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  :اإلهداء 

  
  إلى من ولد طفالً

   مذوٍد بسيط في
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  اء،  ــــسيد الودع
  . وسند المتواضعين في المخلوقات
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  تقديم
 
  

راُ الكتاب من عنوانه، وعنوان هذا الكتيب يكشف عما في داخلـه                 يقال، يق 
  .منذ الوهلة األولى، أو النظرة األولى التي تلقى عليه

     عنوان رائع لعمل فكري إيماني بديع، يهدف إلى جعل كـل بيـت مـسيحي              
كنيسة مصغرة اقتداء بالزوجين المباركين أكيال وبريسكال اللذين جعال من دارهما  

سة حقيقية تنبع منها رائحة المسيح الزكية، كما جاء في سفر أعمال الرسل              كني
وقد شهد الرسول بولس على إحالة تلك الدار المباركة إلى كنيسة، يتردد            ). ١٨(

إليها المؤمنون لسماع كلمة اهللا، وال ريبة في أن اهللا يبارك مثل هذه الدار، كما               
فمن مثـل   . ادة والتي نسميها كنائس   يبارك األماكن المخصصة كليا للصالة والعب     

هذه الدار تنبعث أنغام التراتيل العذبة، وتصدح أصوات الصالة، وترفع إلى العزة            
  .اإللهية

     يا لسعادة العائلة المسيحية التي تحاول أن تجعل من دارها كنيسة مصغرة،            
 يرتشف روادها من أفاويق الكتاب المقدس، ويستقون من جداول مياهه الحيـة،           

بل قل هي أيضا مدرسة ). ١٤: ٤يو(مياه إن شرب منها أحد ال يعطش إلى األبد          
تلقن أطفالها كل ما طاب ولذّ مما يغذي نفوسهم البريئة من روحانيـة الـروح               
القدس فينمون بالنعمة جنبا إلى جنب مع نموهم في القامة تشبها بالطفل يسوع،             

 اإلخوة بالرب يسوع ما يحتاجون وتقدم في الوقت ذاته مثل هذا الغذاء إلى جميع       
إليه من الثقافة الدينية التي نحن بأمس الحاجة إليها اليوم، ذلك أن كفة المـادة               
والمغريات األخرى في ميزان الحياة والمجتمع عامة، والحياة المسيحية خاصة؛          
أخذت تتأرجح ويخشى أن تفيض يوماً لتأكل األخضر واليابس إن لم نكن يقظين             

 أطفالنا تربية مسيحية، التي هي وحدها ممكن أن تشكل حاجزاً تجـاه     على تربية 
التيار العولمي الجامح؛ فمن هنا ندرك أهمية وقيمة هذه المجموعة من األفكـار             
اإليمانية التي تضمنها هذا الكتيب في حياة األسرة المـسيحية، والسـيما تلـك              

  .المقتبسة من الكتاب المقدس
ياً أصبحت ضرورة قصوى ال غنى عنها، والويل لعائلة       فتربية األطفال مسيح  

مسيحية تغض الطرف عن هذه الناحية، وعن توجيه األبناء توجيهاً إيمانياً سليماً 
من أجل إبعادهم عن الروافد العكرة التي تنبع هنا أو هنـاك وتنـساب بجـداول           

االً كانوا أم وال شك أن في مقدمة ما تقدمه األسرة إلى أبنائها، أطف      . مالحة كالحة 
             أحداثاً أم بالغين، تأتي المعطيات اإلنجيلية واإلنسانية من اقتباسات تـشكّل لـب
الكتاب المقدس، سواء من األناجيل أو المزامير وغيرها من األسفار أو تعـاليم             
آباء الكنيسة ومالفنتها، صلوات كانت أم تفاسير أم فقرات تاريخية تدور حـول             

سيح ومجيئه إلى العالم وميالده بالجـسد وطفولتـه،         تجسد كلمة اهللا يسوع الم    
لتكون نبراساً لألطفال وسواهم؛ من ذلك نبوات العهد القـديم الـصريحة التـي              



 ٦ 

تناولت مراحل حياة يسوع اعتباراً من البشرى به فميالده، ثم طفولته وفتوتـه             
ومباشرته في نشر بشرى خالصه وأعماله ومعجزاته وآالمـه وصـلبه ودفنـه           

، مضاف إليها أبرز الشخصيات التي مرت بها هذه الرحلة؛ وهذه لعمري            فقيامته
صورة رائعة يمكن أن تقدمها العائلة ألفرادها ليكتشفوا ويعرفوا هويـة الـسيد             

  .المسيح الحقيقية، كونه ابن اهللا اآلتي متجسداً إلى العالم
هامـة       والشيء الملفت للنظر في هذا الكتيب، الجداول األربعـة بأحـداث            

كبشرى السيدة العذراء وميالد المسيح وبعض شخصيات الكتاب المقدس، التـي           
جاءت مرتبطة بمواقع ما زالت محفوظة في ذاكرة التاريخ كالمغارة وجبل التجلي 

ومن البديهي أن تشكل مثل هذه الجداول عامالً مساعدا في          . وبيت عنيا وسواها  
  .ل على ديمومتها ونموهاترسيخ المعرفة في أذهان األطفال خاصة، وتعم

     ونحن بدورنا نقيم هذا العمل خير تقييم ونهيب بكل عائلة مسيحية القتنائه،            
إن صح التعبير، يجب أن ال يخلو منها أي بيت مـسيحي،            " صيدلية"فهو بمثابة   

السيما وأن أمراضا نفسية وروحية واجتماعية أخذت تستشري وتتغلغـل بـين            
عاتنا، فيأتي هذا الكتيب ليكون دواء ناجعاً وشافياً لما قـد           عوائلنا وُأسرنا ومجتم  

  . يصيب أوالدنا من أمثال هذه األدواء
  

   زمن دخول          
  . الموصل–المطران صليبا .                     الطفل يسوع إلى الهيكل    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٧ 

  تمهيد
  
  

ع، والتثقيف المسيحي في البيت هو      التعليم العائلي هو األساس لثقافة المجتم
القاعدة التي ترتفع فوقها الشخصيات الفذّة في هرمية الكنيسة، والبيت المسيحي     
ال يمكن أن يوصف هكذا إن لم يكن فعالً كنيسة، يترعرع فيهـا األفـراد قـرب                 
جداول األيمان الحي، فينهلون المياه الروحية العذبة ويتناولون الغذاء الروحـي           

هكذا تنمو الفسائل  ؛  لعصورمه معطيات اإلنجيل وشهادة اآلباء على مر ا       الذي قوا 
الصغيرة في العائلة لتغدو نخيالً يزهو باستقامة روحية وخضرة أيمانية وثمـار            

، وهكذا من يتقي الرب يصبح كزيتونـة        )١٢: ٩٢مز( تزداد حالوة مع السنين     
 في جوانب بيته،    وامرأته مثل كرمة مثمرة    ) ٨: ٥٢مز( خضراء في بيت الرب     

، وهكذا يبني الرب البيت     )٣: ١٢٨مز( وبنوه مثل غروس الزيتون حول مائدته       
  ). ١: ١٢٧مز( ، فإن لم يبن الرب البيت فباطالً يتعب البناؤون 

     إنها مسؤولية خطيرة ومهمة، تقع على عاتق الوالدين بالدرجة األولى، ثم            
ا الحياة وعاينوا االنجراف في المجتمع      على بقية األفراد في العائلة ممن اختبرو      

والمتاهات، وبقوا أمينين على أيمانهم رغم الضيق والمعاناة، وهنا نذكّر بالقول           
أن الطفل يرى اهللا بأبيه ويرى الكنيسة بأمه، فلنتأمل هل نحن كآبـاء             : المأثور  

          وأمهات ومربين في العائلة المسيحية على مستوى المسؤولية التي أمرنا الرب 
؟، أم أن عوائلنـا     ) ٨: ١أع( وتكونون لي شـهوداً     : أن نكون عليها في قوله      

بيتنا ( تسلك في المجتمع دون وعي إيماني، ودون أن تدرك المعنى في أن يكون            
، متجاهلة مخافة اهللا والمحبة تجاه اهللا والقريب، ومنغمسة في ظلمـات            )كنيسة

  . اهللا ؟ال سامح ) حشر مع الناس عيد( المجتمع وفق مبدأ 
 حداً  عتبرين تقدم ألطفالها ما     البد للعائلة المسيحية المؤمنة أ    :      أيها األحباء   

أدنى من المعطيات اإلنجيلية واأليمانية المسيحية، على شكل صـلوات بـسيطة            
 فـي  والتـرنيم ية وكنسية، ومزامير روحية للحفـظ      وآيات ذهبية وقصص إنجيل   

ي حالة عشرة دائمة مع الرب ورغـم كـل          الحياة اليومية التي يجب أن تكون ف      
  .الظروف المحيطة، ما يخلق في العائلة جواً روحياً مبهجاً وفرحاً دائما بالرب

     من هذا المنطلق تم إعداد هذا الكراس الروحي  والذي يحوي مفردات أجدها 
ضرورية جداً لكل فرد في العائلة كحد أدنى من الثقافة المسيحية للمؤمن والتي             

غي أن يلهج بها ليل نهار، وابتداء بالطفل الصغير، وقد رتّبت لتناسب مختلف             ينب
األعمار ومختلف المستويات الثقافية في العائلة، إذ تم تنسيقها بشكل مبسط جداً            
ليستسيغها الطفل الصغير فيرددها بمساعد اآلخرين  وصوالً إلى حفظها عن ظهر 

 ال  تحرك الشباب الذين   لها؛  كما     يطةقلب فيما بعد،  ومتابعة بعض المعاني البس       
 مع الحدث والمناسبة والزمان والمكـان مـن         ون بل ينطلق  ، بالنص فقط  ونيكتف

 أو الكتب الدينية ذات العالقة، ثم لألكبر عمراً          المقدس خالل الرجوع إلى اإلنجيل   
والبالغين الذين يهتمون بالمعاني الروحية العميقة لهـذه المفـردات بـالقراءة            



 ٨ 

وهكذا يكون بيتنا    ؛   تفسار من خالل الكنيسة والمختصين    ع والمتابعة واإلس  األوس
  . رائحة يسوع الزكيةكنيسة، تفوح منه

، ممكن أن تكون محور منـاظرات       والمعلومات التي أدرجت في هذا الكراس   
روحية بين أفراد العائلة الواحدة أو العوائل المؤمنة الصديقة، أو خالل السفرات            

ت الكنسية، لما فيه الوصول إلى بناء الشخصية المسيحية المؤمنة بناء           واللقاءا
  .دينيا الئقا بنا كأفراد في جسد الكنيسة المقدسة

     وأخيراً فإن هذا الكراس المتواضع قد أعد ليكون حـافزاً لكتابـات أخـرى              
ة مشابهة وأوسع، يقدم عليها الشباب المتنور بالروح القدس، والذي يمتلك الغير          

    .نخراط في حقل الخدمة في الكنيسةوالكفاءة لإل
  .والرب الموفق     

  
   القس يوسف                                                        

  .م٢٠٠٨ نيسان ٩                                                      
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 الصالة الربانية
  )٤ – ٢: ١١لو(  و )١٣ – ٩: ٦مت (

  

     أبانا الذي في السماواِت، ليتَقدِس اسمك، ليـأِت        
ملَكوتُك، لتَكُن مشيَئتُك كما في السماِء كـذلك علـى          

زنا كفافَنا اليوم،  واغِفر لنا ذُنوبنـا   األرِض، أعِطنا خُب  
وخطايانا كما نحن أيضاً نغِفر لمن أخطـَأ إلينـا، وال           
            لـك ير، ألننا مـن الـشرٍة، لكن نجتُدِخلنا في تَجرب

  .الملك، والقُوةَ والمجد إلى األبد، آمين
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The Lord's Prayer 
 

     Our Father, Who art in heaven, Hallowed be 
Thy Name, Thy kingdom come, Thy will be 
done, on earth as it is in heaven. Give us this day 
our daily bread, And forgive us our trespasses 
as we forgive those who trespass against us. And 
lead us not into temptation, but deliver us from 
evil. For Thine is the kingdom and the power 
and the glory forever and ever, Amen. 

