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 رجوع للفهرس  مقدمة 

 
قراءات األيام خالل السننننة هادما مرة طة سالسننننوسنننار  يقراءات ديام االان خالل السننننة هادما مرة طة     دلد 

 الونيسة فورًا معينًا    شهر ساأللد الذي يليه على مدى الشهر  لتقدم لنا 
يومًا( فهي إعدان اإلهسنننننناي المسننننننيتي سالتورة لتى يعرد ريليًا سعيد ال يامة   55دما قراءات الصننننننوم الولير )النننننننننننننننننننن

 المايد 
 -:وقراءات الخمسين يوم المقدسة تنقسم إلى قسمين

 األررعين يومًا األيلى  من يوم عيد ال يامة المايد لتى عيد الصعون المايد  -1
 العشرة ديام التالية لعيد الصعون يلتى عيد العنصرة )للول الريد القدس(  -2

 وإذا ما تأملنا في طقس الكنيسة سنجد اآلتي:
دسنايي(( م( ما يصناللها من ةورة يمنوم يمطاهيات يةقشنذ يةذل   سب دسنلوم اا م  7قراءات الصنوم الولير )  1

تي ليعرد ريليًا سال يامة  ي لظ دي الاسنننننند يعرد  يفيه يزنان الصننننننوم يالتقشننننننذ يالتذل  يعد اإلهسنننننناي المسنننننني
ساألك  يالشرب   الخ يالنعس ةعرد سالعواطذ ال شرية  دما الريد فتعرد سالريليات  يال يامة مي عم  ريلي  
لن ةدر ه النعس ي  الاسند  إهما فق  الريد  فمن قدم ةورة يةذل  سنيدرم معنى ال يامة ييعرد يها  مو سنيعرد  

 لسللين:
 سيقوم من موت الخطية مو  -د

 مو سيدرم دي ههايته ليس موت الاسد  ي  منام لياة دخرى ديدية  -ب 
خالل الخمسننين يومًا   يو د ةذل  ي  إهسننتا  ي  مطاهيات ي  دمننوام  يقد يعن ال ع  دهها فرمننة ل ك    2

إشنارة لما سعد   يالشنرب لتعوي  الاسند عما فاةه في خالل الصنوم  لون ليس مذا مو المعنى  ي  دي مذا فيه
ال يامة من الموت من دفراد ديدية في السننننننماء ليد   يرن ي  لر ي   وم ي  عط   ليد يمسنننننن       

(  يلون ليد دي السنماء مي عالب التسنلي   إًًا علينا دي هتيا  17    16:7+ رؤ  4:21نمعة من العيوي )رؤ
فطار ما إكتسننننننلناا خالل الصننننننوم من دفراد ريلية خالل الخمسننننننين يومًا  لياة التسننننننلي  فال هعقد في ديام اإل

 سال يامة 
سعد ال يامة ةنعر القراءات إلى عيد الصنعون  فنتن هعرد سصنعون المسني  ألهنا سننصنعد معه ي  فيه للسنماء    3

يااي هتن في رللة غررة على األرض هاظرين إلى هصنننننيلنا السنننننمايي  يلون  ي  هسنننننلة خالل مذا الرللة 
اي  ي  هرةقى ريليا فنتيا السنننننماييات يهتن على ا رض   يعلينا اي هعهب اهنا في   ي ي  هصننننن  للسنننننماء 

 رللة معون متوالي الى السماييات  
 مذا ما ةقدمه لنا قراءات األررعين يومًا 

 : دلد ةوما )ليد شعا الرب إيماي ةوما(األحد األول
 : المسي  خلز التياة  مو دةي ليعطينا لياة األحد الثاني
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 : السامرية  فيه يقدم المسي  ماء التياة األحد الثالث
 : المسي  هور الطريق األحد الرابع

 : المسي  مو الطريق هعسهاألحد الخامس
فالمسننننننني  يقدم لنا هعسنننننننه خالل رللة غررتنا  لي وي لنا    شنننننننب  مو يشنننننننعي إيماهنا  فلديي إيماي   يم ن  

هعسننيًا ي سننديًا  يمو الذي ينريينا فهو ينلوم الماء التي  دما (  يمو الذي يشنن عنا ريليًا ي 6:11إرضنناؤا )ع  
(  يمو هور الطريق "سننننننننرا  لر لي 13:2العالب س   ما فيه فما مو سننننننننوى دسار مشننننننننققة   ة نننننننن   ماء )إر

 ( 4:15كالمة"  يمو الطريق هعسه     من يثلت فيه يص  للسماء  لذلة قال الرب "إسلتوا فّي يدها في ب" )يو
(  يمذا 6:2صنننننعون  هووي  ما قال يولس الرسنننننول "دقامنا معه يد لسننننننا معه في السنننننماييات" )د سعد عيد ال  4

قطعًا لمن عاش يريد التذل  في الصنننننننوم الولير سب يريد التسنننننننلي  خالل األررعين يومًا  مث  مذا يتيا خالل 
 ديام ةتدسنا عن اإلمتالء العشرة ديام هاظرًا لعيد العنصرة  دي لإلمتالء من الريد القدس  فقراءات العشرة 

هأةي ليوم العنصنرة مسناًء يهصنلي منالة "السنادة" فمن إمت  سالريد يقدم السناون و سالريد  يمذا مي ال  انة   5
    23:4(  يهسنننننننننننننناند سنالريد يالتق )يو9:1الت ي ينة  يم نذا ين  ي دي هتينا دينام غررتننا  هعلند   سنالريد )ري

24) 
 مرات: 3ُيقرد في مذا العترة هاد إهاي  السامرية   6

 كنمًو  لتورة السامرية    خالل فترة الصوم الولير -د
 فالمسي  مو ماء التياة   اخالل األررعين يوم -ب 
 فمن إمت  يساد سالريد    خالل طقس السادة - 

