدتو. ومن بعيد رأى بيت أبيو. وا  لى ر صبيحة اليوم التالي في العودة إولم يتأخَّ 

( نحو نّ سِ كثيرًا، وأسرع )وىو الرجل المُ  رَّ عودتو، سُ  باً ترقّْ عد، مُ ع عن بُ بوه واقفًا يتطمّ كان أ
أن تقبمني أبي، فأرجو ليك يا : "أخطأت إلى السماء وا  يو وقالكبتَ بن عمى رُ ابنو. فوقع اإل

و وستبقى ابني، ألنّ رض وعانقو بحرارة قائبًل: "أنت ابني أبوه عن األخادمًا عندك". فرفعو 
امو ح الخطأ". ثم دعا خدّ صحّْ يم أن يندم ويتوب ويُ نسان، بل المُ ئ اإلخطِ أن يُ  يمّ ليس المُ 

ونفرح، فان ابني  رَّ سَ نُ ن، لِ مَّ سَ ًا، وحذاًء. واذبحوا العجل المُ قائبًل: "ىاتوا ثيابًا جديدًة، وخاتم
 جد".ىذا كان ميتًا فعاش وضااًل فوُ 

مسمة(.  ۶راِجع "التوجييات الروحية لفترة التريودي" )الجزء    من ىذه السّْ



  ٗٓ   

 آبن الراطر

 

 .َفُوِجدَ  عاَش وكاَن ضاالِّ يتًا فَ إبني ىذا كاَن مَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشيد
 ىارْ َســـــــــــــخْ تِ بْ  وّْي إنـــــــــــــتَ القُـــــــــــــ

 

ـــــــلّْ   ـــــــاْس مـــــــا عَ  ِك ـــــــرْ كَ تْ  الّن  تْ بَّ
 

 ىــــــــــــــــارْ فِ حْ َعــــــــــــــــم تِ  كْ مَبــــــــــــــــقَ ِوبْ 
 

ذا الوصـــــــــــــــــــايا ْتـــــــــــــــــــ   ْرتْ كَّ ذِ وا 
 

ليــــــــــــــــــا آلخِ   ىــــــــــــــــــارْ ِمــــــــــــــــــن أوَّ
 

ـــــــــــربِ   ـــــــــــة بَ  حْ ْبِت  يـــــــــــِت اآلبْ َجنّْ
 

 



  ٗٔ   

 ارةـــالبر
 

 (ػض-طص: ش)لوقا 

 
 ر الّسار.تعني الخب              ة  شار آذار. البِ  ۲٘عيد البشارة في د الكنيسة لِ عيّْ تُ 

حب كانت تُ فيدة. و يا في الصبلة والقراءة المُ كانت مريم طفمة صغيرة تقضي أوقات
عمييم نذر، وخبلل وجودىا في  يتم ألنّ لى المَ طيعيم. َفطمبوا منيا الذىاب إوالدييا وتُ 

ون(. كان في وا يصمّ كان بجوار الييكل أي الكنيسة حيث كانالميتم توفي والداىا. )الميتم 
خياطة ثياب  -غسيل -ييتممن بشؤون الييكل )تنظيفالمواتي الميتم الكثير من الفتيات 
 .الكينة وخدام الييكل ...(

ام اسمو يوسف النجار. وفي يوم من األيّ  رجلٍ ت لِ بَ طِ بقيت تصمي وخُ  مريم رتا كبُ لمّ 
الشمس( فخافت جدًا وأغمقت نور قوّي )كرض األيقونة(، شعرت بِ )عَ  يصمّ بينما كانت تُ 
رأت و سمعت صوتًا فنظرت  ،ة النور، وبينما ىي كذلك تفكر بما حدثدَّ عينييا من شِ 

ا المبلك جبرائيل لقد أرسمني اهلل  تخافي يا مريم أنال"مبلكًا أبيضًا كالثمج، قال ليا: 
ولكنني لم "لت مريم: . فقا"صخمّْ ينو يسوع وىو المُ سمّْ دين ابنًا تُ رك، فأنت ستحبمين وتمِ بشّْ ألُ 

وح ستحبمين من الرُّ "أجابيا المبلك:  ".د؟ل وألِ حبَ أتزوج بعد، ما زلت مخطوبة، فكيف أ
)طاعة(. ثم انصرف  "رادة الربإلتكن ". فقالت: "ي اهلل أن أقول لكالقدس، ىكذا أمرن

كما  ده،وح القدس وسوف تمِ عنيا المبلك. وىكذا حبمت مريم العذراء بالرب يسوع، من الرُّ 
 سوف نرى فيما بعد. 

 
 تسمية

أحاول أن ُأساعد المبلك لموصول إلى 
 السَّيّْدة العذراء:



  ٕٗ   

 البرـــارة
 

، فميُكن لي بِ ٌة لِ ىا أنا أمَ    .كَ ولِ قَ  بِ سَ حَ مرَّبّْ

 

 
 نشيد

ــــــــــاِركْ   ونيتــــــــــا ْتُكــــــــــ اهلل اخت
 

 يـــــــــــــــْل:َقـــــــــــــــبّل ِجبرائِ  َمـــــــــــــــْرَيمْ  
 

ـــــــــــــــــــــُكونِ يعَ ْوشـــــــــــــــــــــفِ   ية ِلمَمْس
 

ــــــــــــــــــــــــــــــو َلِعّمانُ    وِئيـــــــــــــــــــــــــــــــلْ إمُّ
 

 



  ٖٗ   

 ن الؿازفةذكِّ يذوع يُ 
 

 (شط – ظض: ط)مرقس 

 
التعب وأراد أن يستريح شعر يسوع بلى مغربيا، بعد يوم طويل، من شروق الشمس إ

 من كلّ  حولو ناء التعميم لمجموع. كيف يستطيع يسوع أن يرتاح والناس يجتمعونن عَ مِ 
لى الجانب اآلخر من يذىب إيد صغيرة(، و )سفينة صَ  ر أن يركب في السفينةجانب؟ فكّ 
 البحيرة.

ح لو الناس بأيدييم ركب يسوع وتبلميذه في السفينة، وأبحروا عبر البحيرة، ولوّ 
 ة التعب.بينما ىم سائرون في السفينة، نام يسوع من شدّ عين. و ودّْ مُ 

ثت ل األمر، كان البحر ىادئًا، وكانت السفينة تسير عبر الماء. بعد ذلك حدفي أوّ 
قت الدنيا لدنيا، ُبْم، أبرَ اُبْم، أرعدت  عيا أحد.ن يتوقَّ ية، وجاءت بسرعة دون أعاصفة قو 
ت وجو القمر في المساء. كان يسوع ة أخرى، وظيرت الغيوم في السماء، وغطَّ وأرعدت مرّ 

 يا يرتفع، والسفينةُ ، وصوتُ شتدّ ت نائمًا في السفينة، نائمًا من شدة التعب. صارت الرياحُ 
يا. فقال تبلميذه طم السفينة والمياه تدخمة الريح وأخذت األمواج تمشدَّ ة من تسير بسرع

ن نوقظو قبل أن تغرق عمينا أ ليك اآلن؟ئم يا يسوع، نحن بحاجة إنت نالبعضيم: "لماذا أ
  "بنا السفينة!..

