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" (لوقا  وآمل من خالل مالئكتهم الحارسة في 16 :18مصدر إلهام هذا الكتيب هو قول الّرب يسوع: "دعوا األطفال يأتون إلي ،(
 .)، أن يفهم األطفال الصغار محبة اهللا لنا10 :18(متى  السماء

  

من التي ُأعطيت له يشارك اآلخرين الموهبة  ، وعلى كل شخصٍ هبهات ربي وٕالهي، أبي السماوي ومعلمي، أشكرك على كل موهبةٍ 
  .لناس اآلن وٕالى األبد، آمينبل جميع امن قِ  سّبًحاسمك القدوس مُ أليكن و . لدهشة ومخافتكمأل قلوبنا بروح الفهم واإأجل مجدك. 
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 البشارة

 

سم العذراء أسمه يوسف، و أمن بيت داود  سمها الناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجلٍ أ* "أرسل اهللا الـمالك جبرائيل إلى مدينة في الجليل 
ضطراب شديد وسألت نفسها ما معنى هذا إ. فداخلها لهذا الكالم "ب معكإفرحي، أيتها الـممتلئة نعمة، الرّ "مريم. فدخل إليها فقال: 
بن العلي إ ا و يسوع. سيكون عظيمً ا فسميه بنً إحظوة عند اهللا. فستحملين وتلدين  ال تخافي يا مريم، فقد نلتِ "السالم. فقال لها الـمالك: 

  )33-26 :1." (لوقا ب اإلله عرش أبيه داود، ويملك على بيت يعقوب أبد الدهر، ولن يكون لملكه نهايةدعى، ويوليه الرّ يُ 

  )38 :1." (لوقا نصرف الـمالك من عندهاإ . و "أنا أمة الرب فليكن لي بحسب قولك"فقالت مريم: * "



 من الناصرة إلى بيت لحم

وفي تلك األيام، صدر أمر عن القيصر أوغسطس بإحصاء جميع أهل الـمعمور. وجرى هذا اإلحصاء األول إذ كان قيرينيوس حاكم "
ا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة في مدينته. وصعد يوسف أيضً  سورية. فذهب جميع الناس ليكتتب كل واحدٍ 

. وبينما هما فيها حان وقت قد كان من بيت داود وعشيرته، ليكتتب هو ومريم خطيبته وكانت حامالً داود التي يقال لها بيت لحم، ف
  )7- 1 :2." (لوقا بنها البكر، فقمطته وأضجعته في مذود ألنه لم يكن لهما موضع في الـمضافةإوالدتها، فولدت 



 ميالد يسوع

 

ب حولهم، السهر في الليل على رعيتهم. فحضرهم مالك الرب وأشرق مجد الرّ وكان في تلك الناحية رعاة يبيتون في البرية، يتناوبون "
ال تخافوا، ها إني أبشركم بفرح عظيم يكون فرح الشعب كله: ولد لكم اليوم مخلص في مدينة " ا. فقال لهم الـمالك:ا شديدً فخافوا خوفً 

نضم إلى الـمالك بغتة جمهور الجند إ .. و "ا في مذودجعً ا مضب. وٕاليكم هذه العالمة: ستجدون طفال مقمطً داود، وهو الـمسيح الرّ 
نصرف الـمالئكة عنهم إلى إفلما " !الـمجد هللا في العلى! والسالم في األرض للناس فإنهم أهل رضاه"السماويين يسبحون اهللا فيقولون: 

. وجاؤوا مسرعين، فوجدوا مريم "ببه الرّ  ذي أخبرناهلم بنا إلى بيت لحم، فنرى ما حدث، ذاك الّ "السماء، قال الرعاة بعضهم لبعض: 
  )16-8 :2" (لوقا ا في الـمذود.ويوسف والطفل مضجعً 



 الختان والتقدمة هللا

 

 )21 :2" (لوقا حبل بـه.اه الـمالك قبل أن يُ يسوع، كما سمّ  يَ م ختن، سُ نقضت ثمانية أيام فحان للطفل أن يُ إولـما * "

  )22 :2" (لوقا .ولـما حان يوم طهورهما بحسب شريعة موسى، صعدا به إلى أورشليم ليقدماه للربّ  * "
 



 الهروب لمصر

 

