
يَّةالّدينِ َمرَكُز التَّربِيَِّة 
رهبانيّة القلبين األقدسين

ُيَقّدِمُ 



كيف ننتظر 
عيد الميالد؟



االسبوع الّرابع

ةسَ الَكني  مَع ِظُر تَ ن  نَ 



نَقرأ

ّللاه الحاضرِ نحُن ُنؤمُن بأنَّ المسيَح افَتتَح َملكوتَ 
يكانيه والَكنيسُة كما يقوُل الَمجمُع الفات .أصالً بينَنا

."دايُتهالثهاني، هَي بِذرُة الَملَكوت على األرضِ وبِ 



نَقرأ من سفر 
الّرؤيا



•4

بعِ الَّتي فييوَحنَّا إِلى الَكنائِسِ السَّ ِمن 
الُم ِمن لَُدِن علَيكُم النهعَمُة والسَّ . آِسيَة

َن الَّذي هو كائٌِن وكاَن وسيأتي ، ومِ 
بَعِة الماثِلَِة أَمامَ  وِمن  َعرِشه،األَرواح السَّ

اِهدِ   األَمين لَُدِن يَسوَع المسيحِ الشَّ
ِد ُملوِك والبِْكِر ِمن بَيِن األَموات وَسيهِ 

لَّنا ِمن َخطايانا األَْرض لِذاَك الَّذي أََحبَّنا فحَ 
ه إِللهِ َن الَكَهَنِة ِمنَّا َمملََكًة مِ وَجَعَل بَِدِمه،

.آمين. الدُّهوروأَبيه، لَه الَمجُد والِعزَُّة أَبَدَ 



•4

ُكلُّ سَتراه. آتٍ في الَغمامهاُهَوذا 
نوه، وتَنَتِحُب َعيٍن َحتَّى الَّذيَن طَعَ 

أََجل، . علَيه َجميُع َقبائِِل األَرض
ا ما هذ: »األَلُِف والياء أَنا ».آمين

ي هو كائٌِن يَقوُله الرَّبُّ اإِلله، الَّذ
!الَقديروكاَن وسيَأتي، وهو 



ل ونتأمه 
ة في أيقون

المسيح 
بصمت

ُنضُيء 
َشمَعة



خرى
ُ
بمقاِطَع أ

امن سفِر الرهؤي

نتأمَّلُ 



((17-7/9رؤيا)•

سَتطيُع أََحٌد أَنَرأَيُت بَعَد ذلَِك َجمًعا َكثيًرا ال يَ "
مٍَّة وَقبيلَةٍ 

ُ
 وَشعٍب ولِسان، ُيحِصيَه، ِمن ُكلهِ أ

َمل، وكانوا قائميَن أَماَم الَعرشِ وأَماَم الحَ 
َعُف النَّخِل، البِسيَن ُحلاَلً بَيضاء، بِأَيديهم سَ 

»: ولونيَصيحوَن بِأَعلى أَْصواتِهم فيَقوهم 
«!ولِلَحَملالجالِسِ على الَعرشِ إِللِهنا الَخالُص 

وَل الَعرشِ َجميُع الَمالئَِكِة قائِميَن حَ وكاَن 
يوخِ واألَْحياِء األَربََعة، فَسقَ  طوا على والشُّ

 ِ »: ائِلينقُوجوِههم أَماَم الَعرشِ وَسَجدوا لِِله
كُر التَّْسبيُح والَمجُد والإِللِهنا ! آمين ِحكَمُة والشُّ

«!دُّهور آمينواإِلْكراُم والُقدَرُة والُقوَُّة أَبََد ال



4-1/ 21رؤيا 

سماء جديدة وأرضا جديدة، ألن السماء ورأيت •
األولى واألرض األولى قد زالتا، وللبحر لم يبق 

 .وجود
ة المدينة المقدسة، أورشليم الجديدة، نازلورأيت 

من السماء من عند هللا، مهيأة مثل عروس مزينة 
.لعريسها

هوذا »: صوتا جهيرا من العرش يقولوسمعت 
مسكن هللا مع الناس، فسيسكن معهم وهم 

.«مهللا معه»سيكونون شعوبه وهو سيكون 
وللموت لن يبقى. كل دمعة من عيونهموسيمسح 

وجود بعد اآلن، وال للحزن وال للصراخ وال لأللم لن
.«زاليبقى وجود بعد اآلن، ألن العالم القديم قد 



5-1/ 22رؤيا 

المالك نهر ماء الحياة براقا كالبلور، وأراني •
.ينبثق من عرش هللا والحمل

ة وسط الساحة وبين شعبتي النهر شجروفي 
حياة تثمر اثنتي عشرة مرة، في كل شهر 
.تعطي ثمرها، وورق الشجرة لشفاء األمم

يكون لعن بعد اآلن، وعرش هللا والحمل ولن 
سيكون في المدينة، وسيعبده عباده

.وجهه، ويكون اسمه على جباههمويشاهدون 
ور يكون ليل بعد اآلن، فلن يحتاجوا إلى نولن 

سراج وال ضياء الشمس، ألن الرب اإلله 
سيضيء لهم، وسيملكون أبد الدهور



صالة الكنيسة  الجهامعة
صالة النهؤمن

نصلّي



زمن 
مجيء  
مبارك