 
 

IN MODERN ENGLISH  
 

     Our Father in heaven, hallowed be your 
name, your kingdom come, your will be done, 
on earth as in heaven. Give us today our daily 
bread. Forgive us our sins as we forgive those 
who sin against us. Save us from the time of 
trial and deliver us from evil. [For the 
kingdom, the power, and the glory are yours 
now and for ever. Amen. 
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 لصالة الربانيةل  مبسطشرح
  

  ).ربانية: (ي علّمنا اياها الرب يسوع  هي الصالة الت-
  ).أبانا الذي في السموات: (ف أن اهللا هو أب لنا جميعاً  نعتر-
  ).ليتقدس اسمك: (قر بقداسته  ونُ-
  ).ليأت ملكوتك: (يش على رجاء الملكوت السماوي  ونع-
  ).لتكن مشيئتك: (التدبير اإللهي ا لما يريده  ونسلم ذواتن-
  :  حاجاتنا األساسية في الحياة يهتم بها اهللا -
  ).أعطنا خبزنا كفافنا اليوم (  
    ونطلب منه الصفح عن الذنوب كما علّمنا له المجد أن نغفـر              -

واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، كما نحن أيضا       (  : لآلخرين   نحن
  ).إلينا نغفر لمن أخطأ 

  :  أن يبعد عنّا التجارب ألننا ال نقوى على احتمالها  ونسأله-
  ).وال تدخلنا في تجربة(   
  :  ونعتمد عليه تعالى في معركة الحياة الروحية ضد إبليس -
  ).لكن نجنا من الشرير(   
  : فاهللا هو ملكنا، وله السلطان على كل ما خلق، وإياه نمجد -
  ).ألن لك الملك والقوة والمجد (  
  ).إلى األبد(و أزلي وسرمدي  وه-
  :   وكل ما ذكرناه في صالتنا هو حقٌ ونؤمن به بيقين راسخ -
  ). آمين(  
  

   :مالحظة 

في الترجمات عـن    ) واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا     ( وردت عبارة   
، بينما في الترجمـات األخـرى هـي         السريانية للكتاب المقدس  

  .د، واألساس في المعنى واح)واغفر لنا ذنوبنا(
   



 ١٤

 التقاديس الثالثة
  

            أنتَ غَيـر وسها القَوي، قُدأنتَ أي وسها اإلله، قُدأنتَ أي وسقُد
ن صا ماِئت، يمنَا  المنّا ارحات(ِلبتَ ِعوضاً عر ثالث مرتكر.(  

  
يا رب ارحمنَا، يا رب اشِفق علينَا وارحمنَا، يا ربنا اقبل ِعبادتَنا            

  .ِتنا وارحمناوصلوا
  

سبحانَك اللّهم، سبحانك أيها الخالق، سبحانَك أيها المِلك المسيح،         
   .الرؤوف ِبالخُطاة، باِرك يا رب عبيدك

  
  
  
  



      








 ١٥

 شرح مبسط
  للتقادیس الثالثة

  
م من الصلوات المسیحیة، یقت دي   التقادیس الثالثة ركن مھ              

فیھ   ا المؤمن   ون بالمالئك   ة ال   ذّین یرتل   ون ح   ول ع   رش ال   ّرّب ف   ي  
قّدوٌس قّدوٌس قّدوٌس، كم ا رآھ م   : السماوات مسبحین وھم یقولون  

، وتسابیح الكائنات الروحانیة حول   )٣: ٦إش(إشعیا النبي في رؤیاه     
  .)٨: ٤ رؤ(العرش اإللھي  وكما رآھم یوحنا الالھوتي في رؤیاه 

     والتقادیس الثالثة توجھھا الكنی سة لألقن وم الث اني م ن الث الوث            
األق   دس، ال   رب ی   سوع الم   سیح، ووض   عت ورّتب   ت ف   ي الع   صر        

یوس   ف الرام   ي  بح   سب الت   راث ال   سریاني ف   إن  الرس   ولي، حی   ث 
دوا التق   ادیس ونیقودیم   وس أثن   اء دف   نھم لج   سد ال   رّب ی   سوع ردّ  

  :  تعني يالثالثة والت
اعتراف ًا بالم صلوب ی سوع الم سیح أن ھ      : أنت ی ا اهللا   قدوس  -

 .اإللھ المتجسد الذي صلب ألجلنا ومات على الصلیب
إقرارًا بأن ما یب دو ض عفًا ب الرب ی سوع           :  قدوس أنت القوي   -

 حی  ث ال  صلیب ھ و بالحقیق  ة ق  وة عظیم  ة،  إذ ت ألم وم  ات عل  ى  
بارتفاع  ھ وموت  ھ  عل  ى ال  صلیب دك الھاوی  ة وغل  ب إبل   یس       

  . كل سلطان على السماء وعلى األرضوأعطي
ف  اهللا ال یمك  ن أن یم  وت،  : ت  ق  دوس أن  ت الح  ي غی  ر المائ    -

عل  ى ال  صلیب، إّال ) بالج  سد اإلن  ساني ( ن  ك تب  دو مائت  ًا اوم  ع 
  . فأنت مصدر الحیاة، أنك حّي

 اإلل ھ المتج سد     أنإقرار ب   :  یا من صلبت عوضا عنا ارحمنا        -
نس الب  شري ك  ي ج   الق د ارتف  ع عل  ى ال  صلیب عوض  ًا ع  ن ك  ل 

   .الموت وسلطان الخطیة وتسلط إبلیسیخلصھ من سقطة 
  . الرحمة وأخیرًا نطلب منھ -

   



 ١٦

  السالم المالئكي
  

     ال  سَّالمُ  علی  ِك َی  ا َم  رَیم الَع  ـذراء الُممَتِلَئ  ة ِنعَم  ًة، ال  رَّبُّ      
وع، َی ا  َمَعِك، ُمَباَرَكٌة أنِت ِفي النَساء وُمَباَرٌك َثَم َرُة َبطِن ِك َی سُ         

 اآلن ،َمرَیم القّدیَسة َیا َواِلدة اإللھ، َصّلي ألجِلَن ا َنح ُن الُخط اة          
  .وِفي َساَعِة َموِتَنا، آِمین

  


  
   





The Angelical Salutation 

(HAIL MARY) 
 
     Hail Mary full of grace, the Lord is with thee, 
blessed art thou among women and blessed is the 
fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, 
pray for us, sinners, now and at the hour of our 
death. Amen. 





 ١٧

 لسالم المالئكيمبّسط لشرح 
  
  
ھو أصًال سالم الم الك جبرائی ل ال ذي أرس ل م ن اهللا ألمن ا               -

 : العذراء مریم،  وبّشرھا بالحبل اإللھي قائال 
  ).سالم لك (     

ق د أنع م عل ى أّمن ا الع ذراء باختیارھ ا لھ  ذه       ومعلن ًا أن اهللا   -
  ).أّیتھا المنعم علیھا : ( المھمة المقدسة 

 ).الرّب معك: ( وأن الّرّب سیكون معھا  -
وتنال البركة اإللھیة التي كانت قد حجب ت ب سقوط الج نس         -

 ).مباركة أنت في النساء(   :البشري 
ث   م م   ا أعلنت   ھ إلی   صابات ح   ین زارتھ   ا ال   سّیدة الع   ذراء   -

  :وكلتاھما حامل 
  ).مباركة أنت في النساء، ومباركٌة ھي ثمرة بطنك( 

ویعلن المؤمن بعد ذل ك معتق د الكنی سة الجامع ة الت ي تق ّر             -
أن ال سیدة الع ذراء ھ ي قّدی سة إذ طّھرھ ا ال روح الق دس،        
فحملت كلمة اهللا یسوع، وولد منھا، فھ ي ب ذلك بك ل یق ین          

  ).الدة اإللھیا مریم القدیسة یا و(   :والدة اإللھ 
 : ثم یتشفع المؤمن بالسّیدة العذراء  -

  ).صلّي ألجلنا نحن الخطاة (    
وھذه الشفاعة نریدھا في كل وق ت، وخاص ة عن د انتقالن ا              -

 ).اآلن وفي ساعة موتنا (   :من ھذا العالم
   ).آمین: (   وما ذكرناه، نؤمن بھ یقینًا -

  

  
  



 ١٨

 قانون األیمان المسیحي
  )دستور األیمان( 

  
     ُن  ؤِمُن ِبإل  ٍھ َواِح  د، اآلِب ال  ضابِط الك  لِّ، خ  اِلِق ال  َسماِء        

  .  واألرِض، وُكلِّ َما ُیرى وَما ال ُیرى
المولود م ن  .       وِبَربٍّ َواِحٍد َیُسوع المسیح ابن اهللا الَوحیدِ    

ن وُر ِم ن ن وٍر، إل ُھ ح قٌّ ِم ن إل ٍھ ح قٍّ،              .  اآلِب َقبَل ُكّل ال ُدھورِ    
اّل ذي ِب ھ َص اَر    . مخلوٍق، مساٍو لآلِب في الَج وَھر     مولوٌد َغیر   

ُكّل ش يء، ال ذي م ن أجِلن ا َنح ُن الَب َشر، وِم ن أج ِل َخالِص نا،           
َنَزَل ِمن السَّماِء وَتَجّسَد من الّروِح الُقُدَس ومن مرَیم العذراء 
وال  دة اإلل  ھ، وص  اَر إن  َسانًا وُص  ِلَب ِعَوض  ًا َعّن  ا ف  ي عھ   ِد         

َم وماَت وُدِفَن وَقاَم في الَی وِم الَثال ِث كم ا        بیالطس الُبنطي، تألَّ  
وَصِعَد إلى السَّماء وَجَل َس َع ن َیم یِن اِهللا اآلب، وأی ضًا       . َشاَء

سَیأتي بَمجٍد َعظیٍم لَیدیَن األحیاَء واألموات، ذل ك اّل ذي َل یَس            
  .ِلُملِكِھ انقَضاء

ُك ل، ال ذي     وُنؤِمُن بالّروِح الُقُدِس، ال رَّبِّ الُمحی ي ال        )نعم(     
ِم  ن اآلِب ینَبِث  ُق، وَم  َع اآلِب واإلب  ِن ُی  سَجُد َل  ُھ وُیَمجَّ  د، ال  ذي  

  .َنَطَق باألنِبَیاِء والرُُّسل
. بكنی   سِة واِح   دٍة جاِمَع   ٍة مَقدََّس   ٍة َرس   وِلّیةٍ  ) نعَت   ِرُف(      و

وَنَتَرّج  ى ِقَیام  ِة . ونعَت  ِرُف بَمعمودیَّ  ٍة واِح  َدٍة لَمغِف  َرِة الَخطاَی  ا 
  . ى، والحَیاة الجدیدة، في الَعالم اآلتي، آمینالَموت
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 ٢٠

The Creed 
 

     We believe in one God. The Father Almighty, 
Maker of heaven and earth and of all things visible 
and invisible. And in one Lord Jesus Christ, the Only-
begotten Son of God, Who was begotten of the Father 
before all worlds; Light of Light, true God of true 
God, begotten and not made, of one substance with 
the Father, by whom all things were made. Who for 
us Humankind, and for our salvation, came down 
from heaven, and was incarnate by the Holy Spirit 
and of the Virgin Mary, Mother of God, and became 
man and He was crucified for us in the days of 
Pontius Pilate, and suffered, died and was buried; 
and the third day he rose as He willed and ascended 
into heaven, and sat at the right hand of His Father. 
And he shall come again with great glory to judge 
both the living and the dead; and to His kingdom 
there will be no end.  

     And we believe in the Holy Spirit, the Lord, the 
giver of life to all, Who proceeds from the Father; 
Who together with the Father and the Son is 
worshiped and glorified, Who spoke by the prophets 
and the apostles.  And in one Holy, Universal and 
Apostolic Church.  

     We confess one baptism for the remission of sins. 
And we look for the resurrection of the dead and the 
New Life in the world to come. Amen.  



 ٢١

 شرح مبّسط

  ون األیمان لقان
  

َوَض ع ق انون األیم ان آب اء الكنی  سة الجامع ة ف ي المجم ع الم  سكوني         -
 ٣١٨م، وك ان ع ددھم    ٣٢٥األول الذي عق د ف ي مدین ة نیقّی ة س نة           
وحت  ى ) ن  ؤمن بإل  ٍھ واح  د  ( أس  قفًا؛ ووض  عوا ال  نص ابت  داًء بجمل  ة   

  ).ذلك الذي لیَس لُملِكِھ انقضاء:  ( جملة 
جم  ع الم  سكوني الث  اني ال  ذي عق  َد ف  ي   أكم  َل ق  انون األیم  ان ف  ي الم  -

م؛ إذ أض    یفت الفق    رات الخاص    ة  ٣٨١مدین    ة الق    سطنطینّیة س    نة  
 . وحتى النھایة) ونؤمن بالروح القدس ( بالروح القدس،  من جملة 

تعلن الكنیسة في قانون األیمان أنھا تؤمن بإلھ واحٍد، ال مثیل لھ وال      -
لكت اب المق ّدس الكثی رة    شریَك لُھ، بعظمتھ وقدرت ھ وأزلّیت ھ، وآی ات ا        

: ٣٢ت ث (ال إل ھ مع ي   .. إن ي أن ا ھ و    : تشیر إل ى ھ ذا األیم ان ومنھ ا        
 .وغیرھا الكثیر) ٤: ٦نث(الرّب إلھنا ربٌّ واحد : ، و )٣٩

فادینا ی سوع الم سیح ھ و كلم ة اهللا ال ذي تج ّسد وأكم ل عم ل الف داء              -
 .على الصلیب لیخّلصنا، وھو األقنوم الثاني من الثالوث األقدس

ال  روح الق  دس، روح اهللا المحی  ي، ال  ذي ینط  ق باألنبی  اء والرس  ل،        -
ویمنح المواھب للمؤمنین كافة، وھ و ینبث ق م ن اآلب كم ا ق ال عن ھ           

، وھ   و األقن   وم الثال   ث م   ن الث   الوث    )٢٦: ١٥ی   و( ال   رّب ی   سوع  
 .األقدس

األق انیم الثالث ة اآلب واالب ن وال روح الق دس، ھ م ج وھر واح د وإل  ھ          -
 .واحٌد

أن ال سّیدة الع ذراء ھ ي وال دة اإلل ھ یعن ي اعت راف الم ؤمنین         اإلقرار   -
بأن المولود من العذراء بالجسد ھو اهللا، األقنوم الثاني م ن الث الوث             

 .األقدس، فھو اإللھ المتجّسد
عل  ى ك  ل م  ؤمن م  سیحي ان یلت  زم بمف  ردات ق  انون األیم  ان ھ  ذا،          -

 وی  ردده م  ع الم  ؤمنین ف  ي ال  صلوات العام  ة، ویح  اول أن ی  ستوعب   
المعاني لكل جملة وردت فیھ، إذ أن قرارات المجامع المسكونیة ھي     

 . بمثابة األحكام اإللھیة،  وال یجوز مخالفتھا أو تبدیلھا



 ٢٢

 اهللا قدوس
  ويريدنا أن نكون قديسين

  
  

اسم من أسماء اهللا، وصفة موقوفة على اهللا ومميزة لـه،         : القدوس  * 
يتمتع بالطهـارة التامـة،   بل أخص صفات اهللا، كونه خاٍل من الخطية و      