هرب إلى مصر وأقم هناك حتى أعلمك، ألن أقم فخذ الطفل وأمه و "ب ليوسف في الحلم وقال له: نصرافهم أن تراءى مالك الرّ إوكان بعد "
ب على ولجأ إلى مصر. فأقام هناك إلى وفاة هيرودس، ليتم ما قال الرّ  فقام فأخذ الطفل وأمه ليالً  ."هيرودس سيبحث عن الطفل ليهلكه

  )15-13 :2" (متى ."بنيإمن مصر دعوت "لسان النبي: 



  العائلة المقّدسة –العيش في الناصرة 

 

ا على السنة في العيد. فلما صعدوا إليها جريً ثنتي عشرة سنة، إفلما بلغ   وكان أبواه يذهبان كل سنة إلى أورشليم في عيد الفصح.
نقضت أيام العيد ورجعا، بقي الصبي يسوع في أورشليم، من غير أن يعلم أبواه. وكانا يظنان أنه في القافلة، فسارا مسيرة يوم، ثم إ

ا بين د ثالثة أيام في الـهيكل، جالسً أخذا يبحثان عنه عند األقارب والـمعارف. فلما لم يجداه، رجعا إلى أورشليم يبحثان عنه. فوجداه بع
يا "المعلمين، يستمع إليهم ويسألهم. وكان جميع سامعيه معجبين أشد اإلعجاب بذكائه وجواباته. فلما أبصراه دهشا، فقالت له أمه: 

 "أن أكون عند أبي؟ عليّ ولم بحثتما عني؟ ألم تعلما أنه يجب "فقال لهما:  ."بني، لم صنعت بنا ذلك؟ فأنا وأبوك نبحث عنك متلهفين
ا لهما، وكانت أمه تحفظ تلك األمور كلها في قلبها. وكان يسوع فلم يفهما ما قال لهما. ثم نزل معهما، وعاد إلى الناصرة، وكان طائعً 

  )52-41 :2" (لوقا يتسامى في الحكمة والقامة والحظوة عند اهللا والناس.



 إعتماد يسوع

 

ونزل الروح القدس عليه في  نفتحت السماء،إواعتمد يسوع أيضا وكان يصلي،  على يد يوحنا المعمدان عتمد الشعب كلهإولما "* 
  )22-21 :3(لوقا  "."بني الحبيب، عنك رضيتإأنت "صورة جسم كأنه حمامة، وأتى صوت من السماء يقول: 

ذي يرفع خطيئة هوذا حمل اهللا الّ "ا نحوه فقال: آتيً  وجرى ذلك في بيت عنيا عبر األردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يسوع* "
ذي قلت فيه: يأتي بعدي رجل قد تقدمني ألنه كان من قبلي. وأنا لم أكن أعرفه، ولكني ما جئت أعمد في الماء إال لكي العالم. هذا الّ 

ذي ليه. وأنا لم أكن أعرفه، ولكن الّ رأيت الروح ينزل من السماء كأنه حمامة فيستقر ع". وشهد يوحنا قال: "يظهر أمره إلسرائيل
د في الروح القدس. وأنا رأيت وشهدت عم ذي يُ ذي ترى الروح ينزل فيستقر عليه، هو ذاك الّ أرسلني أعمد في الماء هو قال لي: إن الّ 

 )34-28 :1" (يوحنا ."بن اهللاإأنه هو 



 رسالة يسوع

 

  )17 :4"." (متى قترب ملكوت السمواتإتوبوا ، قد "وبدأ يسوع من ذلك الحين ينادي فيقول: "* 

  )23 :4(متى " .وكان يسير في الجليل كله، يعلم في مجامعهم ويعلن بشارة الملكوت، ويشفي الشعب من كل مرض وعلة"* 

  )19 :6" (لوقا .اوكان الجمع كله يحاول أن يلمسه، ألن قوة كانت تخرج منه فتبرئهم جميعً * "



اتشفاءال   

ا، بل صارت ا من أطباء كثيرين، وأنفقت كل ما عندها فلم تستفد شيئً ثنتي عشرة سنة، قد عانت كثيرً إوكانت هناك امرأة منزوفة منذ "
إن لمست ولو "ألنها قالت في نفسها:  من سيئ إلى أسوأ. فلما سمعت بأخبار يسوع، جاءت بين الجمع من خلف ولمست رداءه،