السفينة تكاد  نَّ ا، إنّ م حااًل وأعِ قُ  ربّ دين: ياستنجِ ة الخوف أخذوا يصرخون مُ ن شدّ مِ و 
ة الصراخ، نيض يسوع من نومو، ونظر حولو شدّ ونحن سنموت. ففي الحال، ولِ  تغرق،

مموقت "أييا البحر، اىدأ". فَ دة الرياح، فصاح: ع التبلميذ أمام غضب البحر وشِ مَ فشاىد ىَ 
خًا: "لماذا وبّْ لى تبلميذه مُ التفت يسوع إرت الرياح. ثم صار ىدوء، وسكن البحر وانحسَ 

يمانيم وتشكيكيم بأنو ة إمَّ ي معكم؟". فندموا عمى قِ ؟ أم نيستم أنّ يمانكمخفتم ىكذا؟ أين إ
ينظرون في وجوه بعضيم  يم في الوقت نفسو، صارواالعجائب. لكنّ  ابن اهلل الذي يصنع

 .؟ياح والبحار!طيعو الرّْ ىذا الذي تُ  انسان بين: أيُّ تعجّ مُ 



  ٗٗ   

 يذوع يُذّكِن الؿازفة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشيد
ُســـــــــــلْ  ـــــــــــوا النّْْجـــــــــــدِ طَ  والرُّ  يْمُب

 

ــــــــــــــت ِريــــــــــــــِح الِمْحتــــــــــــــدّْي   َىبّْ
 

 يي ِوْحـــــــــــدِ ِمـــــــــــمْ ْوَســـــــــــكَّْتيا ْبكِ 
 

 واخــــــــــــــافُ ال تْ  َقمُّــــــــــــــنْ  َيُســــــــــــــوعْ  
 



  ٗ٘   

 رفاء األؾمى
 

 (۲ظ- عط: ۱۰)مرقس 
 

ى منذ والدتو أو نتيجة حادثة أعمً اإلنسان يمكن أن يكون 
  .لخ ...(فيروس إ -حادث ما -ة في العينينميّ ما )عم

نذكر منيا  ،لحوادث شفاء عميانيل روايات عّدة نجفي اإل
 سمعوا ما تقول ثة شفاء أعمى جميمة. إحاد

 
في الطريق دخموا ميم كمّْ : في أحد األيام فيما كان يسوع يسير مع تبلميذه وىو يُ القصة

ىناك إنسان أعمى يجمس عمى جانب الطريق يمّد يده  وفي طريقيم كانوا بيا. قرية ومرّ 
ن سمع األعمى أن من العيش. وصدف يتمكَّ حسنون بو عميو كي س ما يُ من النا ذليشح

يسوع  وجود السبب ىو ا عرف أنّ قين حول يسوع وتبلميذه. ولمّ تحمّْ بة الناس المُ مَ جَ 
 ،أخذ بعض الناس ينتيرونو ليصمت". فربّ صرخ: "ارحمني يا يسوع، ساعدني ياالمسيح. 

الكّل خاصة  يسوع الذي يحبّ  خو. لكنّ ن ينزعج من صرام ويمكن أالمعمم يتكمّ  نَّ أل
عوا األعمى وقالوا دَ . فَ "مون أراه وأكمّ "اتركوه، أريد أف وقال لمناس: المرضى والسائمين توقّ 

لى يسوع. فقال لو جاء إووثب و  ". فألقى عنو رداءه،مكن يكمّ إنيض، إّن يسوع يريد أ"لو: 
م، يا يسوع يا معمّ "ألعمى: فقال لو ا ".؟صرختكنَت "ماذا تريد مني، لماذا يسوع: 

". ولموقت ك آمنت لك أن تبصرًا، ألنّ حسن"... فقال لو يسوع:  "بصرالمسيح، أريد أن أُ 
  و مع الجميع.عَ رًا وتبِ بصِ عمى مُ نيض األ

 
 سمية

بيُّ يساعد  ................... الصَّ
 الذي يجتاز الطريق.

ن الصُّورة بألوان مناسبٍة:  ألوّْ



  ٗٙ   

 رفاء األؾمى

 

 .النُّورِ  تكونوا أبناءَ النُّور لِ مُنوا بِ آ

 
 

 
 نشيد

ـــــــــــلْ عَ  ـــــــــــا يســـــــــــوعْ  جّْ ـــــــــــيلَ  ي  يّْ
 

ـــــــــــــيينـــــــــــــي الخَ مِ عْ عـــــــــــــم تِ    طيّْ
 

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــيينَ بـــــــــــــــي وعِ مْ قَ  وّْْر وَن  يّْ
 

 يكْ إيـــــــــــــدَ  ةْ مِســـــــــــــمَ ني بْ كْ بـــــــــــــارِ  
 

 



  ٗٚ   

 اــزك
 

 (سش – ش  :ؼش)لوقا 

 
عضيم بتبعو. لى مدينة أريحا في فمسطين، كانت جموع الناس تُ عندما ذىب يسوع إ

ا يطمبون من يسوع مرتفع. كانو  م، والبعض اآلخر كان يصرخ بصوتكان صامتًا ال يتكمّ 
يستطيع الوقوف، فكانوا ن يشفي أمراضيم وأوجاعيم. كان البعض منيم مريضًا جدًا ال أ

متوي األطراف )األيدي نحني الظير، والبعض اآلخر مُ البعض منيم مُ و نائمين عمى األرض. 
"يا يسوع ارحمنا". كان  بصر وكانوا يصرخون قائمين:لبعض أيضًا أعمى ال يُ واألرجل(، وكان ا

فكانت أجسادىم مسة حنان منو، مَ يمانيم قوي. لذلك كان يشفييم بِ إ يم وعرف أنّ حبّ يسوع يُ 
 ترجع وتصير سميمة.

و يجمع الضرائب من الناس ي عشارًا ألنّ مّْ كان ىناك رجل يجمع الضرائب اسمو زكا، سُ 
و كان غنيًا جدًا. أنّ  ف، التي تدلّ رَ يشة التَّ إذ كان يعيش عِ  ق،حّ و كان ظالمًا غير مُ لكنّ لمدولة، 

 .م(ًا )قزَ و كان قصير القامة جدّ و ظالم( ويضحكون عميو ألنّ الناس يحتقرونو )ألنّ  وكان كلّ 
فركض الناس  "يسوع قادم إنو آٍت! إنّ " أصواتًا تصرخ: فجأةً  سمعفي الساحة، فَ ا كان زكّ 

الناس  عندما رأى زكا العشار جموعَ و روا يسوع. يَ ي الطريق. وكانوا يتدافعون لِ يقفوا عمى جانبَ ل
ستطيع أن امة كثيرًا بين ىذه الجموع، وال أكنت طويل القامة. إنني قصير الق ليتني" ل: قا

 ."أرى شيئاً 
عمى الطريق. فقال لنفسو:  سرعة أمام الناس، ورأى شجرة كبيرةركض زكا ب 
رى كّل شيء". أأن عمى غصن قوي، ومن ىناك أستطيع جمس عد إلى الشجرة وأ"سأص
لى الطريق وينتظر مرور الرب يسوع ليراه وكان ينظر إيز، مَّ جُ  شجرةَ ق زكا العشار تسمّ 

م مع زكا لى الشجرة، وسمعو الناس يتكمّ إلى فوق إيسوع رفع نظره  من فوق. وعندما مرَّ 
ك اليوم في بيتك". عندما سمع ر زو أن أ جرة، ألني أحبّ نزل يا زكا عن الشويقول لو: "إ