   .ادف لكلمة أهللا في الكتاب المقدسفكلمة قدوس أصبحت مر
أمنـا   فاسمه قدوس كما رنمـت       ،وكل ما يختص باهللا فهو مقدس          

، )١٢: ٧رو(، وشريعته ووصـاياه مقدسـة       )٤٩: ١لو(العذراء مريم   
، ومسكنه  )٤٢: ١٠٥مز(، وكلمته مقدسة    )١: ٩٨مز(وذراعه مقدسة   

  ). ٧: ٢٠مز(، وسماؤه مقدسة )١١: ٦٣إش(مقدس 
  : اهللا اآلب قدوس كما ناداه الرب يسوع قائالً* 

  ).١١: ١٧يو(   أيها اآلب القدوس 
  :العذراء مريم بوالدته قائالً اإلبن قدوس كما بشّر المالك واهللا* 

  ).٣٥: ١لو(  القدوس المولود منك يدعى ابن اهللا 
  : الوحي اإللهي على لسان داودواهللا الروح القدس قدوس كما أعلن* 

  ). ١١: ٥١مز(   وروحك القدوس ال تنزعه مني 
أي ) ٢٦: ١تـك (اهللا وحده قدوس، وقد خلق اإلنسان على صـورته       * 

فتكونون (بالبر والقداسة، ومن فيضه ومن ملئه ينال اآلخرون القداسة          
 ).٤٥: ١١قديسين ألني أنا قدوس، ال

من جنة عدن إلى أرض الشقاء، لكـن        اإلنسان فقد القداسة بسقوطه     * 
الرب يسوع المسيح بارتفاعه على الصليب ) ٢٤: ٩دا(قدوس القديسين 

انتشل اإلنسان من سقطته وأعاد القداسة للمؤمنين، فأصبحوا في العهد          
، )١١: ٦كـو ١(وبالروح القدس   ) ٢: ١كو١(الجديد مقدسين بالمسيح    

  ).١: ١ و في١٢ :١٣كو٢ و١٣: ٩أع(وهكذا دعي المؤمنون قديسين 
إذن أيها األحباء ننال القداسة من قداسة اهللا، وعلينا         المؤمنون  نحن  * 

أن نكون أهالً لهذه النعمة العظيمة التي هي إرادة اهللا تجاهنا، أن نكون             
، فنمجد اهللا بحياة البر والقداسة التي نعيشها فـي    )٣: ٤تس١(قديسين  

نلتزم بها، استجابة لنـداء     المجتمع، وباألعمال الصالحة المرضية التي      
   . فتكونون قديسين، ألني أنا قدوس: السماء

   



 ٢٣

 معلومات يجب أن نعرفها عن
   الروح القدس

  األقنوم الثالث من الثالوث األقدس
  

  
 ).  ٢٤ : ٤يو . (   الروح القدس هو اهللا-١ 
  ).٢ : ١تك . (   الروح القدس هو روح اهللا-٢  
  ).١ : ٦١أش (.    وهو روح السيد الرب-٣  

  ).٦ : ٤غل . (وهو روح األبن  -٤
  ).١١ : ١بط ١. ( وهو روح المسيح -٥
  ).٢٦ : ١٥يو . (وهو روح الحق  -٦
  ).٤ : ٣٣روح اهللا صنعني ونسمة القدير أحيتني، أي ( وهو مبدع الحياة  -٧
  ).١٠ : ٣٧حز . (الروح القدس يحيي الموتى  -٨
  ).٢١ :١بط ٢. ( وهو مصدر الوحي -٩

١٠-٤ : ١رو . (ح القدس  بروح القداسةعي الرو د.(  
  ).٧ : ٢رؤ . ( الروح القدس يتكلم-١١

  ).٢٦ : ٨رو . ( الروح القدس يشفع فينا-١٢  
  ).٢٦ : ١٥يو . ( الروح القدس يشهد لالبن-١٣
  ).٢٨ : ٢٠أع . (للخدمة"  الروح القدس هو الذي يقيم رعاة-١٤
١٥-٣٠ : ٤اف . (حزن حين نقع في الخطية الروح القدس ي.(  
١٦-١٣ : ١٦يو . (رشد المؤمنين الروح القدس ي.(  
  . الروح القدس يحمل كل صفات اهللا-١٧
  ).٢ : ١تك . ( الروح القدس أزلي-١٨
  ).٢ : ١١اش ( الروح القدس كلي القدرة، فهو روح القوة -١٩
  ).٧ : ١٣٩مز . ( الروح القدس موجود في كل مكان-٢٠
  ).١٠ : ٢كو ١. ( الروح القدس كلي المعرفة-٢١
  ).٧ : ١٦يو . ( الروح القدس هو المعزي-٢٢
 حل الروح القدس على التالميذ بعد خمسين يوماً من قيامة الرب من بين -٢٣

  )١: ٢أع. (األموات، وعشرة أيام بعد صعود الرب يسوع الى السماء
  ).٤١ : ٢أع . ( حلول الروح القدس عيد ألوائل الثمار الخالصية-٢٤
  . رقليط كلمة يونانية تعني المعزي الفا-٢٥
  
  
  



 ٢٤

  في ملء الزمان
  

  
  :لنتأمل أيها األحباء ما حدث في ملء الزمان      

  
أليـصابات  زوجتـه  بأن  الكاهن  زكريا المالك، بشّر     جبرائيل    

 يـسوع  المعمدان، المالك الذي تقـدم الـرب         يوحنا العاقر ستلد   
  .المسيح

       
رموز المفردات التي وردت فـي      لّل   نح أن معاً   حاول اآلن      لن

  :هذه المعادلة الروحية 
  

  .اهللا يظهر ذاته جباراً:    تعني    جبرائيل     
  .اهللا يتذكّر:     تعني     زكريا     

  .اهللا يسمع:   تعني   أليصابات     
  .اهللا حنّان:    تعني       يوحنا    
  .اهللا مخلص:   تعني       يسوع    

  
  لك تكون الترجمة الروحية لهذه المعادلة اإلنجيلية      وبذ

  : كما يلي      
       

     اهللا في ملء الزمان، أظهر ذاته جباراً، حين تـذكّر الـشعب          
تحنّن عليهم، وأرسل كلمتـه     إذ سمع أنينهم، و   لجنّة،  الساقط من ا  
  .ليخلّصهم



 ٢٥

  شخصیاٌت ورموٌز میالدیة
  

لجسد في مذود بیت لحم، ب رزت   في معجزة والدة الرب یسوع با       
مف  ردات مھم  ة، كان  ت دروس  ًا روحی  ة تمثِّ  ل  س  لوك الخلیق  ة وكم  ا     

  : یریدھا اهللا الخالق في معادلة العالقة بین اهللا واإلنسان 
  
  البساطة والتواضع في الحیاة اإلیمانیة، :                    الرعاة 

  .ى الرعیةوالسھر الروحي عل                              
  

  العفاف والوداعة،       :   العذراء مریم
   .وتلبیة اإلختیار اإللھي بكل قناعة                             

  
  الحلم  والتعقل والتعفف ، :          یوسف البار 

   ، والتجاوب مع اهللا                            
  . التصّرفونكران الذات في                             

  
  بھاء مجد السماء،    :                   النجم

   ، ونور اإلنجیل الساطع                            
     .والمؤدي إلى العالء                             

  
  الحكمة في البیان،  :               المجوس

  .یمانوتحمل المشاق في مسیرة األ                             
  
  ضمیر البشریة الذي یفیق،    :  یوحنا المعمدان 

  .ویمّھد نحو السماء الطریق                             
                     

  



 ٢٦

  ھدایا المجوس
  )١١: ٢مت( 

  
  

  :مجوس المشرق قدموا بحكمة ھدایا لمولود بیت لحم        
  

  .إشارة إلى أنھ ملك الملوك :   ذھبًا     
  
  .إشارة إلى الھوتھ، فھو الكاھن األعظمأي بخورا   :ولبانًا     
  

   .البشر لھا من أجل خالصإشارة إلى آآلمة التي تحّم:  ومرًا    
  
  

  :     ونحن الیوم نقدم ذات الھدایا لیسوع 
  

      نق      دم ال      صدقات والم      ساعدات بأنواعھ      ا :  دل ال      ذھبب       
  .للمحتاجین

  
  .م عبادتنا الصادقة النقیة لرب السماءنقّد:       وبدل اللبان     

  
  انات، نتحمل الضیقات والمع:          وبدل المر     

  . اسم المسیح األقدسونحمل الصلیب من أجل                           
  
  

وال ننسى أن نھدي ألمنا العذراء مریم أیضًا ما یلی ق بمقامھ ا          
الع  الم الف  ادي ی  سوع،   وكرامتھ  ا، إذ ول  دت لن  ا بالج  سد مخل  ص    

وھ   دیتنا لھ   ا ھ   ي أن نقت   دي خ   الل حیاتن   ا بوداعتھ   ا وعفافھ   ا    
وقداستھا وطھرھا وحشمتھا وأمانتھ ا وإیمانھ ا، لنك ون أھ ًال أن            

  .نحمل یسوع المسیح في دواخلنا
  



 ٢٧

  یوحنا المعمدان 
  فرح  وحقٌّ  وحنان ،

  .وشھادٌة للنور واإلیمان 
  

أمھ، ارتكض فرحًا بتج سد كلم ة    وھو جنین في بطن      :          فرح    
   ).٤٤: ١لو( اهللا یسوع في أحشاء العذراء  

 ألی صابات وجیرانھ ا،     وغمرت الفرح ة بوالدت ھ أم ھ                                   
   .الذي انفتحت عقدة لسانھ وأبوه زكریا

   ). ٨٠ – ٥٧: ١لو(                             
  

 ات ھ ب الحق، ق ال الح ق ب أعلى ص  وتھ،      س لك خ الل حی  :          ح قٌّ    
   ).١٢ – ٣: ١٤مت( في سبیل الحق   واستشھد 

  
ی ذكرنا بحن  ان اهللا عل  ى الب شریة المعذب  ة، ح  ین تق  دم   :          حن  ان 

أم  ام ال  رب ین  ادى بالتوب  ة والرج  وع إل  ى اهللا، وھی  أ       
   ). ١٢ – ١: ٣مت( الطریق أمام منقذ البشریة 

  
المسیح ھو حمل اهللا الذي جاء لیرف ع      شھد أن یسوع    : شھادة للنور   

خطیة العالم، أي الذبیح ة الحقیقی ة الت ي كان ت ترم ز         
   ).٢٩: ١یو( إلیھا كل ذبائح العھد القدیم 

  
  ش   ھد أن ال   رب ی   سوع ھ   و اب   ن اهللا بع   د أن ع   این    :         یم   ان إ

   .الروح نازًال لیستقر علیھ في نھر األردن
   ). ٣٤ – ٣٢: ١یو(                   

  
  
  



 ٢٨

  أمنا العذراء مریم 
  

، بع   ض المالم   ح  التأم   ل ف   ي حی   اة ال   سیدة الع   ذراء         ن   ستخلص م   ن  
، تتط  ابق م  ع األح  رف الت  ي یتك  ّون منھ  ا اس  مھا     تھاي شخ  صیالرئی  سیة ف   

  : ، وكما یلي "مریم  "  الشریف
  

  :محبة =  م  
ا تأّص لت المحب ة بأس مى معانیھ ا ف ي ش خص أمن ا الع ذراء، ف اهللا أحبھ                

واختارھ ا م  ن ب  ین جمی ع ع  ذارى الع  الم أم ّا ل  ھ بالج  سد؛ وھ ي أی  ضًا ومن  ذ     
طفولتھ  ا أحّب  ت اهللا، وعمل  ت بح  سب الوص  ایا اإللھی  ة س  الكة بك  ل وداع  ة؛    

ھ وذا أن ا   : وقّمة محبتھا هللا كانت بطاعتھا للتدبیر اإللھي ی وم قال ت للم الك      
  ). ٣٨: ١لو( أمة الرب، فلیكن لي كقولك 

  
  :رضا =  ر 
تجل ى الرض  ا الودی ع والمتواض  ع لالختی ار اإللھ  ي ألمن ا الع  ذراء م  ریم،         

  .حیث قبلت بكل وداعة رسالة السماء لھا والتي أعلنھا لھا المالك
  

  :  یقین وإیمان راسخ  =ي 
صّدقت أمنا العذراء ما قالھ لھا المالك بكل یقین وإیمان، ولم تتردد في       

ھا واثقة تمام ًا أن اهللا ق ادر عل ى ك ل ش يء،          القبول لالختیار اإللھي لھا، ألن    
ألن القدیر : وأن الروح القدس یعمل عملھ بالمختارین، ولھذا أنشدت قائلة  

  ).٤٩: ١لو( صنع بي عظائم واسمھ قدوس 
  
  : مرارة وأحزان  =م 
الع ذراء ب المرارة والح زن واألل م، ووص فت      السیدة اقترنت شخصیة أمنا      

كان  ت ذروة أحزانھ  ا ح  ین ج  از ف  ي نف  سھا س  یف  ، و" أم األح  زان " أنھ  ا  
  .األلم وھي تنظر ابنھا الحبیب معلقًا ویطعن لیموت على الصلیب

  
  مریم=  م      +   ي   +    ر +    م     

  مریم =   مرارة+ یقین + رضا + محبة 



 ٢٩

  مار يوسف
 

  
     لشخصية القديس البار يوسف النجار وقع مميز في النفوس، ينظر          

لمؤمن كرمز وقدوة للتفاني والحب الباذل الوديع، كالشمعة التـي          إليها ا 
تحترق فعالً وبهدوء لتضيء لآلخرين، وكالرجل الذي يدوس كل معاني          
الكرامة اإلنسانية واإلعتداد بالنفس ليسعد اآلخرين ويقيهم الشر والظلم،      
تماماً كمن يقابل اإلعتداء علية بالخدمة الـصادقة والمحبـة الخالـصة           