لتفت إلوقته، وأحست في جسمها أنها برئت من علتها. وشعر يسوع لوقته بالقوة التي خرجت منه، ف. فجف مسيل دمها "ثيابه برئت
فأجال طرفه ليرى التي فعلت ذلك.  "ترى الجمع يزحمك وتقول: من لمسني ؟"فقال له تالميذه:  "ن لمس ثيابي ؟مَ "إلى الجمع وقال: 

بنتي، إيمانك خلصك، إيا "عترفت بالحقيقة كلها. فقال لها: إ رتمت على قدميه و إ رتجفت لعلمها بما حدث لها، فجاءت و إ فخافت المرأة و 
  )34-25 :5" (مرقس ."ذهبي بسالم، وتعافي من علتكإف



  مغفرة الخطايا

ا حتى عند الباب، كثير، ولم يبق موضع خاليً  جتمع منهم عددٌ إوعاد بعد بضعة أيام إلى كفرناحوم، فسمع الناس أنه في البيت. ف"
فألقى إليهم كلمة اهللا، فأتوه بمقعد يحمله أربعة رجال. فلم يستطيعوا الوصول به إليه لكثرة الزحام. فنبشوا عن السقف فوق المكان 

وكان  ."يا بني، غفرت لك خطاياك"ذي كان عليه المقعد. فلما رأى يسوع إيمانهم، قال للمقعد:ذي هو فيه، ونقبوه. ثم دلوا الفراش الّ الّ 
ما بال هذا الرجل يتكلم بذلك؟ إنه ليجدف. فمن يقدر أن يغفر الخطايا إال اهللا “رين هناك بعض الكتبة، فقالوا في قلوبهم: بين الحاض

قال لماذا تقولون هذا في قلوبكم ؟ فأيما أيسر؟ أن يُ “فعلم يسوع عندئذ في سره أنهم يقولون ذلك في أنفسهم، فسألهم:  ”وحده؟
بن اإلنسان له سلطان يغفر به الخطايا في إحمل فراشك وآمش؟ فلكي تعلموا أن إأن يقال: قم ف للمقعد: غفرت لك خطاياك، أم

  )5-1 :2(مرقس  " .”ذهب إلى بيتكإ حمل فراشك و إأقول لك: قم ف“، ثم قال للمقعد: ”األرض



 إطعام الجموع

 

فلما  ا على األقدام.يعتزل فيه. فعرف الجموع ذلك فتبعوه من المدن سيرً نصرف من هناك في سفينة إلى مكان قفر إفلما سمع يسوع، "
المكان قفر وقد "ا، فأخذته الشفقة عليهم، فشفى مرضاهم. ولما كان المساء، دنا إليه تالميذه وقالوا له: ا كثيرً نزل إلى البر رأى جمعً 

ال حاجة بهم إلى الذهاب. أعطوهم أنتم ما " :فقال لهم يسوع. "اإلى القرى فيشتروا لهم طعامً  صرف الجموع ليذهبواإفات الوقت، ف
. ثم أمر الجموع بالقعود على العشب، وأخذ "بها عليّ ". فقال: "ليس عندنا ههنا غير خمسة أرغفة وسمكتين". فقالوا له: "يأكلون

األرغفة الخمسة والسمكتين، ورفع عينيه نحو السماء، وبارك وكسر األرغفة، وناولها تالميذه، والتالميذ ناولوها الجموع. فأكلوا كلهم 
   "النساء واألوالد. ثنتي عشرة قفة ممتلئة. وكان اآلكلون خمسة آالف رجل، ما عداإحتى شبعوا، ورفعوا ما فضل من الكسر: 

  )21- 13 :14(متى 

 رغفة وسمكتانأخمسة 



   شجرة الحياة –إعطاء الراحة 

 
  

حملوا نيري وتتلمذوا لي فإني وديع متواضع القلب، تجدوا إ أريحكم. ا أيها المرهقون المثقلون، وأناجميعً  تعالوا إلي قال يسوع: "* "
  )30-28 :11(متى " ."ألن نيري لطيف وحملي خفيف الراحة لنفوسكم،

  

 )24-23 :3و  9- 8 :2* يسوع هو شجرة الحياة المزروعة في وسط الجنة في عدن. (تكوين 



 لتحضير للدفنا

" قيم له عشاء هناك، وكانت مرتا فأُ  ذي أقامه من بين األموات.وقبل الفصح بستة أيام جاء يسوع إلى بيت عنيا، حيث كان لعازر ال
 يم حقة طيب من الناردين الخالص الغالي الثمن، ودهنت قدمي يسوع فتناولت مر  ذين معه على الطعام.تخدم، وكان لعازر في جملة ال