لصنننننننننننعون قراءات األررعين يومًا يلتى الصنننننننننننعون  ما ردينا ةتعلق  لها سعيد الصنننننننننننعون دي رللة غررتنا لتى ا  7
 السلت( هادما مرة طة ساأللد التالي  -للسماء  يطننا السمايي  يقراءات األيام )اإلسنين

 :مثال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
العالب يرللة شننننننع    في سننننننيناء في طريقهب ألرض الميعان  نعاي رمزًا لونعاي  ةشنننننن ه رللة غررتنا في مذا   8

 السمايية في ههاية رللتنا )الصعون( 

 األحد األول األحد الثاني

 أحد توما المسيح خبز الحياة

 قراءات األيام من اإلثنين إلى السبت

 مرتبطة بخبز الحياة
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كاي   يشننننننننننننننعي إيماههب يينمي إيماههب ي ع  التاارب  الماء المر  يعدم ي ون ماء يعدم ي ون  -د
لة اإليماي  فنتن  طعام   الخ ليتولهب من مرللة ال ياي )ضننننننننررات عشننننننننر يشننننننننق ستر( إلى مرل

ين  ي دي هسنننننلة ساإليماي   سال ياي  فلديي إيماي   يم ن إرضننننناؤا  يم ذا المسننننني     ي   هسنننننلة  
 يشعي إيماهنا خالل رللة غررتنا 

 إلتا  الشع  لطعام فأعطامب   منًا من السماء  يالمسي  يعطينا هعسه خلزًا ليًا  -ب 
ماًء متعارًا من منننخرة  يالمسننني  يعطينا هعسنننه ماًء ليًا  لماء ليشنننرروا يدعطامب    لإلتا  الشنننع    -  

 ييرس  لنا ريله القديس 
: يديي المن لمات الشننننع  يرديي الماء لمات الشننننع   يم ذا المسنننني  يعطينا لياةه لوي ملحوظة

   ههلة  ييعطينا ريله القدس المتيي 
عمون هور لياًل يالمسنني  لنا  إلتا  الشننع  لمن يهديهب في الطريق فأرسنن    لهب سننتاسة منن الًا ي  -ن 

 مو هور ل يقي يمو الطريق الذي يقونها  فالريد القدس مو الرفيق خالل رللتنا 
 
خالل ا ررعين يوما القراءات ةنعر لعيد الصنننننننننعون الذى يأةى فى ههايتها إلعدانها للصنننننننننعون المتوالي يالنمو   -9

يرة ةنعر القراءات لعيد العنصنننننننننرة الذى يأةى فى يام األخدالمسنننننننننتمر فى التياة السنننننننننمايية   يفي خالل العشنننننننننرة  
ههنايتهنا   يالهند  مو اإلمتالء من الريد القندس لوى هعهب معنى السنننننننننننننناون و سنالريد يالتق   يمن يععن  ينمو  

  يقة يوما فينمو يين ج ريليا فيثمر  ل
ة المقدسننة   يمى سنن عة  وم المقدسننة ةسننتلدل قراءة السنننوسننار فى الونيسننة سعم  نيرة ال يامفى الخمسننين ي  –  10

لول المذس    لاملين ديقوهة ال يامة   ألهه  ما   1فى مننننننننتن الونيسننننننننة  +    3لول المذس   +     3نيرات  
إههدمت دسنننوار دريتا )مدينة الشنننر( سعد دي نار الشنننع  لولها سننن ( مرات م( يشنننوم )را ( سنننعر يشنننوم(   م ذا 

رقب  ام     7ههدمت دسننننننننننوارا ي ههزم الموت يالخطية س يامة المسنننننننننني    يمى مزيمة  املة فرقب إههار الشننننننننننر ي 
  االمسي (   يمذا الديرة مى ةعلير عن فرلة الونيسة يلر ات ال يامة يةمايدا يةسليت ليسوع ز  منا مو رمويشوع  )

يةعم  مذا الديرات السنن ( يوم الصننعون لاملين ديقوهة الصننعون  دما س ية   لرب الماد يسننوم المسنني  على عمله  
مسننننني  ساسننننندا فى السنننننماء سعد األيام العشنننننرة ما يين الصنننننعون يالعنصنننننرة في تعى يثالذ نيرات لول المذس   فال

 الصعون  يالهي   رمز للسماء 
( المزامير 1  -:ياللظ نائما دي    إهاي  يقرد يسنننننننننن قه مزمور ي وي له هعس فور اإلهاي  يي وي مذا ألي  –  11

  ( الريد يالد الذى ديلى لو  ر ال   الذين  تلوا فى الوتاب المقدس2فى األها ي    ةب ةت يقها مى هلوات 
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 رجوع للفهرس  أحـــد القيامـــة المجيـــدة 

 
 القراءات:

ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 
ــ ــــو :  ــيــ ــكـــــاثــــولــ  الــ

 
 

 (60,56: 77مز)
 (11-2:16)مر

 (50-23:15كو1)
 (6:  4 - 15:  3بط 1)

ــس:  ــر ســــــــــــــــــــيـــــــــ  اإلبـــــــــ
اـلقـــــداس: إـنـجيـــــل   ـمزـمور 
ــداس:  ــقــــ الــــ ــل  ــجــــــيــــ  إنــــ

 

 (35-22:2)أع
 (25-12: 117مز)

 (18-1:20)يو

 
  -(:18-1:20يوإنجيل القداس )

 و في اول االسبوع جاءت مريم المجدلية الى القبر باكرا و الظالم باق فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر. -1 "
فر ضت و جاءت الى سمعا  بطرس و الى التلميذ االخر الذي  ا  يسوع يحبه و قالت لهما اخذوا  -2 