رون، ىل من الممكن أن يزور يسوع ىذا الرجل ويأكل عنده؟ الناس كبلم يسوع، بدأوا يتذمّ 
التي ندفعيا لو  اب ومخادع، ألنو يسرق جزءًا من الضرائبكذّ  زكا رجلٌ  وكانوا يقولون، إنّ 

معو من الناس عنو، وكان وىو يمشي مع سو. تضايق زكا من الكبلم الذي سويأخذىا لنف
لى يسوع وقال كًا. وعندما وصل يسوع مع زكا إلى بيتو التفَت زكا إرتبِ يسوع، يحني رأسو مُ 



  ٗٛ   

 لى المساعدة.إ لو: "يا رب، إنني سأعطي نصف أموالي لممساكين ولكل من ىو بحاجة
ني الناس أنّ ضعاف، وسيرى لو أربعة أ ذا كنت قد خدعت أحدًا أو ظممت أحد، أردّ وا  
 ليك يا يسوع".فت إن ذي قبل بعد أن تعرَّ رت عتغيّ 

وقال لو:  وتاب ي كان مخادعاً ذالكبلم الذي سمعو من زكا العشار البيسوع  ُسرَّ 
 البيت". ليذا سمع يا زكا، اليوم حصل خبلٌص "ا

 

 
 

 
ا وقـام مـن القبـر ألجـل خبلصـنا، وىـو يقـول يسوع ابـن اهلل مـات عّنـ إنّ  :التطبيق الحياتي

 عني".اتبَ  لكل واحد منا "تعالَ 
 



  ٜٗ   

 ـازكـّ 

 

 
 نشيد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعْ بِ  نْ آَم  َيُس
 

ـــــــا كـــــــان إنســـــــانْ    صـــــــيْر قَ  زّك
 

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــِم  مـــــــــــــــــــوعْ ين الجُ ن َب
 

 ثيــــْر ي كْ بعْ وفو َصــــحتّــــى يُشــــ 
 

 وعْ اِطر ِبُخُشــــــــــــــــــــــــــــــــــَنــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 بيــــــــــْر مــــــــــي كْ لْ مَّيزي زَ الجِ َعــــــــــ 
 

 موعْ ْســـــــــــمَ  اْر َصـــــــــــ كْ وتَ َصـــــــــــ
 

ــــــــــقَ  يســــــــــوعْ   ــــــــــو َن  بكّْيــــــــــْر  زالْ ّم
 



  ٘ٓ   

 لؿازر إقامة
 

 (ظط-ش: شش)يوحنا 

 
كان لمرب يسوع تبلميذ وأصدقاء. من بين أصدقائو كان ىناك ثبلثة إخوة يسكنون 

في أحد األيام مرض ألعازر رتا. عازر ومريم ومَ خوة الثبلثة ىم أل. اإلفي قرية بيت عنيا
لى الرب يسوع الذي كان في فسارعت أختاه إلى إرسال خبر مرض ألعازر الخطير إ كثيراً 

نيض صديقو. فقال ا وصمو خبر ألعازر، أخبر تبلميذه أنو سوف يذىب ليُ مكان آخر. ولمّ 
ذىبت اآلن فسيقبض عميك  نك إنّ ب مرضو، ثم إألعازر قد مات بسب أنّ  بدوي"لو تبلميذه: 

ريد اهلل، يجب أن أذىب ويجب أن يقوم لعازر. ىكذا يُ " :ا ىو فقال ليمأمّ . "الييود ويقتموك
لى قرية بيت عنيا. وعند مدخل القرية . فذىب ومعو تبلميذه إ"في السموات أبي الذي

ىينا، لما  كنتَ د، لو استقبمتيم مريم ثم مرتا أختيا، وكانت كّل واحدة تبكي وتقول: "يا سيّ 
 رةً نتظِ قبر ألعازر والجموع كانت تجتمع حولو مُ  إلى وهدلّ مات أخي". أما ىو فطمب أن يَ 

قبر، طمب أن يفتحوا بابو )رغم احتجاج البعض ألن لحدوث شيء ما. ولما وصل أمام ا
 مَّ مُ يا ألعازر ىَ " :قائبلً  صرخى إلى أبيو الّسماوي، أن صمّ  وبعد ،رائحة الميت سوف تفوح(

ن وه ممُّ يحُ  لقبر وىو يسير. فطمب الرب يسوع أنمموقت نيض ألعازر من ا. فَ "خارجاً 
و سيقيمنا بعد ا أنّ  كم ،قام الرب يسوع ألعازر بعد أن ماتعطوه طعامًا. وىكذا أباطاتو ويُ رِ 

 موتنا إن كنا نؤمن بو.
 
 
 
 
 
 

ن األمـوات. فيـل نحـّب يسوع، فقد أقامو الـرّب مـن بـي لعازار أحبّ  وألنّ  :التطبيق الحياتي
 يسوع مثل لعازر، لتكون لنا الحياة األبدّية...



  ٘ٔ   

 إقامةُ لؿازر

 

ْن ماَت فسيحَياريُق والحَ أنا الطَّ   .قُّ والحياُة، َمن آمن بي وا 

  يا لعازُر َىُممَّ خارجًا.
 

 نشيد 
 ْر ْبـــــــــالقَ  نِ ْمــــــــ بّْ نــــــــاداه الـــــــــرَّ 

 

ــــــــــا مــــــــــاتْ  ْر َلعــــــــــازَ    َبعــــــــــد َم
 

ـــــــــِرتْ حـــــــــَة غَ رْ ِوالفَ   ْم َغْمـــــــــْر يُ ْم
 

ــــــ  ــــــَش ــــــ نْ الو ِم  ين األمــــــواتْ َب
 



  ٕ٘   

 الرؿانين

 (ػش- ش: صش)يوحنا 

 
من  كثيرٌ  معٌ د جَ الفصح عند الييود. وصعِ قد اقترب عيُد  في اليوم التالي، كان

يد ىناك. وفي الوقت نفسو كانوا يتساءلون ىل يأتي عيِ متَّ دس( لِ لى أورشميم )القُ الناس إ
ن يرى يسوع في أورشميم مَ عمى كّل  روا بأنَّ قد أمَ فَ زعماء الييود ا أمّ  ؟.د معناعيّْ يُ المسيح لِ 

ذ كان يسوع  بين و وعجائَبوميعمُيتابع تن  ىم فورًا ليقبضوا عميو قبل أخبرَ أن يُ  الشعب. وا 
لى القرية ين وقال ليما: "إذىبا إورشميم، أرسل تمميذَ أمن  قريبٍ  مع تبلميذه في مكانٍ 

، أجيبا: يا. فإن سألكما أحدٌ بتياني آباطيا و بّل رِ حشًا( مربوطة، حُ أتانًا )جَ  نداجِ القريبة، تَ 
ييما عميو ى يسوع، ووضعا ردائَ لىينا. فجاءا بالجحش إلى ا إثم يعيدى اإليي حتاجٌ السيد مُ 

ش آخرون أغصانًا وحمل البعض تيم عمى الطريق، وفرَ يَ من الناس أردِ  ط كثيرٌ و. وبسَ بركِ فَ 
 باركٌ صنا( مُ ستقبالو عند مدخل المدينة وىم ييتفون "ىوشعنا )خمّْ خل وخرجوا الف النَّ عُ سُ 

مال الجِ  -يلالخَ  ← المموك؟ ولكن بكل تواضع. ماذا يركب و دخولٌ اآلتي باسم الّرب". إن
 .مثل المجوس

 
وكمــا اســتقبمت الجمــوع الــرّب يســوع عمــى طــريقتيم، ىكــذا نســتقبمو نحــن  :التطبيق الحياتي

ســتعدادنا واســتعدادنا لكــي نرافقــو إلــى ســيرة الصــميب، حيــث  بتواضــعنا وا 
 خبلصنا وقيامتنا.