ع هذا بَ لماذا لم يُ " ذي أوشك أن يسلمه:فقال يهوذا اإلسخريوطي أحد تالميذه، وهو ال  ثم مسحتهما بشعرها. فعبق البيت بالطيب.
ا وكان صندوق الدراهم عنده، فيختلس ما بل ألنه كان سارقً  هتمامه بالفقراء،ولم يقل هذا إل "ثالثمائة دينار، فتعطى للفقراء؟الطيب ب
 "."ا أبداوأما أنا فلست عندكم دائمً ا أبدا، إن الفقراء هم عندكم دائمً  دعها، فإنها حفظت هذا الطيب ليوم دفني."فقال يسوع:  يلقى فيه.

  )8-1 :12(يوحنا 



 يسوع يتنبأ بموته

 ك ! تبار هوشعنا"ستقباله وهم يهتفون: فحملوا سعف النخل وخرجوا إل شليم.ذين أتوا للعيد أن يسوع قادم إلى أور سمع الجمع الكثير ال
طرد سيد هذا ليوم دينونة هذا العالم. اليوم يُ "اقال: و عن قرب الساعة التي سُيمّجد بها يسوع كّلمهم . و "!ب ملك إسرائيلسم الرّ إاآلتي ب

   ا إلى الميتة التي سيموتها.وقال ذلك مشيرً  ."الناس أجمعين ي عت من األرض جذبت إلفِ وأنا إذا رُ  العالم إلى الخارج.
  )33- 12 :12(يوحنا 



  الصلب

 

فصلبوه  قال له بالعبرية جلجثة.قال له مكان الجمجمة، ويُ ذي يُ صليبه إلى المكان ال  فخرج حامالً  صلب.ليُ  بيالطس يسوع لليهود أسلم"
يسوع "ا فيها: علها على الصليب، وكان مكتوبً وكتب بيالطس رقعة وج فيه، وصلبوا معه آخرين، كل منهما في جهة، وبينهما يسوع.

أنا "نتهى، فلكي يتم الكتاب، قال: إوبعد ذلك، كان يسوع يعلم أن كل شيء قد "...  )19- 16 :19(يوحنا  .""الناصري ملك اليهود
خل قال: فلما تناول يسوع ال . فوضعوا إسفنجة مبتلة بالخل على ساق زوفى، وأدنوها من فمه.وكان هناك إناء مملوء خّالً  ".عطشان

  )30- 28 :19(يوحنا  "ثم حنى رأسه وأسلم الروح. "تم كل شيء"



  التقوى

 

  شاهدًة على موته دون سواه. )25 :19(يوحنا  "هناك عند صليب يسوع، وقفت أمه"* 

  الصليب. على منِزل نبنها في حضنها بعد أن أُ إأخذت مريم  *

   ،ر به عند الوثنيينش وبُ  ،وتراءى للمالئكة ،ا في الروحعلن بار وأُ  ،في الجسدالمسيح ظهر قد أُ "سر التقوى عظيم:  وال خالف أنّ " *
  )16 :3تيموثاوس  1( ".فع في المجدوأومن به في العالم ورُ 



  الطريق لعّماوس 

 

 تباعه أثنين من فارغ، ظهر يسوع إل  القبر عن قبر يسوع وأنّ ن الحجر قد تدحرج أذي عرف فيه التالميذ بعد قيامته، في نفس اليوم ال
 تكّلم بهما  الكتب المقدسة التي كانت عن نفسه، كلّ ب كل ما جاء. وشرح لهم ولكنهم لم يعرفوه اوسفي طريقهم إلى قرية تدعى عمّ 

ختفى عن إتحت أعينهم وتعرفوا عليه، لكنه مه لهم فُ ناول العشاء، وعندما كسر الخبز وسلّ دعوه إلى منزلهم لتو عن المسيح. األنبياء 
 )32- 13 :24(لوقا  .أنظارهم



 الروح القدس –وعد يسوع 

ذي ال يستطيع العالم أن يتلقاه ألنه ال روح الحق ال  ا آخر يكون معكم لألبدوأنا سأسأل اآلب فيهب لكم مؤيدً قال يسوع لتالميذه: " *
  )17- 16 :14(يوحنا  ."يراه وال يعرفه. أما أنتم فتعلمون أنه يقيم عندكم ويكون فيكم

عاصفة، فمأل  كريحٍ دوي  نطلق من السماء بغتةً إف واحد، مجتمعين كلهم في مكانٍ  لتالميذا ولما أتى اليوم الخمسون، كان"العنصرة:  *
 إكأنها من نار قد  ةوظهرت لهم ألسن ذي كانوا فيه،جوانب البيت ال ا من الروح متألوا جميعً إف منهم لسان، نقسمت فوقف على كل

 )3-1 :2(أعمال الرسل  "القدس، وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم، على ما وهب لهم الروح القدس أن يتكلموا.