 السيد من القبر و لسنا نعلم اين وضعوه. 
 اتيا الى القبر. فخرج بطرس و التلميذ االخر و -3 
 و  ا  االثنا  ير ضا  معا فسبق التلميذ االخر بطرس و جاء اوال الى القبر. -4 
 و انحنى فنظر االكفا  موضوعة و لكنه لم يدخل.  -5 
 ثم جاء سمعا  بطرس يتبعه و دخل القبر و نظر االكفا  موضوعة.  -6 
 بل ملفوفا في موضع وحده.و المنديل الذي  ا  على راسه ليس موضوعا مع االكفا   -7 
 فحينئذ دخل ايضا التلميذ االخر الذي جاء اوال الى القبر و راى فامن. -8 
 النهم لم ي ونوا بعد يعرفو  الكتاب انه ينبغي ا  يقوم من االموات.  -9 
 فمضى التلميذا  ايضا الى موضعهما.  -10 
 تب ي انحنت الى القبر.  اما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تب ي و فيما هي -11 
فنظرت مالكين بثياب بيض جالسين واحدا عند الراس و االخر عند الرجلين حيث  ا  جسد يسوع   -12 

 موضوعا.
 فقاال لها يا امراة لماذا تب ين قالت لهما انهم اخذوا سيدي و لست اعلم اين وضعوه.   -13 
 ا و لم تعلم انه يسوع. و لما قالت هذا التفتت الى الوراء فنظرت يسوع واقف  -14 
قال لها يسوع يا امراة لماذا تب ين من تطلبين فظنت تلك انه البستاني فقالت له يا سيد ا   نت انت    -15 

 قد حملته فقل لي اين وضعته و انا اخذه.
 قال لها يسوع يا مريم فالتفتت تلك و قالت له ربوني الذي تفسيره يا معلم.  -16 
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مسيني الني لم اصعد بعد الى ابي و لكن اذهبي الى اخوتي و قولي لهم اني اصعد قال لها يسوع ال تل  -17 
 الى ابي و ابي م و الهي و اله م. 

 "  فجاءت مريم المجدلية و اخبرت التالميذ انها رات الرب و انه قال لها هذا -18 
 إهاي  القداس:

األررعة األها ي   فهذا مو اإلهاي        مريب المادلية هاد مريب المادلية مي الشنننامدة يالواربة سال يامة في   1
التي دخر  منها الرب سننننن عة شنننننياطين ةتتول لواربة  لقد إهتهت سنننننيطرة الشنننننياطين يالخطية على اإلهسننننناي   

 يدم    اربًا سما عمله الرب 
 مو إله ب"ال شارة التي لملها الرب لمريب المادلية "إهي ماعد إلى ديي الذي مو ديي ب ي لهي الذي   2

 فنتن سنصعد فيه = إني صاعد
 ستس  الطليعة = أبي

 ديناء و  لقد دم تتب في  = أبي م
 يقولها الرب ستس  الطليعة ال شرية التي فيه = إلهي
 لقد ةب الصل  يعان ال شر للتعيرة اإللهية = إله م

ةتالمس معه ل يقة لتى  إيماي مريب يمتلتها غير هاضنننننننناين  ي اي عم  الرب مو شننننننننعاء إيماهها  فهي لن    3
 ةعر  من مو   يدهه يهوا يليس إهساي يسون عليه الموت 

 
  -(:25-12: 117مزمور إنجيل القداس )مز

ــاء "  ــهل طريقنا.   الرب أضــ ــنعه الرب. فلنبتهف ونفرح به. يارب تخلصــــنا. يارب تســ هذا هو اليوم الذي صــ
 "  علينا. هلليلويا

" فلقد منننننننننارت لنا فلنبتهف ونفرح فيهمو يوم ال يامة "" اليوم الذي صــــــنعه الربهذا هو  "  مزمور إهاي  القداس:
 مذا ال يامة 

 
  -السنكسار:

 عيد القيامة المجيد " 
في هذا اليوم تعيد الكنيســة بتذ ار ايامة ربنا ومخلصــنا يســوع المســيح من بين األموات في اليوم الثالث وذلك 

األب ار من المالك المبيد وأكلهم الخروف واجتيازهم البحر األحمر  أ  خالص بني إســـــرانيل من العبودية ونجاة 
إلى أرض الميعاد  ل هذه  انت رمزا لحقيقة ما صــنعه ربنا وفادينا يســوع المســيح لخالص جنســنا نحن البشــر 
وإنقاذنا من عبودية الشــيطا  وخالصــنا من الهالك األبدي بســفك دمه الذ ي وتقديم نفســه  خروف إلى الذبح 

يازه بنا بحر هذا العالم إلى أرض الميعاد السماوية فالكنيسة الجامعة المقدسة عينت هذا اليوم عيدا سنويا واجت
تذ ارا لهذا الفداء العجيب الذي صــنعه ربنا ولذا يحق لنا أ  نهتم من أعماق قلوبنا مع مرنم إســرانيل قانلين: 

ــيدنا  " هذا هو اليوم الذي صــــنعه الرب فنفرح ونبتهف فيه " )مز : ( إذ  فلنفرح اليوم فرحا عظيما جدا ال  ســ
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ــنا معه من موت الخطية فيجب علينا أ   قام من الموت منتصـــــرا على الموت والشـــــيطا  والجحيم . ثم أنهضـــ
ــة نقية طاهرة جديدة بأفكارنا وأقوالنا وأعمالنا  ما يعلمنا الرســــول بقوله : " فا   نتم قد قمتم مع   نعيش عيشــ

فوق حيث المســــيح جالس عن يمين   إهتموا بما فوق ال بما على األرض ألنكم قد متم  المســــيح فاطلبوا ما 
وحياتكم مســـــتترة مع المســـــيح في   متى أظهر المســـــيح حياتنا فحينئذ تظهرو  أنتم أيضـــــا معه في المجد 

ــهوة الردية الطمع الذي هو عباد ــة الهوى الشــ ــاءكم التي على األرض ز الزنا النجاســ ة األصــــنام فأميتوا أعضــ
األمور التي من أجلها يأتي غضـــب   على أبناء المعصـــية الذين بينهم أنتم ســـلكتم قبال حين  نتم تعيشـــو  
فيها . وأما اآل  فاطرحوا عنكم أنتم أيضــــــــا الكل: الغضــــــــب اســــــــخط . الخبث . التجدي  . الكالم القبيح من 