  .ياها الرب يسوع، وتلك هي المسيحية التي علّمنا إعتديللم
، المكامن الرئيسية في شخصية هذا      )يوسف(     نتأمل من خالل اسم     

الرجل البار وحياته من خالل الكتاب المقدس، فنفكك رموز اسمه وفـق          
  :الحروف األبجدية

  .يزيد، وهو ما يعنيه اسم يوسف، فهو اسم عبري معناه يزيد  =ي  
وما نقرأه في الكتاب المقدس، أن هذا الرجل الوديع ازداد إيمانـاً                  

ووداعةً، كما ازداد احتراماً وخدمة للسيدة العذراء مريم بعد الحلم    
الذي أعلمه فيه المالك حقيقة الحبل اإللهي ألمنا العذراء، واعتنى          

  .بها وبالطفل المولود حتى نهاية حياته على األرض

 في التصرف وتعقٌل وشـهامة وحكمـة، فهكـذا          وداعة وِحلم   =و    
تصرف يوسف البار حين علم أن مريم خطيبته حبلى وهـو لـم             
يعرفها، وفي مفهوم البشر تكون ارتكبت أمراً شـنيعاً يـستوجب           

  .العقاب الصارم

سير كما يحق لألوامر السماوية، السير وفق أوامـر الـرب،             =س  
ك، فاعتنى بالعذراء وهذا ما فعله يوسف بحسب ما أعلمه به المال 

واهتم بوالدتها وتربية الطفل المولود، بحسب األمر اإللهي، مـا          
 .يعني أنه كان يسلك بمخافة الرب

فوز وغلبة وانتصار مع الرب يسوع، ونيل الملكوت، فهكـذا            =ف  
تكون نهاية الطريق الذي يسلكه إنسان اهللا، وهكذا سـلك البـار            

 .يوسف، لينال الملكوت
  . د للرب دائما أبدا آمين      والمج

  



 ٣٠

  الصلیب
  

     كانت خشبة الصلیب في العھد القدیم أداة لإلعدام والموت، ورمزًا للعنة والعار، 
حّولھ  ا ال  رب ی  سوع ف  ي العھ  د الجدی   د إل  ى ش  جرة حی  اة وش  عارًا للمج  د والغلب   ة           

  .واإلنتصار؛ وذلك بعد أن ارتفع على الصلیب لیفتدینا
معاني الروحیة للصلیب، ونستنتجھا من األحرف األربعة التي      نتأمل الدالالت وال

  :وكما یأتي " صلیب" تتكّون منھا ھذه الكلمة العظیمة  
  

  : صالبة وقوة =  ص 
، ی  زرع ف  ي نفوس  نا ص   البة     )١٨: ١ك  و ١( ال  صلیب ھ  و ق  وة اهللا وقدرت  ھ            

صلیب ال ذي  ، فالتبعیة لیسوع ھي حم ل ال       )٢: ٢كو١( اإلیمان بالمسیح المصلوب    
  .ھو الرایة المقدسة لكل مؤمن یسلك كما یحق إلنجیل المسیح

  
  :لقاء مع اهللا =   ل  
على الصلیب تّمت المصالحة بین اهللا واإلنسان بدم یسوع الط اھر ال ذي س فك                   

؛ وب  ذلك التق  ت الب  شریة المط  رودة م  ن الجن  ة      )١٦: ٢إف( عل  ى خ  شبة ال  صلیب   
ب  شخص كلم  ة اهللا المتج  سد ی  سوع الم  سیح ال  ذي  بخالقھ  ا رب ال  سموات واألرض، 

  .علِّق على الصلیب لیفتدینا
  

  :حیاة مع اهللا =  یحیا  = ي 
م ع  : من خالل الصلیب عادت للبشریة الحیاة مع اهللا، كما قال الرسول ب ولس           

؛ حی ث ال صلیب ھ و    )٢٠: ٢غ ل ( المسیح صلبت فأحیا، ال أن ا ب ل الم سیح یحی ا ف ّي          
  .ن حیاة الجسد وحیاة الروحالحد الفاصل بی

  
  :باب السماء  =  ب 
الصلیب كان المركبة التي أصعد بھ ا اإلب ن ی سوع خاص تھ الب شریة نح و اآلب              

: الحّق أقول ل ك : السماوي، حین أكمل عمل الفداء، وقال للص الیمین على الصلیب   
   ).٤٣: ٢٣لو( إنك الیوم تكون معي في الفردوس 

  
  .صلیب= ب        +     ي        +           ل       +            ص    
  .الصلیب= باب السماء + یحیا اهللا فینا + لقاء مع اهللا + صالبة وقوة 

  
  



 ٣١

  قيامة الرب المجيدة
  )١٧ و ١٤: ١٥كو١( 

  
القيامة حدث مهم وخطير جداً، ومحطة رئيسية في مسيرة التدبير اإللهـي                 

ذ لوال القيامة، لما كان هناك فائدة من تجسد الكلمة، إلنقاذ البشرية من سقطتها، إ
ولما كان هناك إيمان، ولكانت الكرازة باطلة، ولكانت البشرية باقية في خطيئتها            

 لنتأمل ونستوعب أهمية القيامة وعظمتها من خالل األحرف          .وانفصالها عن اهللا  
  :وكما يلي " قيامة " التي تتكون منها هذه الكلمة العظيمة  

  

  : قوة الحياة المسيحية = قوة = ق  
كانت مصدر قوة عظيمة للحياة المسيحية، وعليها ارتكز انطالق       قيامة الرب       

الرسل والمبشرون في التحرك ونشر كلمة الخـالص فـي أرجـاء المـسكونة،              
  ).١٠: ٣( والرسول بولس أشار إلى قوة القيامة في رسالته إلى أهل فيلبي 

  

  : المسيح يحيا الجميع بقيامة= يحيا =  ي 
 ، المجيدة  بقيامة الرب  والموت ونال حياة جديدة   تخلص المؤمن من الخطية         
  ).٢٢: ١٥كو١حيا الجميع،يس الجميع، كذلك في المسيح تكما في آدم يموألنه (

  

  :إثبات أن المسيح يسوع هو ابن اهللا المتجسد= ابن اهللا =   أ 
قام من القبر بإرادته، ومـن بيـده سـلطان         الرب أقام الموتى بسلطانه، ثم          

  قائالً  ه قائد المئة عند أقدام الصليب     الموت والحياة إالّ اهللا ؟ ، وهذا ما اعترف ب         
امة صارخا ، وهذا ما صرح به توما بعد القي)٥٤: ٢٧حقا كان هذا ابن اهللا، مت (
  ).٢٨: ٢٠يو(ربي وإلهي : 
  

   :قيامة األموات = موتى =   م 
 ترسخ الرجاء بقيامة األموات، وعلى      مة الرب يسوع من بين األموات،       بقيا   

لعالم الفاني إلى الحياة األبدية، فأن لـم تكـن قيامـة           هذا الرجاء ننتقل من هذا ا     
  ).١٣: ١٥كو١( أموات، لم يكن المسيح قد قامة 

  

  .اإلنقالب الروحي الذي حصل للمؤمنين= تغيير =   ة 
، تغير الرسل والمؤمنون، إذ بعـد أن كـانوا خـائفين             المجيدة      بعد القيامة 

ومرتبكين، امتلكوا شجاعة وقوة نشروا بواسطتها بشرى الخالص بـين األمـم،            
وصوالً إلى أقاصي األرض، متحملين في سبيل ذلك كـل أنـواع اإلضـطهادات              

  . والعذابات واإلستشهاد بفرح



 ٣٢

  ابراهيم
 

  
لشخـصيات الرئيـسية    ، أحد ا  )٢٣: ٢يع(ابراهيم خليل اهللا         

والمهمة في العهد القديم، وفـي شخـصيته معطيـات روحيـة            
أساسية نستذكرها من خالل األحرف التي يتكون منهـا اسـمه،           

  :وكما يلي
   :إيمان=  إ 

واأليمان هو الركيزة األساس في العالقة مع اهللا، كما قال الـرب            
  ).١٦: ١٦مر(من آمن واعتمد خلص : يسوع

، )٦: ٣ و غـل   ٣: ٤ و رو  ٦: ١٥تـك (هللا  فقد آمن ابراهيم بـا    
وباأليمان لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيـدا             

، )٨: ١١عب(أن يأخذه ميراثاً، فخرج وهو ال يعلم إلى أين يأتي           
     ى باأليمان معطيا مجداً هللا     وباأليمان تصرف كل بقية حياته، وتقو

  .، فنال ما وعده اهللا به، ودعي خليل اهللا)٢٠: ٤رو(
   :بر= ب 

: ٣ و غل  ٣: ٤ و رو  ٦: ١٥تك(آمن ابراهيم باهللا فحسب له براً       
، وتبرر ابراهيم بأعماله األيمانية التي أقدم عليهـا بثقـة، إذ            )٦

، بل عـاش حيـاة بـر        )٢١: ٢يع(قدم اسحق ابنه على المذبح      
متمسكا باهللا وأطاعه ونفّذ أوامره، معترفـاً بعظمتـه وأفـضاله،     

  .ة ابراهيم كما األيمان أيضاًفارتبط البر بشخصي
   :رحيل=  ر 

قضى ابراهيم حياته في الترحال، حيث ولد في اور الكلـدانيين،           
وارتحل مع والده تارح إلى حاران في أعالي الفـرات، وهنـاك            
أمره الرب أن يترك ارضه وعشيرته وبيت أبيه ويرتحـل إلـى            
أرض كنعان، وبقي يتنقل في األرض، وانحدر إلى مصر بـسبب           
المجاعة، ثم عاد إلى أرض كنعان، وهناك اعتزل عن ابن أخيـه            



 ٣٣

لوط، ثم طارد الملوك الذين اسروا لوط إلى شمال دمشق وأنقـذه       
من أسرهم، وعاد إلى أرض كنعان، ثم ارتحل إلى أرض النقـب،            
وتغرب في جرار، وانتقل إلى أرض المريا ليقدم اسـحق ذبيحـة      

ر سـبع، ليمـوت بـشيبة       كما أمره الرب، ثم ليعود ويقيم في بئ       
صالحة ويدفن في مغارة المكفيلة إلى جوار راحيل زوجتـه فـي            

  .حبرون؛ فحياته كلها كانت ترحاالً وغربة
   :أب=  أ 

، )٤: ١٧تـك (حيث جعل اهللا ابراهيم أبا ألمم كثيرة كما وعـده           
فأصبح أبا لكل المؤمنين حيث يعقوب أخو الرب يـدعوه ابونـا            

  ).١٦: ٤رو(دعوه أب لجميعنا والرسول بولس ي) ١٦: ٢يع(
   :هدى= ـه

هداه اهللا من بين أمم األرض ليجعل مـن نـسله أمـة عظيمـة               
أنا هو  :  ظهر الرب له قائالً    وخميرة في األيمان لبقية األمم، حيث     

الرب القدير، سر أمامي وكن كامالً فأجعل عهدي بينـي وبينـك            
وتتبارك فيك جميع   : ، وقال له  )٢ و   ١: ١٧تك(وأكثر نسلك جداً    

، ويتبارك في نسلك جميع أمـم األرض    )٣: ١٢تك(قبائل األرض   
  ).١٨: ٢٢تك(

   :يقين= ي 
در علـى كـل شـيء،       أيقن ابراهيم أن اهللا معه، وأنه عظيم وقا       

أن كل ما وعد به اهللا هو قادر أن يفعلـه أيـضا             باإليمان  وتيقن  
  .، وبهذا اليقين سلك كل أيام حياته)٢١: ٤رو(

   :محبة ومخافة=  م 
أحب ابراهيم اهللا أكثر من أي شيء آخر، وكان مستعدا أن يقـدم             
ابنه الوحيد ذبيحة للرب، وهكذا سلك بمخافـة الـرب، فتمثلـت            

مخافة هللا في أوج عطائهما بين البشر فـي شـخص           المحبة وال 
ابراهيم؛ وهكذا اهللا أيضا أحب ابراهيم مستجيبا لشفاعته من أجل          

  ).٣٣ – ٢٣: ١٨تك(سدوم 
  



 ٣٤

 أنت وأيوب
  

قصة حياة أيوب التي وردت في الكتاب المقدس تمثل قصة حياتك أيهـا           
  :اإلنسان المؤمن في عالقتك مع اهللا 

  

 ومستقيماً يتقي اهللا ويحيد عن الشر، ولـه          كان أيوب إنسانا كامالً    -١
إلـخ، بحيـث    ...عائلة محترمة كبيرة، ومقتنيات مميزة كثيرة، وجـاه         
  ).٣: ١أي(وصفه الكتاب المقدس أنه كان أعظم كل بني المشرق 

     هذا يمثل اإلنسان وهو يعيش على األرض، بكل مـا يـستطيع أن             
وال وأمالك ورغد العـيش     يحصل عليه باجتهاده في هذه الحياة من أم       

  .إلخ مما يحلم به...
  