  ٖ٘   

 ؿانينالرّ 

 
 

 
 نشيد

ــــــــــــــــتَ  ــــــــــــــــبّل ِنْس ــــــــــــــــوعْ قْ َي  ِبْل َيُس
 

ــــــــــــــــــــــموْع،   ــــــــــــــــــــــِبالشُّ  ُموعْ ِبالشُّ
 

ـــــــــــ ـــــــــــفْ نَ  ْر َأظِي ـــــــــــوعْ  كْ َس  ِلمُجُم
 

ـــــــــــــــِوْنقِ   ـــــــــــــــو ِإْن  يادِ َت الفَـــــــــــــــمُّ
 



  ٘ٗ   

 بلـْ الزَّ 
 
 (غص)متى 

 
حمل ي ؛كًا عمييممِ مَ  وريدونيم كانوا يُ ًا من يسوع، ألنّ عجين جدّ نزَ الييود كانوا مُ  نَّ ثّم إ

قد ل، وعمِ  مَ عمَّ ا ىو، فكما ر عمى األعداء. أمّ ينتصو  لى الحرببلح ويقود الشعب إالسّْ 
 بما أنَّ . و وتسكن المحبة وحدىا في قمب كيص اإلنسان من الخطيئة، خمّْ يُ لِ  نزل من السماء

فاجتمعوا  ب، خاف رؤساء الييود عمى مراكزىم،عليو الشَّ جذبت إقد التعاليم والعجائب 
خذوه . فأاألعظم و اعتبر نفسو ابن اهلل والممكأنّ  تيمجَّ ص منو. وكانت حُ خمُّ التَّ  ىفقوا عمواتَّ 
و أتى يسوع ذلك، ألنّ  يو. فمم ينفِ ية إلوجَّ م المُ يَ لى بيبلطس الحاكم الذي سألو عن التُّ إ
ا سمع مممكتو ليست من ىذا العالم. ولمّ  نَّ كل فعبلً  م مشيئة أبيو السماوي. وىو ممكٌ تمّْ يُ لِ 

ا فيما أمّ ...  ةً مَّ د فيو عِ فقال لمييود: "أنا لم أجِ  ما يفعل، بيبلطس كبلم يسوع احتار في
الكافر  نَّ نا تقول إ، وديانتُ رَ و قد كفَ نَّ . فقالوا: "إ"أكثر مّني يانتكم فأنتم تعرفوندِ بِ  ّص تيخ

 اين بعد أن نزعو صَّ لِ  وسطذوه وصمبوه أخمبال في الشعب يحدث بَ وت". ولئبّل يجب أن يم
هلل، ًا ابن نتَ ن ك: "إثيابو ووضعوا عمى رأسو إكميبًل من شوك وكانوا ييزأون منو قائمين عنو
فأتى ليبًل . قًا حتى ماتعمَّ ص نفسك". وبقي يسوع عمى الصميب مُ ل عن الصميب وخمّْ نزِ فا

 ا تأّكدولمّ  .نًا من بيبلطس ليدفناها إذانو وطمبحبَّ ا يُ ف الّرامي ونيقوديموس الّمذان كانيوس
قماش  -انتّ اه باألكفان )كَ فن جسده. فأخذاه ولفّ دَ سمح ليما بِ  بيبلطس من موت يسوع،
جا الحجر عمى باب كان يممكو يوسف ودحرَ  جديد في بستانٍ  أبيض( ووضعاه في قبرٍ 

 القبر.
 

رغم خوفيما وجبنيما مـن الييـود، إاّل  :التطبيق الحياتي
يمــوس عــادا وبرىنــا دان يوســف ونيقو 

عـــــن شـــــجاعة عظيمـــــة ووفـــــاء لمـــــرب 
 يسوع، فيل نكون مثميما؟



  ٘٘   

ـْلب  الزَّ
 

 مون ماذا يفعمون.ألنَّيم ال يعمَ ر ليم، فِ يا أبِت اغْ 

ميب رمُز مَ    يسوع لنا. حبَّةِ الصَّ
 

 نشيد
 لّْ دِ ْتـــــــــــ يُعن عميـــــــــــكْ وصـــــــــــابِ 

 

 وكْ ُقــــــــــــــمَّ عَ  كْ يبَ مِ عــــــــــــــا َصــــــــــــــ 
 

 لّ الِكـــــــــ يـــــــــا ربّْـــــــــي الِبْتِحـــــــــبّْ 
 

ـــــــــــارَ بَ   ـــــــــــ تِ ْك  َمُبوكْ ي َصـــــــــــالمّْ
 



  ٘ٙ   

 امةـالقي
 

 (ظش-ش: ػص، عع – ظط: غص)متى 

 
إكميل  -َحمل الصميب -َسير تحت الشمس الحارقة) عذابًا شاّقاً  يسوع ىقاسأن  بعد
الُيزء والِبصاق والمََّطمات من  -المسامير في اليَدين والقدَمين -الخّل بَدل الماء -الشَّوك

ذعمى الخشبة ِقَبل الُجموع( ُصِمب ا أبتاه في نادى يسوع بأعمى صوتو: "يالمساء  لَّ حَ  . وا 
"في الحقيقة كان  :س(رَ ئة )رئيس الحَ المِ  وح. فقال قائدُ الرُّ  أسممَ  ثمَّ  روحي"، عُ ودِ ستَ يك أيدَ 

. وبعد ب يسوع في قبره الخاّص دفن الرّ وسف يساعده نيقوديموس بِ ي ىذا ابن اهلل". ثم قام
 إذ بنورٍ  ،ظبلمرون في الاس يتسايَ رّ فيما الحُ و  ،اليوم الثالث فجرفي  ين من ذلك، أييومَ 

لى اس إرَّ ر القيامة. فسارع الحُ بَ ن خَ عمِ يُ لِ  رَ الذي حضَ ب و مبلك الرَّ إنّ  .عمييم شرقيُ  عظيمٍ 
 ما حدث. كلّ نة بِ يَ إخبار رؤساء الكَ 

تبلميذه  نّ إقولوا "كثيرة قائمين:  ةً ضَّ فِ  ندَ وا الجُ عوا ىم والشيوخ وتشاوروا وأعطَ فاجتمَ 
ا م. أمَّ زعو ر المَ م وانتشر الخبَ يل لية وفعموا كما قِ ضَّ . فأخذوا الفِ "ياموا ليبًل وسرقوه ونحن نِ أتَ 

لى و أتى إألنَّ ثانيًا و  ،الً و الّرب أوّ ألنَّ  قد قام من بين األموات الّرب يسوع ؤمن بأنَّ نُ نحن فَ 
 ماء.لى السَّ ريق إرينا الطَّ نا ويُ صَ خمّْ يُ العالم لِ 

 
ىا ىو نور القيامـة قـد أشـرق، فمنسـعى لنكـون مـع الـرّب القـائم مـن بـين  :التطبيق الحياتي

األموات لخبلصنا. وذلك بأن نكون رسبًل حقيقيين لو، في كـل مفاصـل 
 حياتنا وتصّرفاتنا.