مع أعماله ولبســتم الجديد الذي يتجدد للمعرفة    أفواه م ال تكذبوا بعضــ م على بعض إذ خلعتم اإلنســا  العتيق
 " حسب صورة خالقه

 
استيقظ الرب  النانم. مثل الجبار المفيق من الخمر. وبنى مثل وحيد القر  "  -:(60,56:  77مز)مزمور باكر  

 "  موضعه المقدس. وأسسه على األرض إلى األبد. هلليلويا
فالرب هعرًا إلةتان  موةه يناسنننوةه  ما  اي  " الجبار المفيق من الخمرإســتيقظ الرب  النانم. مثل  "مزمور ساكر:  

يم ن للعسان دي يسون على  سدا ي  الععوهة  ي   اي  نائب  لقًا مو مات إلهعصال ريله اإلهساهية عن هاسوةه   
 لون إةتان  موةه سالناسوت دعطى ليوية يعدم فسان للاسد 

 
  -(:11-2:16مرإنجيل باكر )

 و باكرا جدا في اول االسبوع اتين الى القبر اذ طلعت الشمس. -2  "
 و  ن يقلن فيما بينهن من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر. -3 
 فتطلعن و راين ا  الحجر قد دحرج النه  ا  عظيما جدا. -4 
 و لما دخلن القبر راين شابا جالسا عن اليمين البسا حلة بيضاء فاندهشن.  -5 
هن ال تندهشن انتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب قد قام ليس هو ههنا هوذا الموضع الذي فقال ل -6 

 وضعوه فيه. 
 لكن اذهبن و قلن لتالميذه و لبطرس انه يسبقكم الى الجليل هناك ترونه  ما قال لكم. -7 
 نهن  ن خانفات. فخرجن سريعا و هربن من القبر ال  الرعدة و الحيرة اخذتاهن و لم يقلن الحد شيئا ال  -8 
 و بعدما قام باكرا في اول االسبوع ظهر اوال لمريم المجدلية التي  ا  قد اخرج منها سبعة شياطين. -9 
 فذهبت هذه و اخبرت الذين  انوا معه و هم ينوحو  و يب و .   -10 
 " فلما سمع اولئك انه حي و قد نظرته لم يصدقوا -11 

 إهاي  ساكر: هعس قصة ال يامة
 

 -(:50-23:15كو1البولس )
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 و لكن  ل واحد في رتبته المسيح باكورة ثم الذين للمسيح في مجيئه.  -23 " 
 و بعد ذلك النهاية متى سلم الملك هلل االب متى ابطل  ل رياسة و  ل سلطا  و  ل قوة.   -24 
 النه يجب ا  يملك حتى يضع جميع االعداء تحت قدميه.   -25 
 اخر عدو يبطل هو الموت.  -26 
النه اخضع  ل شيء تحت قدميه و لكن حينما يقول ا   ل شيء قد اخضع فواضح انه غير الذي   -27 

 اخضع له الكل.
ي و    الكل في   و متى اخضع له الكل فحينئذ االبن نفسه ايضا سيخضع للذي اخضع له الكل  ي  -28 

 الكل. 
و اال فماذا يصنع الذين يعتمدو  من اجل االموات ا   ا  االموات ال يقومو  البتة فلماذا يعتمدو     -29 

 من اجل االموات. 
 و لماذا نخاطر نحن  ل ساعة.  -30 
 اني بافتخار م الذي لي في يسوع المسيح ربنا اموت  ل يوم. -31 
ا   نت  انسا  قد حاربت وحوشا في افسس فما المنفعة لي ا   ا  االموات ال يقومو  فلناكل و   -32 

 نشرب الننا غدا نموت. 
 ال تضلوا فا  المعاشرات الردية تفسد االخالق الجيدة.  -33 
 اصحوا للبر و ال تخطئوا ال  قوما ليست لهم معرفة باهلل اقول ذلك لتخجيلكم. -34 
 لكن يقول قانل  ي  يقام االموات و باي جسم ياتو . -35 
 يا غبي الذي تزرعه ال يحيا ا  لم يمت.  -36 
 لجسم الذي سوف يصير بل حبة مجردة ربما من حنطة او احد البواقي. و الذي تزرعه لست تزرع ا  -37 
 و لكن   يعطيها جسما  ما اراد و لكل واحد من البزور جسمه.  -38 
 ليس  ل جسد جسدا واحدا بل للناس جسد واحد و للبهانم جسد اخر و للسمك اخر و للطير اخر.  -39 
 لسماويات شيء و مجد االرضيات اخر.و اجسام سماوية و اجسام ارضية لكن مجد ا  -40 
 مجد الشمس شيء و مجد القمر اخر و مجد النجوم اخر ال  نجما يمتاز عن نجم في المجد.   -41 
 ه ذا ايضا ايامة االموات يزرع في فساد و يقام في عدم فساد.   -42 
 يزرع في هوا  و يقام في مجد يزرع في ضعم و يقام في قوة.   -43 
 انيا و يقام جسما روحانيا يوجد جسم حيواني و يوجد جسم روحاني.يزرع جسما حيو   -44 
 ه ذا م توب ايضا صار ادم االنسا  االول نفسا حية و ادم االخير روحا محييا.   -45 
 لكن ليس الروحاني اوال بل الحيواني و بعد ذلك الروحاني. -46 
 ماء.االنسا  االول من االرض ترابي االنسا  الثاني الرب من الس -47 
  ما هو الترابي ه ذا الترابيو  ايضا و  ما هو السماوي ه ذا السماويو  ايضا.  -48 
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 و  ما لبسنا صورة الترابي سنلبس ايضا صورة السماوي.  -49 
 " فاقول هذا ايها االخوة ا  لحما و دما ال يقدرا  ا  يرثا ملكوت   و ال يرث الفساد عدم الفساد -50 