 أيوب خسر كل شيء في لحظات، واعتلت صحته، فعاد كالعريـان            -٢
الذي يخرج من بطن أمه، ال يمتلك شيئا علـى األرض، وفـي أقـصى               

  .درجات الضعف
 ما يملكـه       هكذا كل إنسان يعيش على األرض، يمكن أن يخسر كل           

تيجـة الكـوارث الطبيعيـة والحـروب        بلحظات، وهذا ما يحدث فعالً ن     
  .والمآسي التي تمر بها األرض ونعيشها كل يوم

     وهكذا أيضا اإلنسان لحظة يبغته الموت، يكـون قـد خـسر كـل              
  . مقتنياته على األرض، حيث ال ينفع جاه وال مال وال بنون

  

 أيوب رغم كل المآسي والضيقات التي مر بها، ورغم كل محاوالت            -٣
  .ي رجال مستقيما يتقي الرب ويحيد عن الشرأصحابه، بق

     وهكذا إنسان اهللا، ال تهزه تجارب الحياة القاسية والظلم والضيقات          
التي يتعرض لها، يثبت بمخافة اهللا وحياة البر التي يعيشها، متحمال كل            

  .شيء بصبر وفرح روحي
  

  .ه اهللا عوض أيوب أضعافاً، وبارك الرب آخرة أيوب أكثر من ُأوال-٤
     واهللا يعوض اإلنسان المؤمن أضعافاً حين يأتي بمجده العظيم ليدين        

تعالوا يا مباركي أبي،    : العالمين، ويسمعه صوته العذب مع أبناء اليمين      
  .رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم

 أذن، ولم يخطر على     المؤمن ما لم تر عين، ولم تسمع           هناك ينال   
  .    )٩: ٢كو١(لذين يحبونه  أعده اهللا لبال إنسان، ما



 ٣٥

 أحداث معینة خاصة بحیاة الرّب یسوع بالجسد
  ارتبطت بمواقع معینة ممیزة 

  
 الشاھد الكتابي الموقع الحدث

بشارة زكریا الكاھن 
 بوالدة یوحنا المعمدان

ھیكل سلیمان في 
  أورشلیم

 

 ١٣ - ٨: ١لو

  مدینة الناصرة بشارة السیدة العذراء
 

 ٢٧ و ٢٦: ١لو

 والدة الرب یسوع
 بالجسد

  مغارة بیت لحم
 

 ٧ - ٤: ٢لو

  نھر األردن  عماد الرب یسوع 
 

 ١٣: ٣مت

معجزة تحویل الماء 
 إلى خمر

 ١٠ – ١: ٢یو مدینة قانا الجلیل

  شفاء حماة مار بطرس
 

 ٣١ و ٢١: ١مر مدینة كفَرناحوم

بحیرة طیبریة في  مشي  الرب على الماء 
 الجلیل 

 ٢٥: ١٤مت

  شفاء ابنة الكنعانیة
  

  ٣٠ - ٢٣: ٧مر  تخوم صور وصیداء

  تجلي الرب یسوع  
 

على جبل عاٍل في 
 )جبل تابور(الجلیل  

 ٢ و ١: ١٧مت

  الرّب یدعو زكا العّشار
 

 ١٠ - ١: ١٩لو مدینة أریحا

  إقامة لعازر من الموت
 

 ٤٤ - ١: ١١یو قریة بیت عنیا

ارتفاع الرب على 
 الصلیب 

) لجمجمةا( الجلجثة 
 خارج مدینة أورشلیم 

 ٣٣: ٢٧مت

صعود الرب إلى 
 السماء 

جبل الزیتون خارج 
 أورشلیم 

 ١٢ - ٩: ١أع

  



 ٣٦

   أشخاص ومواقع
  

 ارتبطت أسماء شخصیات معینة في الكتاب المقدس بمواقع معینة 
  :نذكر بعضًا منھا 

  
 خلقھما اهللا في الجنة الجّنة آدم وحواء

  اهللا في حاراندعاه حاران  ابراھیم الخلیل
 في حبرون ماتت ودفنت حبرون  سارة
 دّمر الرّب المدینتین  سدوم وعمورة لوط

 رأى الرّب في الحلم ھناك  بیت إیل  یعقوب أبو األسباط
 نجح بتدبیر إلھي في مصر مصر  یوسف بن یعقوب

 كّلمھ اهللا على الجبل جبل سیناء موسى
 ھي مدینة داود بیت لحم  داود

 ھو بنى الھیكل ھیكل أورشلیم سلیمان
 غلب أنبیاء البعل ھناك جبل الكرمل إیلیا

 بّشر فیھا للتوبة نینوى یونان
 ألقي فیھ ونّجاه الرّب جب األسود في بابل دانیال

 ألقوا فیھا ونجاھم الرّب أتون النار المتقدة الفتیة الثالثة في بابل
 ةھم من ھذه القری بیت عنیا مریم ومرتا ولعازر

 دعاه الرّب في أریحا أریحا زكا العشار
 أول من بّشر فیھا السامرة الشماس فیلبس

 فیھا تعّمد وأھل بیتھ قیصریة فلسطین كرنیلیوس
 من أول المبشرین فیھا أنطاكیة سوریا برنابا وشاول
 سجنا فیھا ونجیا بمعجزة فیلّبي بولس وسیال

 یاه فیھامنفاه،  ورأى رؤ جزیرة بطمس الرسول یوحنا 

  
  : عزیزي القارئ 

،  ؟ھ ل ت ستطیع أن تع  رف أی ن وردت ھ  ذه المعلوم ات ف  ي الكت اب المق  دس     
 وتجدھا، وتغني  كثیرًا حین تفّتش عنھاسعد   وست   ، !بالتأكید تستطیع ذلك  
   .بذلك كنز معلوماتك

  



 ٣٧

  شخصیات وألقاب
  

  تمّیزت بألقاب معّینة شخصیات كتابیة ومسیحیة 
   :والتأملنستذكر بعضھا للحفظ 

 
  أبو الجنس البشري،  آدم   

  . ألنھ أول إنسان خلقھ اهللا
  )ملك السالم ( ملك شالیم  ملكي صادق   

 ).١٨: ١٤تك( وكاھن اهللا العلي 
  ). ٢٣: ٢یع( خلیل اهللا،  ابراھیم 

 
  أبو األسباط،  یعقوب بن اسحق     

  .إذ من أبنائھ انحدرت أسباط إسرائیل اإلثني عشر
  ). ٩: ٤٩تك (، شبل أسد  بن یعقوب      یھوذا

 
  یوسف الحسن،  یوسف بن یعقوب     

  ).٦: ٣٩تك( إذ كان حسن الوجھ 
  كلیم اهللا،  النبي موسى           

  .  ألن اهللا كان یكّلمھ على جبل سیناء تكرارًا
   ).سفر القضاة( الجبار،  شمشون  

 .إذ امتلك قوة عجیبة بأمر الرّب
  ).سفر أیوب ( صابر،ال أیوب 

   .ألنھ صبر على كل المآسي والضیقات
   ).سفر الملوك األول والثاني  ( الغیور المتحمس، النبي إیلیا 

 .امتلك غیرة شدیدة للتمسك باهللا
  ).سفر المزامیر( المرنم اإللھي،  النبي داود 

  .لكثرة المزامیر التي سّبح بھا الرّب
  .)مل١صم  و ٢( لحكیم، الملك ا سلیمان بن داود      

  .إذ منحھ الرّب الحكمة والجاه والثروة
  ).سفر إشعیاء( النبي اإلنجیلي،  إشعیا النبي           

 .لكثرة نبواتھ عن السّید المسیح
  ).مراثي إرمیا( النبي الباكي،  النبي إرمیا             

 .إذ بكى على أورشلیم ورثا خرابھا
   ).سفر عاموس ( راعي الغنم وواخز الجمّیز، النبي عاموس         

 .وھذا كان عملھ أصًال



 ٣٨

  القدیسة الصامتة،اّمنا مریم العذراء         
  . فلم تكن تتكّلم إّال القلیل

   ).خطیب السیدة العذراء( الصّدیق،  مار یوسف            
 .إذ كان بارّا حلیمًا

  ھامة الرسل، مار بطرس الرسول          
 .ھو المتقّدم بین تالمیذ الرّبف

  رسول األمم، مار بولس الرسول            
 .نشر البشرى بین األمم

  یوحنا الالھوتي،  مار یوحنا الحبیب   
 .حّلق في إنجیلھ نحو السماویات

  رئیس الشمامسة وبكر الشھداء، مار اسطیفانوس     
  ).سفر األعمال ( .أول شھید في المسیحیة

  ، )الذي یحمل المسیح في صدره(  الثاوفورساطیوس النوراني     مار إغن
 .ثالث بطاركة أنطاكیة

  قیثارة الروح القدس  وشمس السریان، مار أفرام السـریاني           
 .لكثرة األشعار واأللحان الكنسیة التي نظمھا

  )بطریرك القسطنطینیة( الذھبي الفم، مار ایوانیس یوحـنا          
 .أشھر واعظ كنسي بعد مار بولس الرسول

  عمود الحق، مار رابوال الرھاوي
 .لشّدة تمسكھ باألیمان القویم

م              ار أثناس              یوس 
  االسكندري

  الرسولي، 
 .امتدت خدمتھ الرسولیة للكنیسة خمسًا وأربعین سنة

م            ار س            یویریوس  
 األنطاكي    

  تاج السریان، مار سیویریوس الكبیر،
 .نيالذھبي الفم الثا

مار غریغوری وس یوحن ا     
 ابن العبري

  دائرة معارف القرن الثالث عشر، 
 .مفریان المشرق، وبحر الحكمة

  
وبإمكانك عزیزي القارئ أن تكت شف الكثی ر م ن الشخ صیات واأللق اب األخ رى م ن           

ني ـخ  الل مطالعت  ك، وتف  ّتش ع  ن ت  اریخ انتق  ال ك  ل م  نھم إل  ى الخ  دور العلوی  ة، لتغ     
راد العائل  ة، بالمعلوم  ات   ف  ي بیت  ك، أعن  ي بھ  ا تثقی  ف ك  ل أف      مكتب  ة الكنی  سة الت  ي 

  .، فیتمّجد اسم الرّبالمفیدة
  
  



 ٣٩

  
  

  نبوات
  من العھد القدیم

  عن المسّیا المنتظر
  

  وردت العدید من النبوات في العھد القدیم 
  أشارت إلى ظھور الرّب یسوع بالجسد 

  .واألحداث التي ترافق ذلك بوضوح
  
  

  : نذكر منھا
  
  

  



 ٤٠

  



 ٤١

  :بوة إشعیا عن والدة الرّب یسوع من العذراء  ن .١
ھ  ا الع  ذراء تحب  ُل وتل  ُد ابن  ًا وت  دعو  : ولك  ن یعط  یكم ال  سّید نف  سھ آی  ًة ( 

 ١٤: ٧إش" ) .                                  عمانوئیل " اسمھ 
  
  
  :نبوة میخا عن والدة الرّب یسوع في بیت لحم الیھودیة  .٢
أفراتَة، وأنِت صغیرٌة أن تكوني بین ُألوف یھ وذا،    أما أنِت یا بیَت لحَم         (  

فمنِك یخُرُج لي الذي یكوُن متسّلطًا على إسرائیَل، ومخاِرُجھ منذالقدیم من ُذ   
  ٢: ٥میخا . )                                                    أّیام األزل

  
  
  

  :نبوة ھوشع عن ھرب العائلة المقّدسة إلى مصر  .٣
 ١: ١١       ھو)مصَر دعوُت ابني ومن     ( 

                           
  
  
  : نبوة زكریا عن دخول الرب إلى أورشلیم ظافرًا  .٤

ھ  وذا ملك  ك . ابتھج ي ج  دًا ی  ا ابن  ة ص  ھیون، اھتف ي ی  ا بن  ت أورش  لیم   ( 
یأتي إلیِك، ھو عادٌل ومنصوٌر ودیٌع، وراك ٌب عل ى حم اٍر وعل ى جح ٍش           

 ٩: ٩زك                             ).             ابِن أتان 
  
  
  
  :نبوة داود معلنة اّن الذي یسّلم الرب یكون أحد المقّربین إلیھ  .٥
 )أیضًا رُجُل سالمتي، الذي وثقُت بھ، آكُل خبزي، رفَع عليَّ عقبھ ( 

   ٩: ٤١مز                                                      
   

  
باع بثالثین من الفضة، ویشترى بھا حق ل   نبوة زكریا عن أن الرب ی      .٦

  :الفخاري 
إن ح  ُسن ف  ي أعی  نكم ف  أعطوني أجرت  ي وإّال ف  امتِنعوا،      : فقل  ُت لھ  م  ( 

ألقھ ا إل ى الفّخ ارّي،    : فوزنوا أجرتي ثالثین من الفّضِة، فقال ل ي ال رّب     
  ١٣ و ١٢: ١١ زك. )              الثمن الكریم الذي ثّمنوني بھ

  



 ٤٢

  
  :بقاء الرب صامتًا عند محاكمتھ نبوة  إشعیا عن  .٧
  ُظل  م أّم  ا ھ  و فت  ذّلل وَل  م یف  تح ف  اُه، ك  شاٍة ت  ساُق إل  ى ال  ذبِح، وكنعج  ِة    ( 

  ٧: ٥٣إش. )            صامتٍة أماَم جاّزیھا فلم یفتح فاه
   

  
نب   وة إش   عیا ع   ن أن ال   رّب ی   صلب ب   ین مج   رمین، ویحم   ل خطی   ة     .٨

  :اآلخرین
وأح صي م ع أثم ٍة، وھ و َحم َل خطّی ة       ِمن أجِل أنھ َسَكَب للموت نف َسھ      ( 

   ١٢: ٥٣ إش)                   كثیرین وّشفَع في المذنبین 
   

  
نبوة داود عن صلب الرّب وتسمیره على الخشبة، ویقت سمون ثیاب ھ        .٩

  :ویلقون قرعة على قمیصھ 
ثقب وا ی دّي ورجل ّي، وأح صي ك ّل عظ امي، وھ م ینظ رون ویتفّرس ون          ( 

  ١٨ – ١٦: ٢٢مز)   م، وعلى لباسي یقَترعون فّي، یقسموَن ثیابي بینھ
     

        
                                                     