  ٘ٚ   

بّ  قيامةُ   الرَّ
 

  المسيُح قام                      حقِّا قام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ترتيمة

 وت، المَ بِ  طَئ الَموتالمسيُح قاَم ِمْن َبيِن األموات، ووَ 
 ووَىَب الحياَة ِلمَّذيَن في الُقُبور.

 



  ٘ٛ   

 ذوةلنِّ ؿلن القيامة لِ المالك يُ 
 
 (صش – ش: طص)لوقا 

 
في المدائح والتقاريظ  ةً خاصَّ  ،مواتوالصَّ نجيل اإليب في نسمع عن حامبلت الطّْ 
؟! ... إنَّ ن ىُ مَ الجمعة العظيمة. فَ  نيار التي تُقام يوم دفن يسوع أي جموعة من ين مَ نَّ

يعقوب  مّ ة ومريم أُ جدليَّ : مريم العذراء ومريم المَ نّ نيُ شارتو، ومِ عن يسوع منذ بدء بِ بِ ساء تَ النّْ 
 .... نّ ويوسي وغيرى

 ة نَّ ة وحَ ضعة نساء )مريم المجدليّ لى القبر بِ ت إجاءَ  ،القيامة أحد وعند فجر
 وأنَ يب الذي ىيَّ من الطّْ ّن يحمِ قن يسوع ...( وكُ رافَ  نمَّ مِ  عقوب وغيرىنّ ي مّ مريم أُ و 

ج لنا دحرِ ن يُ مَ ": في الطريق ّن يتساءلنكُ  ينَّ لكنّ  يسوع حسب العادة، بو جسدَ  نَّ يدىَ لِ 
دن وجَ القبر، حّتى  إلى صمنَ ما إن وَ و  ".جال؟قة رِ رافَ لى القبر دون مُ ا إينتَ ر؟ كيف أجَ الحَ 

يرة، ظير ليّن في حَ  نَّ جسد يسوع، وبينما ىُ  نَ دْ جِ من القبر فمم يَ دخَ . فَ جاً دحرَ الحجر مُ 
بين  يَّ الحَ  بنَ طمُ بلن: "لماذا تَ جُ الرَّ  نَّ يُ ًا. فقال لَ جدّ  نَ بْ عَ فارتَ  اقة،رَّ بلن عمييما ثياب بَ جُ رَ 
ب كبلم الرَّ  رنَ فتذكَّ  "ببًل.عن ذلك قَ  نَّ خبركُ نا. بل قام. وىو قد أيُ ألموات؟ ليس ىو ىَ ا
. قوىُ صدّْ مم يُ فَ  نَ محمُ ين يَ ل أنَّ سُ الرُّ  بلميذ األحد عشر بما حدث. وظنَّ التَّ  رنَ جعن وأخبَ ورَ  نَّ

ا مَّ دًا مِ تأكّْ بًا ومُ تعجّْ جع مُ رَ ا انحنى رأى األكفان وحدىا فَ لى القبر، فممَّ وقام بطرس وأسرَع إ
 ر الجميع.وأخبَ حدث 
 
مسمة(.  ٧راِجع "التوجييات الروحية لفترة البنديكستاري" )الجزء    من ىذه السّْ

 
 
 
 
 

مـرأة. بـل الكـّل مـدعو إلـى تجسـيدىا  :التطبيق الحياتي في محّبـة اهلل، ال فـرق بـين رجـل وا 
لتصاقو بالرّب ليكون بشيرًا لو.  في سموكو وتصّرفاتو وا 



  ٜ٘   

 المالك يُؿلن القيامة لِلنِّذوة
 

  نا.يُ صموب. إّنُو قد قام. ليس ىو ىَ ريَّ المَ الّناصِ  بَن يسوعَ مُ طْ أنُتنَّ تَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 نشيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــعِ بْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــيُين دْ يَن  وعْ ُم

 

ــــــــــــــــــــــــــبْ  بلتْ حــــــــــــــــــــــــــامِ    الطّْي
 

 ســــــــــــــــــــوعْ يَ  امْ : َقــــــــــــــــــــنْ َقمُّــــــــــــــــــــ
 

 جيـــــــــــــــــــــــــــبْ العَ  بلكْ الَمـــــــــــــــــــــــــــ 
 



  ٙٓ   

 بين األمواتة أمام يذوع القائم من مريم المجدليَّ 
 

 (ػش-ش: سص)يوحنا 

 
وكان يسوع قد شفاىا  و،نَ عبِ يسوع وتَ بِ  نَّ واتي آمَ المَّ  وةسحدى النّْ إ ةجدليَّ كانت مريم المَ 

 عمى الصميب. بسبب موت يسوع اً يطان. لذلك كانت مريم حزينة جدَّ رىا من قيود الشَّ وحرَّ 
وة سيا بعض النّْ وفي صباح يوم األحد استيقظت مريم باكرًا جدًا، وأخذت مع

فتوحًا مَ  القبرَ  دنَ جَ وَ  منَ ن فيو يسوع. وعندما وصَ فِ لى القبر الذي دُ بن معًا إيات، وذىَ خرَ األُ 
ي مميذَ خبر بطرس ويوحنا تِ تُ لِ عت مريم بر! فأسرَ وجودًا داخل القَ د يسوع مَ ن جسَ كُ ولم يَ 
لى القبر، ووقفت بجواره وىي إ ا مريم فذىبت ثانيةً الجسد. أمّ ختفاءرا الِ حيَّ تَ  ينالمَّذَ  يسوع

وسأالىا  ليياان ثيابًا بيضاء! ونظر المبلكان إين يمبسداخمو فرأت مبلكَ تبكي، ثم نظرت بِ 
 ي يسوع وال أعمم أين وضعوه".ين؟" فأجابت مريم: "لقد أخذوا جسد ربّ ين: "لماذا تبكِ قائمَ 

وار جِ بِ بًل يقف جُ رأت رَ لى الوراء فت إتَ ين التفَ بلكَ لمَ لى اث إوبينما كانت مريم تتحدَّ 
ن ين؟ ومَ لى مريم وسأليا: "لماذا تبكِ ث إل تحدَّ جُ ىذا الرَّ  ن ىو، لكنَّ مم تعرف مَ القبر، فَ 
دي من القبر : "لقد اختفى جسد سيّْ . فأجابت قائمةً ستانيّ و البُ ت أنَّ بحثين عنو؟" فظنَّ الذي تَ 

ن كنتَ  لييا وناداىا باسميا ه!". فنظر إذَ ى آخُ و حتَّ ذتو، فأخبرني أين وضعتَ خَ قد َأ أنتَ  وا 
ّي! و ىو يسوع نفسو ... إنو حَ فتو ... إنّ عرَ خرى؛ فَ ة أُ ت مريم إليو مرَّ تَ قائبًل: "يا مريم!" فالتفَ 