  اهللا ةفاخم، الثبات/المثابرة، التقوى، المعرفة، صالحةمواهب الروح القدس السبعة: الحكمة، الفهم، المشورة ال *



 مدينة اهللا –ورشليم الجديدة أ
 

 ."اهللا معهم"هوذا مسكن اهللا مع الناس، فسيسكن معهم وهم سيكونون شعوبه وهو سيكون "ا من العرش يقول: ا جهيرً وسمعت صوتً " *
صراخ وال لأللم لن يبقى وجود بعد اآلن، ألن العالم وسيمسح كل دمعة من عيونهم. وللموت لن يبقى وجود بعد اآلن، وال للحزن وال لل

  )4-3 :21(رؤيا يوحنا  "."القديم قد زال
والثانية هي:  ."قوتك ذهنك وكلّ  نفسك وكلّ  قلبك وكلّ  ب إلهك بكلّ الرّ  أحببْ "الوصية األولى هي: ": فأجاب يسوع"* وصايا ملكوت اهللا: 

  )31-29 :12(مرقس  "."أخرى أكبر من هاتين . وال وصية"قريبك حبك لنفسك أحببْ "



 في الظلمات نورٌ 

 

وال يوقد سراج ويوضع تحت المكيال، بل  أنتم نور العالم. ال تخفى مدينة قائمة على جبل،صعد يسوع الجبل وجلس وعّلم تالميذه قائًال: "
 هكذا فليضئ نوركم للناس، ليروا أعمالكم الصالحة، فيُ  ذين في البيت.على المنارة، فيضيء لجميع ال ذي في السموات.مجدوا أباكم ال "

  )16-14 :5(متى 



 جماعة المؤمنين –الكنيسة 

 
 

بن اهللا إ ،أنت المسيح"فأجاب سمعان بطرس:  "ن أنا في قولكم أنتم؟مَ "حي قيصرية فيلبس سأل تالميذه: ولما وصل يسوع إلى نوا* 
وأنا أقول لك: أنت  ذي في السموات.طوبى لك يا سمعان بن يونا، فليس اللحم والدم كشفا لك هذا، بل أبي ال "فأجابه يسوع:  ."الحي

  )18- 13 :16(متى " .صخر وعلى الصخر هذا سأبني كنيستي، فلن يقوى عليها سلطان الموت

وٕاعتمدوا ًصا ُمخلّ ربا ومسيًحا  منوا بهوأخبرهم عن يسوع الناصري فآ بعد حلول الروح القدس على التالميذ، تكّلم بطرس مع الجموع *
وكانوا يواظبون على تعليم الرسل ")، 38-14 :2(أعمال الرسل  ة الروح القدسعطيا نالو بإسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا و 

   )42 :2(أعمال الرسل  ".لواتوالمشاركة وكسر الخبز والص



 الصالة

 

، أطلبوا تجدوا، إقرعوا تعطواسألوا إكبير. قال يسوع: " وحب  كاملةٍ  من القلب إلى القلب بثقةٍ  حديثٌ  االصالة هي مفتاح قلب اهللا. إنه* 
  )7:7" (متى .يفتح لكم

بنه الوحيد لكي ال يهلك كل إاهللا أحب العالم حتى إنه جاد ب فإنّ * إن التأّمل خالل صالة المسبحة الوردية سيوصلنا لفهم حّب اهللا لنا: "
  لقلب اهللا. ؤدب قلوبنا لُتصبح صورةً ي، وكذلك )16 :3" (يوحنا ةة األبدين يؤمن به بل تكون له الحيامَ 



  



 

 

 

ر عقلي وٕاحرسني يا مالك اهللا الُمقّلد حراستي، من رأفته تعالى، نو" 
وخّلصني من الشرير، آمين" وأرشدني ودّبرني   