  :نبوة زكریا عن طعن الرّب بالحربة على الصلیب . ١٠
  ١٠: ١٢ زك)        فینظرون إلّي، الذي طعنوه (       

  
  
  

  :نبوة داود عن قیامة الرّب من بین األموات . ١١
  ) ألنك لن تترك نفسي في الھاویة، َلن تدع تقّیَك یرى فسادًا (     

  ١٠: ١٦مز                                                   
  
   

وبإمكان  ك عزی  زي الق  ارئ أن تف  ّتش ع  ن نب  وات أخ  رى ف  ي ھ  ذا         
  .الصدد وردت في العھد القدیم

 



 ٤٣

  
  خوالد الكلم

  
  

  مقوالت ممّیزة 
  ّیزةفاھت بھا شخصیات مم

  وكان لھا في النفوس أصداء ممّیزة
  
  

  :نذكر منھا 
  
  
  
  



 ٤٤



 ٤٥

  وأما أنا وبیتي فنعبد الرّب
  ١٥: ٢٤یش

  
     قالھ  ا ی  شوع ب  ن ن  ون خلیف  ة موس  ى ف  ي قی  ادة العب  رانیین، ی  وم جم  ع    
جمی  ع أس  باط اس  رائیل  إل  ى ش  كیم، واس  تعرض محب  ة اهللا تج  اھھم، وطل  ب  

رع، ولك  ن إن س  اء ذل  ك ف  ي   م  نھم أن ی  سلكوا بمخاف  ة ال  رّب ویعب  دوه ب  و   
  .وبیتھ سوف یبقى یعبد الرب) أي یشوع بن نون ( عیونھم، فأنھ 

  
  
  

  استجبني یا رب، استجبني 
  ٣٧: ١٨مل١

  

قالھا النبي إیلیا في مناظرتھ ال شھیرة عل ى جب ل الكرم ل م ع أنبی اء البع ل،           
ح  ین اس  تجاب ال  رّب ل  ھ وقب  ل محرقت  ھ أم  ام ال  شعب،  فغ  ـلب ع  ـَبَدة البع  ل     

  !.الرّب ھو اهللا! الرّب ھو اهللا: عًا، وعندھا صرخ الشعب قائًال جمی
  
  
  

  .ال تخف، ألن الذي معنا أكثر من الذین معھم
  ١٦: ٦مل٢

  

قالھا النبي إلیشع لغالمة، یوم أرسل ملك آرام خیًال ومركبات وجی شًا ثق یًال      
كي یعتقلوا النبي، فخاف غالمھ حین رآھم، لكن النبي ألیشع طمأنھ وصلّى      
إلى الرّب ففتح عینیھ لیرى الخیل والمركبات النورانیة التي أنق ذت ألی شع،     

  .وَأَسَر جیش آرام الجرار
  

      

  
  .دعوت من ضیقي الرّب، فاستجابني

  ٢: ٢یو
  

قالھا یونان حین وج د نف سھ محبوس ًا ف ي ج وف الح وت ف ي عم ق البح ر،             
ة لی ذھب  یوم حاول الھرب من وجھ اهللا، فاس تجاب ال رب ل ھ، ونج ا بمعج ز             

  .إلى نینوى كما أمره الرّب، منادیًا بالتوبة ألھلھا
  



 ٤٦

  .حقا أن إلھكم ھو إلھ اآللھة ورب الملوك وكاشف األسرار
   ٤٧: ٢دا 

  
قالھا الملك نبوخذنّصر لدانیال النبي س اجدًا أمام ھ، بع د أن اس تطاع دانی ال        

ه، بمعونة الرّب أن یكشف لنبوخذنّصر الحل م ال ذي أزعج ھ، ش ارحًا أس رار             
  .بینما عجز عن ذلك كل السحرة والمجوس والمنجمون في المملكة

  
  
  

  .ھوذا أنا أمة الرّب،  لیكن لي كقولك
  ٣٨: ١لو

  

قالتھ  ا ال  سیدة الع  ذراء م  ریم للم  الك جبرائی  ل ی  وم ب  شرھا بالحب  ل اإللھ  ي،   
معلن  ة ب  ذلك تواض  عھا وطاعتھ  ا هللا وقبولھ  ا اإلختی  ار اإللھ  ي لتك  ون أّم  ًا        

  . یسوع المسیح مخّلص العالمللكلمة المتجسد
  
  
  

  .فمن أین لي ھذا أن تأتي أم ربّي إلّي ؟
  ٤٣: ١لو

  
قالتھا ألیصابات وھي حامل بیوحنا المعم دان ح ین زارتھ ا ال سیدة الع ذراء       
وھي حامل بالسید المسیح، معلنة بكل تواضع عظمة ال سّیدة الع ذراء الت ي      

  .معجزة رّبانیةتحمل رّب العالم، الكلمة المتجّسد في أحشائھا ب
  
  
  

  ھوذا  حمل اهللا الذي یرفع خطیَّة العالم
  ٢٩: ١یو

  
قالھ  ا یوحن  ا المعم  دان معّرف  ًا ب  الرب ی  سوع، أن  ھ حم  ل اهللا ال  ذي ج  اء إل  ى   
العالم كي یصیر ذبیحة حیة عوضًا ع ن خطای ا ك ل الب شر، وم شیرًا إل ى أن         

، أي لی سوع   كل ذبائح العھد القدیم كانت رم وزًا للذبیح ة ال سماویة اإللھی ة            
  .المسیح

  



 ٤٧

  وأما أنا فقد أتیُت لتكون لھم حیاٌة ولیكون لھم أفضُل
  ١٠: ١٠یو

  
     قالھا الرّب یسوع في معرض حدیثھ عن عالقتھ بالبشریة، إذ جاء إل ى   
العالم لیغّیر العالم، ویم نح الم ؤمنین حی اة جدی دة وأف ضل، فھ و الب اب إل ى             

سھ عن الخراف، بینما األجی ر     الخالص، وھو الراعي الصالح الذي یبذل نف      
  .یترك الخراف للذئب ویھرب

  
  
  

  أنت ھو المسیح ابن اهللا الحي
  ١٦: ١٦مت

  

     أوح  ى بھ  ا ال  روح الق  دس، ونطقھ  ا الرس  ول بط  رس ھام  ة الرس  ل ف  ي   
م ن یق ول الن اس إّن ي أن ا      : قیصریة فیلّبس، حین سأل الرب یسوع تالمیذه   

وأن تم، م ن تقول ون إن ي أن ا ؟      : ھم ابُن اإلنسان؟ فتنوعت اإلجابات، ثم س أل  
فجاء جواب الرسول بطرس، لیعلن ص خرة األیم ان الت ي بن ى علیھ ا ال رب            

  .یسوع الكنیسة
  
  
  

  اذكرني یا ربُّ متى جئَت في ملكوتك
  ٤٢: ٢٣لو

  

قالھا لص الیم ین لل رّب ی سوع عل ى ال صلیب، معترف ًا ب ھ، فن ال م ن ال رّب                 
، )الذي كان مغ ـلقًا ب سقوط آدم   ( س الغفران لذنوبھ، إذ فتح لھ باب الفردو   

  . إنك الیوم تكون معي في الفردوس: الحّق أقول لك: قائًال 
  

  
  

  ! لماذا تطلبن الحّي بین األموات، لیس ھو ھھـُنا لكّنھ قاَم
  ٦ و ٥: ٢٤لو

  
قالھا المالكان اللذان ظھرا عن د قب ر ال رّب ی سوع الم سیح  للن سوة الالت ي                

، )فج  ر القیام  ة(  ف  ي القب  ر ف  ي أّول األس  بوع  أت  ین ك  ي یطّی  بن ج  سد ال  ربّ 
  .معلنین بذلك القیامة الممّجـدة للرّب من بین األموات



 ٤٨

  َمن كان منكم بال خطّیة فلیرِمھا أوًال بَحجر
  ٧: ٨یو

  
قالھا الرّب یسوع مبّكتا من ُین صِّبون أنف سھم ق ضاة لی دینوا اآلخ رین وھ م              

 ال ّرجم وطل ب إلیھ ا أن ال    أنفسھم خطاة، وبذلك خّل ص الم رأة الخاطئ ة م ن          
  . تخطئ فیما بعد

  
  
  

  أیھا الربُّ یسوع اقبل روحي
  .٥٩: ٧أع

قالھا الشّماس مار اسطیفانوس وھو یرجم لیستشھد حین امتأل من ال روح       
القدس فشخص إلى السماء ورأى مج د اهللا، وی سوع ق ائوًا ع ن یم ین اهللا،           

ال صلیب إل ى اآلب   فتشّبھ بذلك بالرّب یسوع المسیح الذي صرخ وھو على  
  . )٤٦: ٢٣لو( یا أبتاه، في یدیك استودع روحي : السماوي قائًال

  
  
  

  ألن لَي الحیاَة ھي المسیُح والموُت ھو ربٌح
  ٢١: ١في

  
قالھا الرس ول ب ولس وھ و ف ي ال سجن ف ي روم ا، ض من رس التھ إل ى أھ ل              
 فیلبي، معلنًا أن السید المسیح ھو كل شيء بالنسبة للمؤمن المسیحي، وال

یھم الم ؤمن م ا یالقی ھ م ن ض یقات أو أتع اب أو حت ى اإلست شھاد م ن اج ل            
  . اسم الرب یسوع، ألن ذلك ھو الحیاة الحقة مع الرّب

  
  
  

  ومن ال یحبُّ ال یعرف اهللا، ألن اهللا محبة
  ٨: ٤یو١

  

قالھ  ا الرس  ول یوحن  ا اإلنجیل  ي ف  ي مع  رض حدیث  ھ ع  ن المحب  ة، معلن  ًا أن    
، فھ ي المحب  ة الباذل ة الت  ي أعلنھ ا اهللا ح  ین    المحب ة الحقیقی ة م  صدرھا اهللا  

بذل ابنھ الوحید من أجل خالص العالم؛ فمن یحب ھكذا ھ و مول ود م ن اهللا           
  .وحقًا یعرف اهللا



 ٤٩

  
  

  مقاِطع ِمن الَمزامیر
  وأناِشید ِمن الِكتاب المقّدس

  
  

  َتبَتِھُج َشَفَتاي إذ ُأَرنُِّم َلَك
   ِبِبرَِّكوِلَساِني أیضًا الَیوَم ُكلَُّھ َیلَھُج

   )٢٤ و٢٣: ٧١مز( 
  

  
  
  

  َما أحلى أن یلھج بھا أفراُد العائلة الُمؤِمنة َیومّیا
  فتسُمو نفوُسھم نحَو السَّماء

  
  
  
  
  



 ٥٠

  



 ٥١

  المزمور
 )١٠ – ٧: ١٩(   

       
  َناُموُس الرَّبِّ َكاِمٌل َیُردُّ النَّفَس، 

  َشَھاَداُت الرَّبِّ َصاِدَقٌة ُتَصیُِّر الَجاِھَل َحكیمًا، 
  َوَصایا الرَّبِّ ُمسَتقیَمٌة ُتَفرُِّح الَقلَب، 

  أمُر الرَّبِّ طاِھٌر ُینیُر الَعیَنیِن، 
  َخوُف الرَّبِّ َنِقيٌّ َثاِبٌت إلى األَبِد، 

  أحَكاُم الرَّبِّ َحقٌّ َعاِدَلٌة ُكلَُّھا، 
  أشَھى ِمَن الذََّھِب واإلبریِز الَكثیر، 

  .ِدوأحلى ِمَن الَعَسِل وَقطِر الشَِّھا
   

  
  
  
  )٢٣(المزمور 
  

ال   رَّبُّ راِع   يَّ ف   ال ُیع   ِوُزني َش   يٌء، ف   ي َم   راٍع ُخ   ُضٍر            
ُیرِبُضني، إلى ِمیاِه الّراَحِة یُوِرُدني، َی ُردُّ َنف سي، َیھ دیني إل ى      
ُسُبِل الِبرِّ ِمن َأجِل اسِمِھ، َأیضًا إذَا ِسرُت في َوادي ِظلِّ الموِت 

مع   ي، َع   صاَك وُعّك   اُزَك ُھم   ا    ال أخ   اُف َش   ّرًا، ألنَّ   َك أن   َت    
ُیَعزِّیاِنني، ُتَرتُِّب ُقّدامي ماِئَدًة ُتجاَه ُمضاِیِقيَّ، َم َسحَت بال دُُّھِن          
َرأسي، َكأسي َرّیا، إنَّما َخیُر وَرحَمٌة َیتَبعاِنني ُكلَّ أّیاِم َحَیاتي،          

  .وأسُكُن في َبیِت الرَّبِّ إلى َمدى األّیاِم
  
  
  



 ٥٢

  المزمور
 )٦ – ١: ٢٧(   

  
     الرَّبُّ ُنوري وَخالصي، ِممَّن أخاُف ؟ الرَّبُّ ِحصُن َحَیاتي، 
ِممَّ  ن أرَتِع  ُب ؟ ِعن  َدَما اقَت  َرَب إل  يَّ األش  َراُر لَی  أُكُلوا َلحم  ي،       
ُم  َضاِیِقيَّ وأع  َدائي َعِث  روا وَس  َقطُوا، إن َن  َزَل َعَل  يَّ َج  یٌش ال   

نا ُمطَمِئنٌّ، واِحَدًة َیَخاُف َقلبي، إن َقامت َعَليَّ َحرٌب ّففي ذِلَك أ   
أن أسُكَن ف ي َبی ِت ال رَّبِّ ُك لَّ         : َسألُت ِمَن الرَّبِّ وإیَّاَھا ألَتِمُس      