، وقولي ما رأيتِ ري تبلميذي بِ ذىبي وأخبِ "إم!". وقال ليا يسوع: عمّْ : " يا مُ فت مريم قائمةً يتَ فَ 
بيذه األخبار  ذبلمير التَّ خبِ تُ ًا، وأسرعت لِ فرحت مريم جدّ ي سأكون معيم بعد قميل!". فليم إنّ 
 "موات.يسوع ... إنو َحّي! لقد قام من بين األ ة، وقالت ليم: "لقد رأيتُ ارَّ السَّ 

 
راِجع "التوجييات الروحية لفترة البنديكستاري"  

مسمة(.  ٧)الجزء   من ىذه السّْ



  ٙٔ   

 جدليّةمريم المَ ظهور يذوع لِ 

 

. تُة، وبشَّر يَّ جدلفرجعت مريم الم   التَّبلميذ أّنيا رأت الرَّبَّ
 

 نشيد
 ييّْــــــــــــــــفِ وَ  تْ كاِنــــــــــــــــ مــــــــــــــــرَّبّْ لِ 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــالمَ  ريمْ َم  ليّْيدَ ْج
 

ـــــــــــا طـــــــــــالِ  ـــــــــــد بَ عِ  عْ َأن ـــــــــــين  يّْ
 

 ينيِســــــــــــــــــمْ مِ بّل مــــــــــــــــــا تِ قَــــــــــــــــــ 
 



  ٕٙ   

  لةرمَ قيم إبن األيذوع يُ 
 

 (غش-شش: غ)لو 

 
ص خمّْ و المُ نَّ اس أمنَّ ظير لِ يُ لِ  م ويعمل العجائبعمّْ بلص يُ الخَ شارتو بِ خبلل بِ  كان يسوع

من  يفعل ما يشاءقيم الموتى و رضى ويُ المَ  ن يشفيَ استطاعتو أبِ اهلل الذي  ابنُ ر و نتظَ المُ 
 .متى يشاء زاتعجِ مُ ال

 
 معٌ رة، ومعو تبلميذه وجَ اصِ رب النَّ ين" قُ ى "نائِ دعَ تُ  لى مدينةٍ إ ام ذىبَ يّ وفي أحد األ

 تٍ يْ مَ بِ دخل( المدينة، إذ ا اقترب من باب )مَ ولمَّ  خرى.وأُ  ةٍ رافقونو بين مدينيُ  اس كانوامن النَّ 
فن دَ يين نحو المدينة لِ جِ تَّ مُ  الناسمن  كبيرٌ  معٌ جَ  وصحبُ يَ  ،رممةو األَ مّْ ألِ  ، وىو وحيدٌ حمولٍ مَ 

 يت.الولد المَ 
 

ولمسو،  عشدنا من النَّ  ثمَّ  قة عمييا، فقال ليا: "ال تبكي".فَ و الشَّ تْ خذَ ب، أىا الرَّ آا ر ولمَّ 
ابوت وأخذ يت في التَّ جمس المَ م". فَ قُ "يا فتى، لك أقول يت: بًا المَ خاطِ موه. فقال مُ فوقف حامِ 

 دون اهلل قائمين: لقد ظير فينا نبيّّ جّْ مَ ميع واستولى الخوف عمييم وأخذوا يُ الج تَ يِ بُ م. فَ يتكمَّ 
ن دُ ر في المُ بَ الخَ  قة، وانتشرَ دّْ صَ كثيرًا وىي غير مُ  مُّ ت األُ رَّ و! وسُ عبَ اهلل شَ  عظيم وافتقدَ 

 .برُ الخبلص قد قَ  جاورة، بأنَّ المُ 
 
 

لقـــد تمّجـــد الـــرّب فـــي إقامـــة إبـــن األرممـــة. وىـــو يتمّجـــد فينـــا كّممـــا طّبقنـــا  :التطبيق الحياتي
 وصاياه وأظيرنا نوره لمعالم.



  ٖٙ   

 إقامة إبن األرَملة

 

 

 
 نشيد

ــــــــــــــو بِ   التَّأكيـــــــــــــــدْ بِ  تْ يِــــــــــــــكْ إمُّ
 

ـــــــــ  ـــــــــا َم  حيـــــــــدْ الوَ  إبنـــــــــا اتْ لّم
 

ـــــــَخـــــــ ـــــــ يْش بّله يِع ـــــــدْ جْ ن ِ ْم  دي
 

 يـــــــــاةْ طـــــــــي الحَ الُمعْ  ويســـــــــوعْ  
 



  ٙٗ   

 ؿودـالزُّ 
 (ضظ – عض: طص)لوقا 

 
ظير ليم بين ي بُّ ًا. وكان الرَّ بلميذ جدّ ح التَّ رِ فَ  ،مواتد من بين األيّْ بعد قيامة السّ 
 س الذي سيحلُّ دُ لقُ وح االرُّ ل ليم رسِ و سيُ و سيتركيم بعد قميل، لكنَّ نَّ إ الحين والحين قائبلً 

 مو وفعمو يسوع في حياتو. مَّ ما عَ  كلّ العالم بِ  روا كلَّ بشّْ يُ ة لِ عطييم القوّ عمييم ويُ 
عين، وقف الّرب جتمِ بلميذ مُ وبالفعل، وبعد أربعين يومًا من القيامة، وفيما كان التَّ 

دء لمبلئكة. في البَ قو ارافِ ماء تُ لى السَّ عًا، وفيما ىو كذلك، ارتفع عنيم إودّْ يسوع بينيم مُ 
 بَّ الرَّ  نَّ دوا أيم ما لبثوا أن فيموا وتأكَّ لكنَّ  يم أصبحوا وحدىم،وا أنَّ يم ظنُّ بلميذ ألنَّ ن التَّ حزِ 
لى أبيو السماوي، عمييم أن إرجع  ومن بعد أن .لّ ص الكُ خمّْ لى العالم لكي يُ وع أتى إيس
التي  وتَ و وقوَّ و وسبلمَ تَ اىم محبَّ عطبعد أن أ م بحسب وصاياهروا باسمو ويعيشوا حياتيبشّْ يُ 

 ن يؤمن بو.مَ  لّْ كُ ستكون لِ 
نحـــن رســـل العيـــد الجديـــد، رســـل المســـيح إلعـــبلن مجـــده وحقيقتـــو لكـــل  :التطبيق الحياتي

 الناس، من خبلل أقوالنا وأفعالنا.
 

مسمة(.  ٧راِجع "التوجييات الروحية لفترة البنديكستاري" )الجزء    من ىذه السّْ

 



  ٙ٘   

ؿود  الزُّ
 

 يم، اْنَفَصل َعْنُيم وصعد إلى السَّماء.كُ َوبينما ُىَو ُيبارِ 

 

 
 نشيد

 َمُعــــــــــــــــونــــــــــــــــا َطمّْعْ حتّــــــــــــــــى يْ 
 

ــــــــــــــما َيُســــــــــــــوْع ِطِمــــــــــــــعْ    َعالسَّ
 

 ُعوْ نا وِنســــــــــــمَ عْ َعــــــــــــم ِيْســــــــــــمَ 
 

ــــــولْ   ــــــاقي عــــــا ُط ــــــا ب  ْوِبقموْبن
 



  ٙٙ   

 رةـالؿنز
 

 (صش: ػ، صظ-غض: غ)يوحنا 

 
في بلة مصَّ بلميذ )تبلميذه الرسل( لِ اجتمع التَّ  ماء،لى السَّ بعد صعود الرب يسوع إ