 اللولس:
يمذا ما يعطينا العرد الت يقي  إهنا سنننقوم   "  واحد في رتبتهز فالمســيح باكورة ثم الذين للمســيح يقومو  أما  ل "

 ياللولس  له يتولب عن قيامتنا ساسد ريلاهي على مثال قيامته 
 

   -(:6:  4 - 15:  3بط 1الكاثولي و  )
 ( 22- 15:3بط1)
بل قدسوا الرب االله في قلوب م مستعدين دانما لمجاوبة  ل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي في م   -15  "

 بوداعة و خوف.
و لكم ضمير صالح لكي ي و  الذين يشتمو  سيرتكم الصالحة في المسيح يخزو  في ما يفترو     -16 

 علي م  فاعلي شر.
 نعو  خيرا افضل منه و انتم صانعو  شرا.ال  تالم م ا  شاءت مشيئة   و انتم صا  -17 
فا  المسيح ايضا تالم مرة واحدة من اجل الخطايا البار من اجل االثمة لكي يقربنا الى   مماتا في    -18 

 الجسد و لكن محيى في الروح. 
 الذي فيه ايضا ذهب فكرز لالرواح التي في السجن. -19 
اذ عصت قديما حين  انت اناة   تنتظر مرة في ايام نوح اذ  ا  الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلو   -20 

 اي ثماني انفس بالماء.
  الذي مثاله يخلصنا نحن اال  اي المعمودية ال ازالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن   -21 

 بقيامة يسوع المسيح. 
 " .الذي هو في يمين   اذ قد مضى الى السماء و مالنكة و سالطين و قوات مخضعة له  -22 
 ( 22-1:4بط1)
فاذ قد تالم المسيح الجلنا بالجسد تسلحوا انتم ايضا بهذه النية فا  من تالم في الجسد    عن   -1  "

 الخطية.
 لكي ال يعيش ايضا الزما  الباقي في الجسد لشهوات الناس بل الرادة  .  -2 
الشهوات و ادما  ال  زما  الحياة الذي مضى ي فينا لنكو  قد عملنا ارادة االمم سالكين في الدعارة و  -3 

 الخمر و البطر و المنادمات و عبادة االوثا  المحرمة.
 االمر الذي فيه يستغربو  انكم لستم تر ضو  معهم الى فيض هذه الخالعة عينها مجدفين. -4 
 الذين سوف يعطو  حسابا للذي هو على استعداد ا  يدين االحياء و االموات. -5 
 "  ا لكي يدانوا حسب الناس في بالجسد و لكن ليحيوا حسب   بالروحفانه الجل هذا بشر الموتى ايض -6 

 الواسولي وي:
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ذهب و رز لألرواح هرى فيه دي المسننني   م( دهه مات سالاسننند  إّ  دهه  اي عائشنننًا سالريد  فهو يال خطية  يدهه 
مي الطريقة التي هخلص )هزل إلى الاتيب من قل  الصننلي    القداس ال اسننيلي( يدي المعمونية  التي في الحبس

 . ال بد أ  نحيا حسب   بالروحا م( المسي  فى المعمونية يلون ن  لقد قم يها فهي )موت يقيامة م( المسي (
 

  -(:35-22:2أعاإلبر سيس )
ايها الرجال االسرانيليو  اسمعوا هذه االقوال يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل   بقوات و   -22  "

 عجانب و ايات صنعها   بيده في وسط م  ما انتم ايضا تعلمو .
 هذا اخذتموه مسلما بمشورة   المحتومة و علمه السابق و بايدي اثمة صلبتموه و قتلتموه.   -23 
 ذي اقامه   ناقضا اوجاع الموت اذ لم ي ن مم نا ا  يمسك منه. ال -24 
 ال  داود يقول فيه  نت ارى الرب امامي في  ل حين انه عن يميني لكي ال اتزعزع.  -25 
 لذلك سر قلبي و تهلل لساني حتى جسدي ايضا سيس ن على رجاء.  -26 
 سادا. النك لن تترك نفسي في الهاوية و ال تدع قدوسك يرى ف  -27 
 عرفتني سبل الحياة و ستمالني سرورا مع وجهك. -28 
ايها الرجال االخوة يسوغ ا  يقال لكم جهارا عن رنيس االباء داود انه مات و دفن و قبره عندنا حتى  -29 

 هذا اليوم.
فاذ  ا  نبيا و علم ا    حلم له بقسم انه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على    -30 

 كرسيه. 
 سبق فراى و تكلم عن ايامة المسيح انه لم تترك نفسه في الهاوية و ال راى جسده فسادا.  -31 
 فيسوع هذا اقامه   و نحن جميعا شهود لذلك.  -32 
و اذ ارتفع بيمين   و اخذ موعد الروح القدس من االب س ب هذا الذي انتم اال  تبصرونه و    -33 

 تسمعونه. 
 ال  داود لم يصعد الى السماوات و هو نفسه يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني.   -34 
 " حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك -35 

 اإلير سيس:
وا يقتلوا  يدي الموت ما  اي يم ن دي يمسن ه ل يد  فهو يال خطية  يمنا  هرى فيه قيامة المسني  سعد دي منلل .4

ألنك ال تترك نفس في  "في اإلير سننننننيس هرى ةعسننننننيرًا لقول المزمور في ساكر "الرب إسننننننتيقظ  النائب  " فيقول  
 "الجحيم وال تدع صفيك أ  يرى فسادا  
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 النسيم(ليلة اإلثنين )شم    عشية أحد القيامة المقدسة
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 

 

 (9:  95مز )
 (23 - 19:  20يو)
 