أیَّاِم َحَیاتي، ِلَكي أنُظَر إلى َجَماِل ال رَّبِّ، وأَتَف رََّس ف ي َھیَكِل ِھ،            
ِھ، ألنَُّھ ُیَخبُِّئني في ِمَظلَِّتِھ في َیوِم الشَّرِّ، َی سُتُرني ِب ِستِر َخیَمِت         

عل   ى َص   خَرٍة َیرَفُعن   ي، واآلَن َیرَتِف   ُع َرأس   ي عل   ى أع   َدائي    
  . َحولي، فأذَبُح في َخیَمِتِھ َذَباِئَح الُھَتاِف، ُأَغنِّي وُأَرنُِّم ِللرَّبِّ

  
  
  
  

  المزمور 
)٥ – ١: ١٠٣(  

  
     َباركي یا َنفسي ال رَّبَّ، وُك لُّ م ا ف ي َب اطني ِلُیب اِرِك اس َمُھ          

ي یا َنفسي الرَّبَّ، وال َتنَسي ُكلَّ َحَسناِتِھ، اّل ذي  الُقّدوَس، َبارك 
یغِفُر َجمیَع ُذُنوِبِك، اّلذي َیشفي ُكلَّ أمَراِضِك، اّلذي َیف دي ِم َن          
الُحف  َرِة َحیاَت  ِك، اّل  ذي ُیَكلُِّل  ِك بالرَّحَم  ِة والرَّأَف  ِة، اّل  ذي ُی  شِبُع    

  .ِكِبالَخیِر ُعمَرِك، َفَیَتَجدَّد مثَل النَّسِر َشباُب
  
  

  



 ٥٣

  األنشودة الِخالدة 
  للسّیدة العذراء مریم

  )٥٥ – ٤٦: ١لو(
  
  

     ُتَعظِّ    ُم َنف    سي ال    رَّبَّ، وّتب    ّتِھُج ُروِح    ي ب    اِهللا     
ُمَخلِّ  صي، ألنَّ  ُھ َنَظ  َر إل  ى اتِّ  َضاِع أَمِت  ِھ، َفُھ  َوذا ُمن  ُذ     
اآلَن َجمی  ُع األجَی  اِل ُتَط  وُِّبني، ألنَّ الَق  دیَر َص  َنَع ب  ي    

واس ُمُھ ُق دُّوٌس، وَرحَمُت ُھ إل ى جی ِل األجَی اِل            َعَظاِئَم،  
للَّذیَن َیتَّقوَنُھ، َصَنَع ُقوًَّة ِبِذراِعِھ، َش تََّت الُم سَتكِبریَن         
ِبِفك  ِر ُقل  وِبِھم، أن  َزَل األِع  زَّاَء َع  ِن الَكَراس  ي وَرَف  َع      
الُمتَّ ِضعیَن، أش  َبَع الِجی  اَع َخی  َراٍت وَص  َرَف األغِنی  اَء  

 إسَرائیَل َفت اُه ِلَی ذُكَر َرحَم ًة، َكم ا َكلَّ َم       َفاِرغیَن، َعَضدَ 
  .آمین. آَباَءنا، إلبَراھیَم وَنسِلِھ إلى األَبد

  
  

   :مالحظة 
ھذه األنشودة الخالدة لعظمتھا ومكانتھ ا الروحی ة، رّتبھ ا آب اء الكنی سة أن                
تتلى في الصالة كل ی وم ص باحًا، كم ا أنھ ا ت رّدد م ّرتین ف ي ص الة ال صباح           

د قب  ل الق  داس، وك  م جمی  ل ومھ  م عزی  زي الم  ؤمن أن تحفظھ  ا       ی  وم األح   
لك  ف ي الترتی ل   وترّددھا كل یوم مع عائلتك الكریم ة المبارك ة، فت شترك ب ذ         

  .مع أمنا العذراء مریم
  
  
  



 ٥٤

  الَتطویَبات
  

  التي فاَه بھا الرَّبُّ َیُسوع
  في الَموِعَظة علَى الَجَبل

  )١٢ – ٣: ٥مت( 
  

  
  ِح، ألنَّ َلُھم َملُكوَت السََّماواِت؛  طوَبى للَمساكیِن ِبالرُّو

  طوَبى ِللَحَزاَنى، ألنَُّھم َیَتَعزَّوَن؛  
  طوَبى ِللُوَدَعاِء، ألنَُّھم َیِرُثوَن األرَض؛  

  طوَبى ِللِجَیاِع والِعَطاِش إلى الِبرِّ، ألنَُّھم ُیشَبُعوَن؛  
  طوَبى ِللرَُّحَماِء، ألنَُّھم ُیرَحُموَن؛  

  اِء الَقلِب، ألنَُّھم ُیَعاِیُنوَن اَهللا؛  طوَبى ِلألنِقَی
  طوَبى ِلَصاِنعي السَّالِم، ألنَُّھم أبَناَء اِهللا ُیدَعوَن؛  

ط   وَبى ِللَمط   ُرودیَن ِم   ن أج   ِل الِب   رِّ، ألنَّ َلُھ   م َمَلُك   وَت      
  السََّماَواِت؛  

ٍة طوَبى َلُكم إَذا َعیَُّروُكم َوَطَرُدوُكم َوَق اُلوا َعَل یُكم ُك لَّ َكِلَم           
ِشرِّیَرٍة، ِمن أجلي، َكاِذبیَن، إفَرُحوا وَتَھلَّل وا، ألنَّ أج َرُكم        
َعظیٌم في ال سََّماَواِت، ف إنَُّھم ھَك َذا َط َرُدوا األنِبَی اَء الَّ ذیَن              

  .   َقبَلُكم
  

  
  
  



 ٥٥

  مقطُع من
  أنشودة المحّبة

  للرسول بولس
  )٨ - ٤: ١٣كو١( 

  
  

َمَحبَّ ُة ال َتح ِسُد، الَمَحبَّ ُة      الَمَحبَُّة َتَت َانَّى وَترّف ُق، ال          
ال َتَتَف    اَخُر، وال َتن    َتِفُخ، وال ُتَق    بُِّح، وال َتطُل    ُب َم    ا   
ِلَنفِسَھا، وال َتحَتدُّ، وال َتُظنُّ السُّوَء، وال َتفَرُح ِب األثِم       
َب  ل َتف  َرُح ِب  الَحقِّ، وَتحَتِم  ُل ُك  لَّ َش  يٍء، وُت  َصدُِّق ُك  لَّ   

 وَت صِبُر َعَل  ى ُك لِّ َش  يٍء،   َش يٍء، وَترُج و ُك  لَّ َش يٍء،   
  . الَمَحبَُّة ال َتسُقُط أَبدًا

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٦



 ٥٧

  آَیاٌت مَن الِكتاب الُمَقدَّس
  للحفظ

  
  

  ُسرَّ َقلبي وَتَھلََّل ِلَساني
   )٢٦: ٢أع(  

  
  
  

  
   :عزیزي المؤمن          

     م  ا أجَم  َل وم  ا أبھ  ى أن ُیعبِّ  ر ل  سان الم  ؤمن دائم  ًا ع  ن مخ  زوِن  
لة القل ب كم ا ق اَل    ضلمعطیاِت األیمانّیة، فالَفم یتكلَّم م ن ف        القلب من ا  

وحین یتمّرن المؤمن على ذك ر آی ات الكت اب      ). ٣٤: ١٢مت( الّرب  
المقدس خالل أحادیثھ الیومیة مع اآلخرین، عندھا س وف ل ن یت رك        

  .مجاًال لكالِم غیر الئِق أو جارٍح لآلخرین
ة م ن اآلی ات الكتابّی ة،            فعلى ك ّل م ؤمٍن أن یحف ظ مجموع ة كافی            

تكون خزینًا مقدسًا ومباركًا، یمّجد بھ ا اس م ال رّب م ن خ الل تعامل ھ         
 ممتازة لمناظرات روحیة ب ین الم ؤمنین؛        ، وتكون ماّدة  في المجتمع 

الفت  رة المثالی  ة للحف  ظ الراس  خ، ھ  ي فت  رة الطفول  ة،     وال یخف  ى أن 
  .ي أعناقھموھنا یبرز دور الوالدین في ھذا المجال، فھذه أمانة ف

  
  

   :تأملوھذه بعض اآلیات للحفظ وال
  
  
  



 ٥٨

  



 ٥٩

  الَسَراِئُر للرَّبِّ إلِھنا، والُمعَلَناُت لَنا وِلَبنیَنا إلى األَبد
  )٢٩: ٢٩تث( 

  
  

  َفِرَح َقلبي بالرَّبِّ، ارَتَفَع َقرني بالرَّبِّ
  )١: ٢صم١( 

  
  

  أَلیَست َحیاُة اإلنَساِن ِجھادًا َعلى األرِض
  )١: ٧أي( 

  
  

  ظُت َطریَقُھ وَلم َأِحدَحِف
  )١١: ٢٣أي( 

  
  

ُطوبى للرَُّجِل الَّذي َلم یسُلك في َمشوَرة األشَراِر، وفي َطریِق 
  الُخطاِة َلم َیِقف، وفي َمجِلِس الُمسَتھِزئیَن َلم َیجُلس

  )١: ١مز( 
  
  

  أمَّا أنَت َیا َربُّ فُترٌس لي، َمجدي وَراِفُع َرأسي
  )٣: ٣مز( 

  
  
  وُمسَتقیٌمالرَّبُّ صاِلٌح 

  )٨: ٢٥مز( 
  
  

  انتِظِر الرَّبَّ، ِلَیَتَشدَّد وِلَیَتَشجَّع ّقلُبَك، وانَتِظِر الرَّبَّ
  )١٤: ٢٧مز( 

  
  

  اغِسلِني كِثیرًا ِمن إثِمي وِمن َخِطیَّتي َطھِّرِني
  )٢: ٥١مز( 



 ٦٠

  َقلبًا َنِقّیًا اخُلق ِفيَّ َیا أهللا وُروحًا ُمسَتقیمًا َجدِّد في َداِخلي
  )١٠: ٥١مز( 

  
  

  إرَحمني َیا اُهللا ارَحمني
  )١: ٥٧مز( 

  
  

  َعِطَشت إلیَك َنفِسي، َیشَتاُق إَلیَك َجَسدي 
  في أرٍض ناِشَفٍة وَیاِبَسٍة ِبال َماء

  )١: ٦٣مز( 
  
  

  ألنَّ َغیَرَة َبیِتَك أَكَلتِني
  )٩: ٦٩مز( 

  
  

  َما أحلى مَساِكَنَك َیا ربَّ الُجنود 
  ِدیاِر الرَّبَِّتشَتأُق َبل َتُتوُق َنفسي إلى 

  )١: ٨٤مز( 
  
  

  الرَّحمُة والَحقُّ الَتَقیا، الِبرُّ والسَّالُم  َتالَثَما 
  )١٠: ٨٥مز( 

  
  

  الصِّّدیُق كالَنخَلِة َیزُھو، كاألرِز في ُلبَناَن َینُمو
  )١٢: ٩٢مز( 

  
  

  سبِّحوا الرَّبَّ َیا ُكلَّ األَمم، َحمِّدوُه َیا ُكلَّ الشُُّعوب
  )١: ١١٧مز( 

  
  
  



 ٦١

  ا ُھَو الَیوُم الَّذي َصَنَعُھ الرَّبُّ، َنبَتِھُج وَنفَرُح ِبِھھَذ
  )٢٤: ١١٨مز( 

  
  

  ِسَراٌج لِرجِلي َكالُمَك وُنوٌر ِلَسبیلي
  )١٠٥: ١١٩مز( 

  
  

  أرَفُع َعیَنيَّ إلى الِجباِل ِمن َحیُث َیأِتي َعوِني
  )١: ١٢١مز( 

  
  

  ُبإلى َبیِت الرَّبِّ َنذَھ: َفِرحُت بِالَقاِئلیَن ِلي 
  )١: ١٢٢مز( 

  
  

  ِحكَمُة الَمرأة َتبِني َبیَتھا
  )١: ١٤أم( 

  
  

  الَجَواُب الّلیُِّن َیصِرُف الَغَضَب 
  )١: ١٥أم( 

  
  

  ُھُدوُء اللَِّساِن َشَجَرُة َحَیاٍة
  )٤: ١٥أم( 

  
  

  َمخاَفُة الرَّبِّ أَدُب ِحكَمٍة، وَقبَل الَكَرامِة التَّواُضُع
  )٣٣: ١٥أم( 

  
  

  بِرَیاُء، وَقبَل السُُّقوِط َتَشاُمُخ الرُّوِحَقبَل الَكسِر الِك
  )١٨: ١٦أم( 



 ٦٢

  
  

  َتَعالوأ إليَّ َیا َجمیَع الُمتَعبیَن والَثقیِلي األحَماِل، وأَنا ُأِریُحُكم
  )٢٨: ١١مت( 

  
  

  َدُعوا األوالَد َیأتوَن إليَّ وال َتمَنعوُھم 
  ألنَّ ِلِمثِل ھُؤالِء َمَلُكوَت السََّماَواِت

  )١٤: ١٩مت( 
  
  

  والَكِلَمُة َصاَر َجَسدًا وَحلَّ َبیَننا
  )١٤: ١یو( 

  
  

  الَكالُم الَّذي ُأَكلُِّمُكم ِبِھ ُھَو ُروٌح وَحَیاٌة
  )٦٣: ٦یو( 

  
  

  أَنا ُھَو الرَّاِعي الصَّاِلُح، والرَّاِعي الصَّاِلُح َیبِذُل َنفَسُھ َعِن الِخَراِف
  )١١: ١٠یو( 

  
  

   َمن آَمَن ِبي وَلو َماَت َفَسَیحَیاأَنا ُھَو الِقَیاَمُة والَحَیاُة،
  )٢٥: ١١یو( 