 بُّ تيُ  عاصفةٍ  يحٍ رِ ون، إذ بِ صمُّ يما ىم يُ وف كبيرة. يم في قاعةٍ ناسبات. وكانوا كمُّ حدى المُ إ
األلسنة  ومع أنَّ تمميذ.  فوق رأس كلّ  مةٌ نقسِ مُ  ةٌ ناريَّ  نةٌ ظيرت ألسِ  ثمَّ  في وسط القاعة،

ت األلسنة، فَ س. وبعد قميل، اختَ دُ وح القُ يا الرُّ إنَّ  ؛يا لم تحرقيمأنَّ  يا من نار( إالّ ة ) كأنَّ ناريَّ 
 ،قبل صعوده ،وعدىمقد كان  بَّ الرَّ  وا أنَّ تذكَّر غات عديدة. عندىا مُ مون بِ سل يتكمَّ وصار الرُّ 

 يم. ة والفَ عطييم القوَّ عمييم ويُ  حلَّ يَ لِ  القدس وحارسال الرُّ بِ 
غتو مُ بِ  مون كلّّ ا سمعوىم يتكمَّ نيا. فممَّ الدُّ  أقطار ن كلّْ مِ  ناٌس ورشميم أُ وكان في أ

مون م يتكمَّ يُ فَ  ،يين(مّْ طاء وأُ سَ )أي بُ  ؟"ينميميّْ مين جَ مّْ تكىؤالء المُ جميع  "أليَس  :اندىشوا وقالوا
حظة بحوا من تمك المَّ بلميذ فأصا التَّ روا. أمّ كِ يم قد سَ م أنَّ البعض عني ى قال، حتَّ اهللظائم عَ بِ 
 و ويقومون بإتمام رسالتو ألجل خبلص كّل العالم.تَ و وقوَّ ممون صورتَ ب يحمرَّ يودًا لِ شُ 

 
لنســــعى دائمــــًا إلــــى المحافظــــة عمــــى الــــروح القــــدس الســــاكن فينــــا منــــذ  :التطبيق الحياتي

ــــاء  ــــا. فنســــتحق لقــــب " أبن معموديتنــــا. ليبقــــى النــــور مشــــتعبًل فــــي قموبن
 النور".

 
مسمة(.  ٧راِجع "التوجييات الروحية لفترة البنديكستاري" )الجزء    من ىذه السّْ

 



  ٙٚ   

 الؿنزـرة
 

وح الُقُدس.   فامَتآُلوا كمُّيم من الرُّ

 
 نشيد

 قــــــــــــــينْ َعــــــــــــــْم بيَصــــــــــــــمُّوا ِمتّْفْ 
 

 كــــــــــــاُنوا ِكمُّــــــــــــن ِمجتمعــــــــــــينْ  
 

 صـــــــــاُروا قوايـــــــــا ْوِفْيمـــــــــانينْ 
 

وحْ    ْبــــــــِريْح ْونــــــــاْر  ِنــــــــِزل الــــــــرُّ
 



  ٙٛ   

 ليبـالزَّ 
 
 ميب؟شارة الصَّ كيف نرسم إ ن يعرفمَ  
 كيف نرسميا؟ 

 األصابع الثبلثة مّ ضَ   -

 عمى الّرأس  -

 درعمى الصَّ   -

 كتف اليمين  -

 مالكتف الشّ   -
 دس إلو واحد آمين.وح القُ ماذا نقول؟ باسم اآلب واالبن والرُّ  
 ...بأيدينا نعمل الخير -فس والجسدة النَّ عطينا صحَّ يُ  -نير عقولناما معناىا؟ يُ  
 

 في العالم.  ميبشارة الصَّ ة عن انتشار إة حقيقيَّ سوف أروي لكم قصَّ 
 

ة   :القصَّ
ت ابنيا بَّ زوجة اسميا ىيبلنة وولد اسمو قسطنطين. ىيبلنة رَ  قائد جيشٍ كان لِ 

  عارك.حدى المَ ل في إتِ والده كان قائدًا في الجيش وقد قُ  قسطنطين ألنَّ 
كان دة الجيش مَ ى قياكان قسطنطين قد أصبح شابًا فتولَّ 

كبير من  سمٍ يسوع المسيح، مع قِ بِ ال ن باهلل و ؤمِ . وكان غير مُ والده
قتموه يَ ن تآمروا عميو لِ ثوا ألبِ ما عداء ألا جيشو وشعبو. غير أنَّ 

كم نيائيًا. فجمعوا جيوشيم وأعمنوا عميو الحرب ولوا عمى الحُ ويستَ 
طين أيضًا جيشو قسطن معفجَ  .رًا(امًا وأشيُ أيّ  كانت تستمرّ  )والحرب

و إن لم يحصل عمى يعرف أنّ  ًا، وكانوكان قميل العدد نسبيّ 
 كم معًا. ما فسوف يخسر الحرب والحُ  مساعدةٍ 

صغيرة وبعض الجنود. فانزعج وخاف  في بداية المعركة خسر قسطنطين معركةً 
 عبلمةً ر بما جرى ويجري، شاىد كِ فتَ فيما ىو مُ عند الظَّييرة،  ر في اآلتي. وفكّْ وأخذ يُ 
 "بيذه العبلمة سوف تنتصر". :" وحوليا كتابةٌ شارة الصميبماء ىي "إفي السَّ  عظيمةً 



  ٜٙ   

مو كمّْ ب يسوع يُ يمة التالية، َحُمَم بالرَّ ؤمن. وفي المَّ اًل وىو غير المُ قسطنطين أوّ  كَ ارتبَ 
 ة جيشومس حتى جمع قسطنطين قادَ . وما إن أشرقت الشَّ ميبشارة الصَّ اه بإرًا إيّ ذكّْ مُ 

رسان ارة عمى رايات الفُ ة عمى شكل صميب، وبوضع الشَّ بجعل راية الحرب األماميَّ  رىموأمَ 
، يايةوفي النّْ  .ممعركةب لِ تأىّْ فراد الجيش المُ ل أكُ بِ  يم. وىكذا أحاطت إشارة الصميبتِ سَ وألبِ 
مع شعبو وأصبح  دَ ح قسطنطين المعركة وأصبح الممك والحاكم، وعمى الفور اعتمَ بِ رَ 

ة سيحيَّ و الممكة ىيبلنة وبعد أن أصبحت مَ والدتَ  نَّ كذلك ببلده. ثم إو ًا، سيحيّ طين مَ قسطن
ب يسوع، مرَّ تيا وتكريمًا لِ س(. وأثناء زيار دْ سة )القُ قدَّ أيضًا، أرادت أن تزور األماكن المُ 

 هو وجد ،الفعلوبِ  .بميب الرَّ مة عمى صمجُ فتيش عمى جبل الجُ التَّ ند بِ من الجُ  قةً ر فت فِ كمَّ 
 يتبارك بو ابنيا وكّل الشعب.معيا بأعظم تكريم لِ الممكة  وحممتو

صر ميب الكريم، عبلمة النَّ ثور عمى خشبة الصَّ ر العُ بَ ومنذ ذلك الوقت انتشر خَ 
ار من كّل أيّ  ۲۱التعييد ليما في ين قسطنطين وىيبلنة بِ يسَ دّْ ت الكنيسة القِ مَ ر. وكرَّ فَ والظَّ 
 عام.