قولوا في األمم أ  الرب قد ملك علي خشــبة. وأيضــا قوم المســ ونة فهي ال  "  -(:9:  95مز  مزمور العشــية )
 "  تتزعزع . هلليلويا
ــبة"  مزمور العشنننننية: سالمسنننني    هرى إهتشنننننار اإليماي في العالب  لهمنا  "  قولوا في األمم إ  الرب قد ملك على خشـ

   يدي المسي  ملة على قلوب    العالب الملة الذى دعطى التياة للذين ماةوا
 

 -(:23 - 19:  20يوإنجيل العشية )
و لما  انت عشية ذلك اليوم و هو اول االسبوع و  انت االبواب مغلقة حيث  ا  التالميذ مجتمعين    -19 " 

 لسبب الخوف من اليهود جاء يسوع و وا  في الوسط و قال لهم سالم لكم.
 و لما قال هذا اراهم يديه و جنبه ففرح التالميذ اذ راوا الرب.   -20 
  ما ارسلني االب ارسلكم انا.  فقال لهم يسوع ايضا سالم لكم  -21 
 و لما قال هذا نفخ و قال لهم اقبلوا الروح القدس.  -22 
 " من غفرتم خطاياه تغفر له و من امس تم خطاياه امس ت -23 

 إهاي  العشية: هرى فيه:
 المسي  يدخ  ياأليواب م لقة  فاسد ال يامة له إم اهيات غير الاسد العاني   1
 مي عطية المسي  لش  ه فهو ملة السالم  مذا" السالم لكمقال لهب "  2
 سعد خو  ي ضطراب " ففرح التالميذ"  3
يمذا ةأسننننننيس لسننننننرين .." أقبلوا الروح القدس. من غفرتم لهم خطاياهم تغفر لهمهعخ في ي ومهب يقال لهب "  4

   [ التورة ياإلعترا   فالمسنننننننني  يتسننننننننس ملووةه ييملة على التائلين 2[ الوهنوت    1من دسننننننننرار الونيسننننننننة  
 ييتسس سر التطهير من الخطايا ليثلت الملووت يس  متمنين طامرين 

 
 ملحوظة

 اس يوم االثنين هو تذ ار لقاء الرب مع تلميذى عمواس .داليوجد قداس خاص بشم النسيم ز بل ق
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 رجوع للفهرس  أناجيل األسبوع األول

 
 

سنني ربيي للعالب  له سخلر  األلد التالي مو دلد ةوما يفيه يشننعي المسنني  إيماي ةوما فهو دلد اإلسني عشننر الذين  
ال يامة  لذلة ةدير القراءات خالل األسنننلوم لول مذا الموضنننوم      شنننعاء اإليماي لتووي الونيسنننة  نيسنننة  اربة 

 ةماد المسي  
 فيه هسم( عن شعاء إيماي ةلميذي عمواس يوم اإلثنين: 
ال تر الم نطرب ليعلن دهه يسنتخدم    المسني  يورخ التالميذ على عدم إيماههب  ييعهر لهب يسن   يوم الثالثاء: 

سه  دي   شنب لتى إضنطراب العالب ليصن  سالونيسنة للر األماي دي للسنماء  يمذا ما يا  دي هتمن
 يسوم يس  السعينة نائمًا  فلن ة ر  ايدا  

لة سأي يموت المسنني  ييقيوم األربعاء:  وم سعد هرى فيه دي شننعاء اإليماي ي وي ساقامة المتمنين  خليقة  ديدة  ًي
 سالسة ديام  يمو يطهر  نيسته نائمًا ليشعي إيماهها 

ةقدم لنا القراءات  من مو المسي   يما مي قوةه  يمن يعر  المسي  ل يقة يشعى إيماهه  ييتتول    يوم الخميس:
 لوارب يشهد للمسي  

الاهان الشننننننننخصنننننننني    يوم الخميس عرفنا من مو المسنننننننني   ياليوم ةتدسنا القراءات عن يا   يدممية يوم الجمعة:
 لنعر  المسي  ل يقة فنتمن سه ييشعى إيماهنا 

ــبت:   المسنننننني  ي نننننن( في  نيسننننننته يسننننننائ  ةطهير    من يريد دي يطهر  فالطهارة يغعراي الخطية ةنقي  يوم الســ
العيوي   "يطورى أله ياء القل  ألههب يعاينوي  " ييوم التالي ااب هسننننننننننننمعه يدعوها لنطي( يمن  

 يعينه يي عر خطاياا الساسقة يطي( مو يساعدا ي 
المسني  يشنعي إيماي ةوما  اإليماي يالخالم متاد للامي( يهونًا يدمب  طريق س ات اإليماي الصنتي    يوم األحد: 

 عالمة اإليماي الصتي  مي الورابة 
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 رجوع للفهرس  يوم اإلثنين من األسبوع األول

 
 القراءات:

ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 
ــ ــــو :  ــيــ ــكـــــاثــــولــ  الــ

 

 (2 , 1:  96مز )
 (12-1:24)لو
 (11:5-13:4تس1)
 (25-11:2بط1)

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــر ســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (20-1:3)أع
 (30,29, 13:  103مز )

 (35-13:24)لو

 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة 
 

  -(:35-13:24لوإنجيل القداس )
و اذا اثنا  منهم  انا منطلقين في ذلك اليوم الى قرية بعيدة عن اورشليم ستين غلوة اسمها    -13 "

 عمواس.
 و  انا يتكلما  بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث.   -14 
 و فيما هما يتكلما  و يتحاورا  اقترب اليهما يسوع نفسه و  ا  يمشي معهما.  -15 
 و لكن امس ت اعينهما عن معرفته.  -16 
 فقال لهما ما هذا الكالم الذي تتطارحا  به و انتما ماشيا  عابسين.  -17 
لم تعلم االمور  فاجاب احدهما الذي اسمه  ليوباس و قال له هل انت متغرب وحدك في اورشليم و  -18 

 التي حدثت فيها في هذه االيام.
فقال لهما و ما هي فقاال المختصة بيسوع الناصري الذي  ا  انسانا نبيا مقتدرا في الفعل و القول    -19 