  
  

  أَنا ُھَو الطَِّریُق والَحقُّ والَحَیاُة، لیَس أَحٌد َیأِتي إلى اآلِب إّال ِبي
  )٦: ١٤یو( 

  
  
  

  وَلیَس ِبأَحٍد َغیِرِه الَخالُص
  )١٢: ٤أع( 

  



 ٦٣

  
   َیُسوَع الَمِسیِحَفإذ َقد َتَبرَّرَنا ِباألیَماِن َلَنا َسالٌم َمَع اِهللا ِبَربَِّنا

  )١: ٥رو( 
  
  

  َما َلم َتَر َعیٌن، وَلم َتسَمع ُاُذٌن، وَلم َیخُطر عَلى َباِل إنَساٍن 
  َما أَعدَُّه اُهللا للَِّذیَن ُیِحبُّوَنُھ

  )٩: ٢كو١( 
  
  

  أَما َتعَلُموَن أنَُّكم َھیَكُل اِهللا، وُروُح اِهللا َیسُكُن ِفیُكم ؟
  )١٦: ٣كو١( 

  
  

  : رُّوِح َفُھَو وأّما َثَمُر ال
  َمَحبٌَّة َفَرُح َسالُم، ُطوُل أَناٍة ُلطٌف َصالٌح، إیَماٌن، َوَداَعٌة َتَعفٌُّف

  )٢٣ و ٢٢: ٥غل( 
  
  

وأّما ِمن ِجَھِتي، فَحاَشا ِلي أن أفَتِخَر إّال ِبَصِلیِب َربَِّنا َیُسوَع 
  الَمِسیِح، الَّذي ِبِھ َقد ُصِلَب الَعاَلُم ِلي وأَنا ِللَعاَلم

  )١٤: ٦غل(
  
  

  ... افَرحوا ُكلَّ ِحیٍن، َصّلوا ِبال انِقَطاٍع، اشُكُروا ِفي َكلِّ َشيٍء 
  ال ُتطِفُئوا الرُّوَح

  )١٩ - ١٦: ٥تس١( 
   

  
  
  



 ٦٤

  ترتیلة
  بَّ الرَُّدُبـیتي نعأنا وَب

  ١٥: ٢٤یش 
  

  یوسف البناء. لألب د
  

  
    ـبَّــالحـُزرع  َن تيـــی      أنا وَببَّد الـرَُّبــــیـتي نعأنا وَب
  حباعًا َرواِسي حیوح الُمللّر       القلـَبُحتي نفَتـــیأنا وَب

  
ة   الخشَب فوَق یســــوعحَو       َنرَب الدَّسلُكتي َنـیأنا وَب

  با ــحعًا  َر  واِسلُھـي یجَعّبَر      عـبا ـنا َصیُرـن رآه غإو
        
         ــــبَّ الُحُعویا نزَرـُــــــلیلـ       ھبَّ الــرَُّدُبـــویا نعـُھلیلـ
  بَّرَّــــ الــُدُبـنع أنا وَبــــیتي         القـلَبُحویا نفَتــُــھلیل

  
  

  
  

  
  
  
  
  



 ٦٥

  ترتيلة
  ألقاب السيد المسيح

  ذات المدلوالت الالهوتية
  يوسف البناء. لألب د

  
  ٢)اء  السم رب  أعلن،ـاء  واليـفُأنا األِل(

أنا الحـقُّ،  يـقُأنا الطرـة، أنا القيام  
  

)هوالراعي والح اكتَـلُّ الكُل،    وبِهم ٢)ل م  
هويـاةُ الحهو  ،األبـن ـَ الكِل،  هو   ةم

  
)الخُهو بزالس ماوي، والماء٢)روي الـذي ي  

هوالب ـابالغُ ، هوالكَ،  وأصُلصن ةرم  
  

)هلموا  يا مإبين، ـتعلى أحض٢)نيـعـان الم  
  ـللينـه،  ومـاكرين ، شَ حيٍنفي كلِّ

  
  ٢)مجداً  للفادي  ٠٠ ليلوياـه  ٠٠ليلويا ـه(

  
  
  

 



 ٦٦

  اختبار عام
  

م  أل بھ  ا الفراغ  ات المناس  بة ف  ي األس  ئلة    ا  ل  دیك خم  سون مف  ردة، 
  -: اعتمادَا على الكتاب المقدس واإلستفسار من اآلخرین التالیة

  

  -: ألسئلة١
 حلول الروح القدس على التالمیذ ھو أول مبشر في السامرة بعد .١

…………………..........................................................  
قال الرب یسوع مثًال أحداثھ جرت بین أورشلیم وآریحا ھو  .٢

……………………….................................................  
  ..………………………اعتمد شاول الطرسوسي في مدینة  .٣
  .......………………………… النبي موسى على جبل مات .٤
  ...…………… تذكار تسلم موسى للشریعة على جبل سیناء ھو .٥
  .……………………………الروح القدس یحمل كل صفات .٦
  ………………الملك الذي قطع رأس مار یوحنا المعمدان ھو  .٧
  ....…………………………………إن سمعتم صوتھ فال  .٨
  ……………………یبدأ عمل الروح القدس في المؤمن عند  .٩
  …………………………………مام الروح ھو حیاة و إھت .١٠
  .......……………………………الذین ینقادون بالروح ھم  .١١
  .....………………… بـ ال یستطیع أحد أن یقول یسوع رب إّال .١٢
  ..…………لتھ الثانیة نوحّا بأنھ الرسول بطرس یصف  في رسا .١٣
  ............…………………………أخنوخ كلمة عبریة تعني  .١٤
  ......……………………دس كلمة قایین تعني في الكتاب المق .١٥
  ...................…………………كلمة قایین في العبریة تعني  .١٦
  ...............……………………………األسم قطورة یعني  .١٧
  ....................…………………………قطورة ھي زوجة  .١٨
  ...... ……………………أعظم أنبیاء العھد القدیم قاطبة ھو  .١٩
  ..................…………………………كلمة ابراھیم تعني  .٢٠
  .........................………………………النبي الباكي ھو  .٢١
  .................................…………………االسم قیدار یعني .٢٢
  ……………اللقب الذي أطلقھ النبي إرمیا على الرب یسوع ھو .٢٣
  ...........................……………………النبي االنجیلي ھو  .٢٤



 ٦٧

  ......………………… إمرأة ذكرت في الكتاب المقدس ھي ّرأَش .٢٥
  ..……………………ي بكرویة األرض حقیقة فلكیة ذكرھا الن .٢٦
  .......……………… االیمان المسیحي ھي أن نقطة اإلرتكاز في .٢٧
  ........………………عدد الفرق الكھنوتیة في العھد القدیم كان  .٢٨
  ................………………………ھا أنا أمة للرب فلیكن لي  .٢٩
 ..………………م ھو سیدة العذراء مریمطلع الترنیمة الخالدة لل .٣٠

...................................................................................    ..  
 .. ......الرعاة في معجزة تجسد الرب یسوع ووالدتھ بالجسد یمثلون .٣١

………………................................................................  
 . ...............دة الرب یسوع بالجسد یمثلونالمجوس في معجزة وال .٣٢

……………....................................................................  
  ………………لروماني ولد الرب یسوع على عھد االمبراطور ا .٣٣
  ..…………وس للرب یسوع یدل على أنھ الذھب الذي قدمھ المج .٣٤
  ....…………نبوة النبي صر یذكرنا بھروب العائلة المقدسة الى م .٣٥
  ……………لمولود وردت فقط في إنجیل زیارة المجوس للطفل ا .٣٦
  .……………عذراء وردت فقط في إنجیل بشارة المالك للسیدة ال .٣٧
  ................……………………………األسم یوسف یعني  .٣٨
  .سنة……………… حنة بنت فنوئیل كانت أرملة مدة  .٣٩
  ..........................………………………كلمة عزریا تعني  .٤٠
  ...........................……………………كلمة میشائیل تعني  .٤١
في حلم نبوخذنصر الذي ورد في االصحاح الثاني من سفر دانیال،  .٤٢

  ....................…………………الحجر الذي حطم التمثال  یمثل 
  ....................النمر یمثل) ١٤-١: ٧(في حلم دانیال الوارد في دا .٤٣

…………………...........................................................  
  ..........………………………في نفس الحلم، السحاب یمثل  .٤٤
  ...........……………………في نفس الحلم ، قدیم األیام یمثل  .٤٥
  ......………………انیال في جب األسود ھو الملك الذي طرح د .٤٦
ثالثة فیھ؟ كم شخصًا رأى نبوخذنصر في األتون بعد أن ألقى الفتیة ال .٤٧

……………...................................................................  
  ..................................……………………بیت لحم تعني  .٤٨
  .............................…………………………أفراثة تعني  .٤٩
 ............... .…………………الصیغة العربیة لألسم ایلیا ھي  .٥٠
  



 ٦٨

  -:رداتالمف   
  

      قدیر؛                إشعیا؛       أرمیا؛        أبو الجماھیر؛       حداد؛   
   أشعیا؛             جالل اهللا؛          سالم؛         ؛    ٢٤إیزابیل؛          

 الحكمة؛              تعظم نفسي الرب؛           المكرس؛          أبناء اهللا؛
الیاس؛   غصن البر؛              لوقا؛      متى؛         بیت الخبز؛؛      ٨٤

اهللا؛              ھیرودس أنتیباس؛          الشماس فیلبس؛        دمشق؛  
   العماد؛         السامري الصالح؛  الروح القدس؛      یوم الخمسین؛  

ب یعین؛          نبو؛       ؛      المثمر؛        ملك؛       الرماِدّيداریوس ال
    كقولك؛              أغسطس قیصر؛             ابن اهللا؛المسیح ھو 

ھوشع؛                    الساھرون والمتواضعون؛             من مثل اهللا؛ 
          الیونان؛   یزید؛           اهللا؛           اهللا؛           أربعة؛      ملكوت

   ابراھیم؛                   كارزا للبر؛             اشعیا؛           ر؛  بخو
   إقتناء؛         تقسوا قلوبكم؛    

  
  
  

=======================================  
  

  
  
  
  
  
   

  
   

  
  
  
  
  



 ٦٩



 ٧٠

 المحتويات
  
  الموضوع

  
 .................................................بيتنا كنيسة 

  ......................................................هداء اإل
  ........................................................قديم    ت

 ......................................................تمهيد 
 ...................الصالة الربانية باللغة العربية والسريانية 

 ............................الربانية باللغة اإلنكليزية الصالة 
 ................................شرح مبسط للصالة الربانية 

 ..................التقاديس الثالثة باللغة العربية والسريانية 
 ................................شرح مبسط للتقاديس الثالثة 

 ........ة العربية والسريانية واإلنكليزية لسالم المالئكي باللغا
 .................................شرح مبسط للسالم المالئكي 

  ...................................... قانون األيمان المسيحي   
  ...............................قانون األيمان باللغة السريانية    
  ...............................إلنكليزية قانون األيمان باللغة ا   
  ..................................شرح مبسط لقانون األيمان    

  .………………………………………………   اهللا قدوس 
  ..........………ا عن الروح القدس  يجب أن تعرفهمعلومات   

  .............................................في ملء الزمان 
  ...................................ت ورموز ميالدية شخصيا

  ..............................................هدايا المجوس    
  ..............................................يوحنا المعمدان    
  ............................................أمنا العذراء مريم    
   ...................................................فمار يوس   
  ......................................................الصليب    

  ...........................................قيامة الرب المجيدة
  ......................................................إبراهيم    
  ..................................................يوب انت وا   
   ....أحداث معينة ارتبطت بمواقع معينة في حياة الرب بالجسد   
  .............................................أشخاص ومواقع    
  ............................................ شخصيات وألقاب   
  

  ص
--  

  

١  
٣  
٥  
٧  
١١  
١٢  
١٣  
١٤  
١٥  
١٦  
١٧  
١٨  
١٩  
٢٠  
٢١  
٢٢  
٢٣  
٢٤  
٢٥  
٢٦  
٢٧  
٢٨  
٢٩  
٣٠  
٣١  
٣٢  
٣٤  
٣٥  
٣٦  
٣٧  
  



 ٧١

     
  .................. العهد القديم عن المسيا المنتظر نبوات من    

  ...........................) .....مقوالت مميزة(خوالد الكلم 
  .............مقاطع من المزامير وأناشيد من الكتاب المقدس 

  .......) ............٢٣(والمزمور ) ١٩(المزمور من       
  ........) ..........١٠٣(والمزمور ) ٢٧(المزمور من       
  .......................األنشودة الخالدة للسيدة العذراء       
  .............................................التطويبات       
  ...............مقطع من أنشودة المحبة للرسول بولس       

  ..............................آيات من الكتاب المقدس للحفظ 
  ...................." .........أنا وبيتي نعبد الرب " ترتيلة  
  .................." ............ألقاب السيد المسيح " ترتيلة  

  ..................................................ختبار عام ا
  ..................................................المحتويات 

________________________                  
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  تم بعون اهللا
  

  مد هللاـــوالح
  

 طاءوط هو العمن األخِذ مغب أكثر   
  ++++++) ٣٥:  ٢٠أع  (++++++                    

                 عطيالم ألن ـسالمورر يحباهللاه   
  )٧: ٩وــك٢(
    إلىالمـس

  الكنيــسة
  التــي في

  ـكمــبيوت
  طبع على نفقة المؤمن طوني صلیبا

    وجمیع أمواتھوالدهالمرحوم لراحة نفس 
  من آل عمیرینبالرب وكل الراقدین 

   برحمتھ الواسعةم الربرحمھ
  وأسكنھم فســیح جناتھ

  صحـبة األبـــرار
  والصالحین

  آمین