 
 
 

 تسمية
مبان في ىذا المستطيل:ُأحاول أن أ  عرف عدد الصُّ

 
مبان ىو:  عدُد الصُّ

......... 
 



  ٚٓ   

ـليب  الزَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رتيمةت
د.قدَّسة ُنمَ المُ  كَ تِ يامَ قِ سُجد، ولِ نا نَ يّْدِ يا سَ  كَ ِلَصميبِ   جّْ

 
 



  ٚٔ   

 تقاللـذآ
 

وقبل أن  ل.عيد اإلستقبلون بِ بنانيّ ، نحتفل نحن المُّ عام تشرين الثاني من كلّ  ۲۲في 
 ذا العيد، سأقول لكم ما ىو اإلستقبلل.م عن ىنتكمَّ 

يحاول دائمًا  ير، فالقويُّ رة الغَ يطَ ص من سَ خمُّ ة والتَّ يّ رّْ ائي ىو الحُ حبّ اإلستقبلل يا أ
مة( ًا )أمثِ رّ ح حُ صبِ عيف أن يُ ة( فإذا استطاع الضَّ مة حياتيَّ أمثِ إعطاء عيف )يطرة عمى الضَّ السَّ 

 ََ  يكون قد نال استقبللو. لّ غِ ستَ المُ  كم القويّ حُ ص من ويتخلَّ
 ستقبلل.ة اإلخبركم قصَّ ألِ  فاسمعوني جّيداً ا اآلن أمّ 

أمثمة عن إعطاء كمًا ظالمًا )و حُ لبنان وتحكمُ  تركيا كانت تحتلّ  أنت تعممون بأنَّ 
دخال الفساد في اإلقة بين الشَّ فرِ التَّ  ة لحرب العالميَّ ت تركيا في امَ دارة(. ولكن عندما انيزَ عب وا 

ىم بل ستمنحيم ببلدَ  يا لن تحتلَّ ين بأنَّ بنانيّْ ت المُّ يا، أخبرَ حمَّ مَ  حلَّ تَ فرنسا لِ  تْ األولى وأتَ 
 يففرنسا لم تَ  مان البمد. لكنَّ ة يحكُ بنانيَّ كومة المُّ ة والحُ ذ ستجعل رئيس الجميوريَّ اإلستقبلل إ

خيرات الوطن  ت ىي تحكم وتستغلَّ قيَ كم، بل بَ تحبأن بنانية محكومة المُّ سمح لِ عدىا إذ لم توَ بِ 
بون طالِ ة يُ دَّ ون أثناء ىذه المُ بنانيُّ ، وكان المُّ ۱ٜٗ۳لى سنة إ ۱ٜ۱۸عامًا أي من سنة  ۲٘ة دَّ مُ 

 عدىا.وَ بِ  يفصمحتيا( ولم تَ مَ ألّنو لم َيُكن ذلك من يم )بَ مَ ي طَ بّْ مَ ن تُ كُ فرنسا لم تَ  باستقبلليم لكنَّ 
ق رئيس الجميورية الشيخ بشارة الخوري ورئيس الحكومة رياض فاتَّ  ۱ٜٗ۳في عام 

ة تحكم بنانيّ الحكومة المُّ خذت أفة، ة ولو بالقوّ كومة الفرنسيَّ ستقبلل من الحُ يل اإلمح عمى نَ الصُّ 
ت رئيس الجميورية ورئيس مَ ة واعتقَ ة، فثارت الحكومة الفرنسيَّ الببلد دون تنفيذ األوامر الفرنسيّ 

 ا.يّ في قمعة راشَ  ۱ٜٗ۳تشرين الثاني  ۱۱اب. وكان ىذا في وّ لوزراء والنُّ الحكومة وبعض ا
رات ظاىُ بنانية وسارت التَّ ن المُّ دُ ة، فأضربت المُ كومة الفرنسيّ و الحُ تْ مَ ما فعَ بنانيون لِ ثار المُّ 

 دٌ تيا عدبناني والجنود الفرنسيين، ذىب ضحيّ المُّ  عبت معركة عنيفة بين الشَّ بَ شَ نَ  .وارعفي الشَّ 
. ۱ٜٗ۳تشرين الثاني عام  ۲۲المعارك حتى نيار  هذ. ودامت ىينبنانيّ تمى المُّ من القَ  كبيرٌ 

 ئَ يدّْ ين وتُ بنانيّ المُّ  بَ طالِ ذ مَ فّْ نَ و يجب عمييا أن تُ كت الحكومة الفرنسية بأنّ ففي ىذا النيار أدرَ 
عبلن بذلك عمى إ ترَ جبِ راح رئيس الببلد ورئيس الحكومة والوزراء وأُ أطمقت سَ ورة، فَ الثَّ 

 استقبلل لبنان.
حرارًا في عيد لدنا أوُ َفقد ا نحن أحبائي ، أمّ بلِّ ستقِ صبح لبنان مُ ىكذا نرى كيف أ

بوا ذّْ آبائنا وأجدادنا وأبناء وطننا ىم الذين عُ  ستقبلل ولكن يجب عمينا أن ال ننسى بأنَّ اإل
دافع عن وطننا يتنا ونُ رّْ ظ عمى حُ موا في سبيل أن نحيا أحرارًا، وليذا يجب عمينا أن نحافتِ وقُ 
  بًل ونبقى نحن أحرارًا.ستقِ يبقى مُ لِ 



  ٕٚ   

 أرسم عمم وطني لبنان:  *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



  ٖٚ   

 المحتويات
 
 

 ص الموضوع  ص الموضوع
 ٔٗ البشارة -۱٩  ٖ إشارة الصميب -۱
 ٖٗ يسوع يسكن العاصفة -۲۲  ٘ العائمة المسيحية -۲
 ٘ٗ شفاء األعمى -۲۱  ٚ الكنيسة -۳
 ٚٗ زكا -۲۲  ٜ يسوع يساعد والداه -۴
 ٓ٘ يامة لعازرق -۲۳  ٔٔ نَّة أو الفردوسالجَ  -۵
 ٕ٘ الشعانين -۲۴  ٖٔ اإلنجيل، كممة اهلل -۶
 ٗ٘ الصمب -۲۵  ٘ٔ الخروف الضائع -٧
 ٙ٘ القيامة -۲۶  ٚٔ عرس قانا الجميل -۸
 ٛ٘ المبلك يعمن القيامة لمنسوة-۲٧  ٜٔ القديسة بربارة -٩

 ٓٙ مريم المجدلية -۲۸  ٕٕ الميبلد -۰۲
 ٕٙ بن األرممةيسوع يقيم ا -۲٩  ٕ٘ المجوس -۱۱
 ٗٙ الصعود -۳۲  ٕٚ الطفل يسوع بين يدي سمعان الشيخ -۱۲
 ٙٙ العنصرة -۳۱  ٜٕ الظيور االليي -۱۳
 ٛٙ الصميب -۳۲  ٖٔ يوحنا المعمدان -۱۴
 ٔٚ االستقبلل -۳۳  ٖٖ يسوع يدعو األطفال -۱۵
 ٖٚ المحتويات  ٖ٘ السامري الصالح -۱۶
 ٗٚ عالمراج  ٖٚ الفريسي والعشار -۱٧
    ٜٖ بن الشاطر اإل -۱۸
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البرامج، إن لم يكن اكثر، في متناول مسؤول ضرورة وجود ىذه المجموعة من  *
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