 امام   و جميع الشعب.
  ي  اسلمه رؤساء الكهنة و ح امنا لقضاء الموت و صلبوه. -20 
ثة ايام منذ حدث  و نحن  نا نرجو انه هو المزمع ا  يفدي اسرانيل و لكن مع هذا  له اليوم له ثال   -21 

 ذلك. 
 بل بعض النساء منا حيرننا اذ  ن باكرا عند القبر.  -22 
 و لما لم يجد  جسده اتين قانالت انهن راين منظر مالنكة قالوا انه حي.   -23 
 و مضى قوم من الذين معنا الى القبر فوجدوا ه ذا  ما قالت ايضا النساء و اما هو فلم يروه.   -24 
 ا الغبيا  و البطيئا القلوب في االيما  بجميع ما تكلم به االنبياء.فقال لهما ايه  -25 
 اما  ا  ينبغي ا  المسيح يتالم بهذا و يدخل الى مجده. -26 
 ثم ابتدا من موسى و من جميع االنبياء يفسر لهما االمور المختصة به في جميع الكتب.  -27 
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 و هو تظاهر  انه منطلق الى م ا  ابعد. ثم اقتربوا الى القرية التي  انا منطلقين اليها  -28 
 فالزماه قانلين ام ث معنا النه نحو المساء و قد مال النهار فدخل ليم ث معهما.   -29 
 فلما اتكا معهما اخذ خبزا و بارك و  سر و ناولهما.  -30 
 فانفتحت اعينهما و عرفاه ثم اختفى عنهما.  -31 
 هبا فينا اذ  ا  ي لمنا في الطريق و يوضح لنا الكتب.فقال بعضهما لبعض الم ي ن قلبنا ملت  -32 
 فقاما في تلك الساعة و رجعا الى اورشليم و وجدا االحد عشر مجتمعين هم و الذين معهم.  -33 
 و هم يقولو  ا  الرب قام بالحقيقة و ظهر لسمعا .  -34 
 "  لخبزو اما هما فكانا يخبرا  بما حدث في الطريق و  ي  عرفاه عند  سر ا -35 

 إهاي  القداس:
مو قصننة ةلميذي عمواس  يهتن   ه يب قداس ساسننب شننب النسننيب  ي  مو ةذ ار ظهور المسنني  لتلميذي عمواس  
ييوم األلد التالي مو قصننننة شننننعاء إيماي ةوما  فاًا  اي يوم دلد ال يامة مو شننننعاء إيماي المادلية  ياليوم شننننعاء 

 هاد فيه شعاء اإليماي إيماي ةلميذي عمواس  فاألسلوم  له 
نحن رجونا أ  هذا هو المزمع  يلون هرى في إيماي ةلميذي عمواس دههما  اها يريداي مسننننننيتًا ستسنننننن  ةعويرمما "

ــرانيل فهما يريداي خالمنننننًا سنننننياسنننننيًا من الت ب الريماهي  يما قدمه المسننننني  خالمنننننًا ريليًا من  ". أ  يخلص إسـ
رجال  نبيا  مقتدرا .. لكنه مات.. بل هم تحيروا إذ يقو ي عن المسنننني   إيليس يالخطية  ي يماههما المري   علهما 

لة ليشنننعي إيماههما  ما عم  م( ةوما يم( المادلية  . ســمعوا أنه قام يالمسننني  في متلته هادا يتتاير معهما ًي
 فالمسي  يتسس ملووةه على إيماي قوي 

 
مـت أعمـالـك يـارب.  ـل شـــــــــيء بح مـة  كمثـل مـا عظ"  -(:30,29,  13:    103مز  مزمور إنجيـل القـداس )

 "  صنعت. فلي ن مجد الرب إلى األبد. يفرح الرب بجميع أعماله. هلليلويا
 مزمور إهاي  القداس:

 شعاء إيماي ةلميذي عمواس "  كل شئ بح مة صنعت"  كما قمت ينست الموت " كمثل ما عظمت أعمالك يا رب"
  شتد ي  شعى إيماهه يعرد سايماي من" "يفرح الرب بجميع أعماله

 
الرب قد ملك فلتتهلل األرضز ولتفرح الجزانر الكثيرةز ســـــــحاٌب وضـــــــباٌب  "  -:(2 , 1:   96مز  )مزمور باكر 

  "  حولهز العدل والقضاء قوام عرشه. هلليلويا
 مزمور ساكر: 

"ولتفرح الجزانر مو ملنة سصننننننننننننننلي نه يقينامتنه  يرنايمناي عليندا القوي النذي شننننننننننننننعناا  " الرب ـقد مـلك فلتتهـلل األرض"
علينا دي هتمن سالرغب من غموض سع  " "سـحاب وضـباب حولهمن له إيماي سنني وي إيماهه سننر فرله  "  الكثيرة

مذا ما يا  دي هتمن سه على الرغب من غموض "  العدل والح م قوام  رســــــيه"دل امه )ال ننننننننن اب يالسنننننننننتاب(  
 ع  دل امه س
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  -(:12-1:24لوإنجيل باكر )
 ثم في اول االسبوع اول الفجر اتين الى القبر حامالت الحنوط الذي اعددنه و معهن اناس.  -1" 
 فوجد  الحجر مدحرجا عن القبر. -2 
 فدخلن و لم يجد  جسد الرب يسوع. -3 
 و فيما هن محتارات في ذلك اذا رجال  وقفا بهن بثياب براقة.  -4 
 و اذ  ن خانفات و منكسات وجوههن الى االرض قاال لهن لماذا تطلبن الحي بين االموات.  -5 
 ليس هو ههنا لكنه قام اذ ر   ي   لم ن و هو بعد في الجليل.  -6 
 اس خطاة و يصلب و في اليوم الثالث يقوم. قانال انه ينبغي ا  يسلم ابن االنسا  في ايدي ان -7 
 فتذ ر   المه.  -8 
 و رجعن من القبر و اخبر  االحد عشر و جميع الباقين بهذا  له. -9 
 و  انت مريم المجدلية و يونا و مريم ام يعقوب و الباايات معهن اللواتي قلن هذا للرسل.   -10 
 فتراءى  المهن لهم  الهذيا  و لم يصدقوهن.   -11 
فقام بطرس و ر ض الى القبر فانحنى و نظر االكفا  موضــوعة وحدها فمضــى متعجبا في نفســه مما    -12 

