
يَّةالّدينِ َمرَكُز التَّربِيَِّة 
رهبانيّة القلبين األقدسين

ُيَقّدِمُ 



كيف ننتظر 
عيد الميالد؟



سبوع األوّلفي األ

ءنَنَتظُر مَع األنبيا



لَقد َرأيُت َمذلّةَ "" :ال يتُرُك َشعبَُه أبدا  للّاُ 

بآالِمه، َشعبي، وَسِمعُت ُصراَخُه وَعلِمتُ 
صِعَدُه فَنَزلُت ألُنِقَذُه ِمن أيدي الِمصريّ 

ُ
يَن وأ
"   "عةِمن هذِه األرضِ إلى أرضٍ طَيّبٍَة واسِ 

(7-3/ 8خروج)

يةالتّالقراءةالنبدأ ب



تأّملن

 يَده  م ن أجل  ولَم يَتوقّْف ّللّاُ يَوماً َعن َمّد  
غم  من َعَدم  إقاَمة  الُعهود  مَع البََشر، على الر  

يانَتهم عيداً نَعم، لَقد َذهَب ّللّاُ بَ  .أمانَت هم وخ 
ّداً في ُحبّ ه    ..رللبَشَ ج 



فِر ِمن سِ نقرأ 
11أَشعيا

ى َويْنمويَخُرُج  ي َفرٌع م ن ُغصٌن م ن جذع  يَسَّ
صول ه 

ُ
ل  أ كَمة  والَفْهماروُح علَيه روُح الرَّّب ويَح  لح 
وى الرَّبّ المعرفة  وتَقروُح والُقوَّةالَمشوَرة  حرو

َحَسب  ُرؤية  يَْقضي ب  فال ويوحي لَه تَْقوى الرَّّب 
 وال يَحُكُم ب َحَسب  َسماع  َعيَنيه

ُ
يَْقضي بل ُذنَيهأ

َعفاء  ب الب رّ 
ل لض 



•

ست   قامة ويَحُكُم ل بائ سي األَرض ب اِل 
ميُت الَشريَر ويَضر ُب األَرض ب َقضيب  َفم ه ويُ 
.ب َنَفس  َشَفَتيه

زاَم َحْقَويهويَكوُن  زاَم َخصر هواألَمانَ الب رّ ح  ُة ح 
ئُب مع الَحَمل َويرب  فيَسُكُن  ُر مع الّذ  ُض النَّم 

الَجْدي  
دونال  بَل  ُقْدسيفي ُكّل  جَ ُيسيئوَن وال ُيفس 

َنَّ األَرض تَمَتل ُئ من َمعر َفة   الرَّّب أل 
ياُه البَحر .كما تَغُمُر الم 



نعيش وقت صمت وتأمل



نضيء شمعة



(129) 130َصلّي الَمزمورن
 .نشيد المراقي

-ليقلها إسرائيل-كثيرا ما ضايقوني منذ حداثتي 1
 .حداثتي ولم يقدروا عليَّ نذُ كثيرا ما ضايقوني مُ  :2-
ََ على ظهري حَ  :3-  .لوا أتالمهمالحارثون وطوَّ َر
 .األشرارنيرَ مَ البار حطَّ الرب   :4-
 .الوراءوا إلىبغضون صهيون وليرتد  الذين يُ كل  فليخزَ  :5-
 .ليكونوا كعشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقلع :6-
الذي لم يمإل الحاصد كفه منه وال حازم الحزم حضنه  :7-
باركناكم باسم "  !بركة الرب عليكم: " وال يقول العابرون :8-

.الرب



."نحُن ساِهرون"نرنّم 



وع ننتظُر عودتَك أيّها الرّب يسساهرون ومصابيحنا مشتعلةنحن 
(2)

بّنا كما يومُض البرق في أفق ويتألّق في آخر، هكذا مجيء ر* 
.يكون

.هَمل ُكنا آتٍ بمجد عظيم، لنضئ مصابيَحنا ونخرُج إلي* 

.ائهلنفرحنَّ به كما فرح بنا، ألنه سُيفر ُحنا ببهاء ضي* 

ننتظـر عودتـك أيهـا الـرب سـاهرون ومصابيحنـا مشـتعلة نحـن 
.يسـوع

هكـذا مجـيء كمـا يومـض البـرق في أفـق ويتألـق في آخر -1
.ربنـا يكـون

.ونخـرج اليـهملكنـا آت بمجـد عظيـم لنضـىء مصابيحنـا -2

ببهـاء لنفرحـنَّ بـه كمـا فـرح بنـا ألنـه سـيفرحنـا -3
.ضيائـــه