 "  كا 
 إهاي  ساكر:

ــا .. هسننننم( فيه عن قصننننة ال يامة  ي الم المالئوة " ــلم إبن اإلنسـ إذ ر   ي   لم ن .. قانال  أنه ينبغي أ  يسـ
ما يقوله الرب فالملووت يتسنننننننننننننس على اإليماي سه يالثقة يالمعنى مو دممية اإليماي س   "  وفي اليوم الثالث يقوم

 في    ما يقوله 
 
 

   -(:11:5- 13:4تس1البولس )
 ( 18- 13:4تس1)
 ثم ال اريد ا  تجهلوا ايها االخوة من جهة الراقدين لكي ال تحزنوا  الباقين الذين ال رجاء لهم.   -13  "
 النه ا   نا نؤمن ا  يسوع مات و قام فكذلك الراقدو  بيسوع سيحضرهم   ايضا معه.   -14 
 نسبق الراقدين.  فاننا نقول لكم هذا ب لمة الرب اننا نحن االحياء الباقين الى مجيء الرب ال   -15 
ال  الرب نفسه بهتاف بصوت رنيس مالنكة و بوق   سوف ينزل من السماء و االموات في    -16 

 المسيح سيقومو  اوال. 
ثم نحن االحياء الباقين سنخطم جميعا معهم في السحب لمالقاة الرب في الهواء و ه ذا نكو   ل    -17 

 حين مع الرب. 
 "  لذلك عزوا بعض م بعضا بهذا الكالم. -18 
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 ( 11-1:5تس1)
 و اما االزمنة و االوقات فال حاجة لكم ايها االخوة ا  اكتب الي م عنها. -1  "
 التحقيق ا  يوم الرب  لص في الليل ه ذا يجيء. النكم انتم تعلمو  ب -2 
 النه حينما يقولو  سالم و اما  حينئذ يفاجئهم هالك بغتة  المخاض للحبلى فال ينجو .  -3 
 و اما انتم ايها االخوة فلستم في ظلمة حتى يدر  م ذلك اليوم  لص.  -4 
 جميع م ابناء نور و ابناء نهار لسنا من ليل و ال ظلمة. -5 
 فال ننم اذا  الباقين بل لنسهر و نصح.  -6 
 ال  الذين ينامو  فبالليل ينامو  و الذين يس رو  فبالليل يس رو . -7 
 و اما نحن الذين من نهار فلنصح البسين درع االيما  و المحبة و خوذة هي رجاء الخالص.  -8 
 ح.ال    لم يجعلنا للغضب بل القتناء الخالص بربنا يسوع المسي -9 
 الذي مات الجلنا حتى اذا سهرنا او نمنا نحيا جميعا معه. -10 
 " لذلك عزوا بعض م بعضا و ابنوا احد م االخر  ما تفعلو  ايضا -11 

 اللولس:
يهووي مسننننننتعدين  .."  فلنتيقظ ولنســــهر"منا هرى دي التورة طريق لشننننننعاء اإليماي فال ي نننننني( منا الملووت يالماد  

 دي هقوم من موت الخطية ااي " وه ذا نكو  مع الرب دانما   إلست  ال الرب في الهواء 
 

   -(:25- 11:2بط1الكاثولي و  )
 ايها االحباء اطلب الي م  غرباء و نزالء ا  تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس.  -11  "
و ا  تكو  سيرتكم بين االمم حسنة لكي ي ونوا في ما يفترو  علي م  فاعلي شر يمجدو    في    -12 

 يوم االفتقاد من اجل اعمالكم الحسنة التي يالحظونها.
 ب بشري من اجل الرب ا   ا  للملك فكمن هو فوق الكل.فاخضعوا لكل ترتي  -13 
 او للوالة فكمرسلين منه لالنتقام من فاعلي الشر و للمدح لفاعلي الخير.  -14 
 ال  ه ذا هي مشيئة   ا  تفعلوا الخير فتس توا جهالة الناس االغبياء.   -15 
 . احرار و ليس  الذين الحرية عندهم سترة للشر بل  عبيد   -16 
 اكرموا الجميع احبوا االخوة خافوا   اكرموا الملك. -17 
 ايها الخدام  ونوا خاضعين ب ل هيبة للسادة ليس للصالحين المترفقين فقط بل للعنفاء ايضا. -18 
 ال  هذا فضل ا   ا  احد من اجل ضمير نحو   يحتمل احزانا متالما بالظلم.   -19 
تلطمو  مخطئين فتصبرو  بل ا   نتم تتالمو  عاملين الخير فتصبرو   النه اي مجد هو ا   نتم   -20 

 فهذا فضل عند  . 
 النكم لهذا دعيتم فا  المسيح ايضا تالم الجلنا تار ا لنا مثاال لكي تتبعوا خطواته.   -21 
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 الذي لم يفعل خطية و ال وجد في فمه م ر.  -22 
 ي ن يهدد بل  ا  يسلم لمن يقضي بعدل.  الذي اذ شتم لم ي ن يشتم عوضا و اذ تالم لم -23 
الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته  -24 

 شفيتم. 
 "  النكم  نتم  خراف ضالة لكنكم رجعتم اال  الى راعي نفوس م و اسقفها  -25 

 الواسولي وي:
تجنبوا الشــــهوات "هرى منا الطهارة يالخ نننننننوم للملة لتى لو ةألمنا  فالسنننننننلوم الصنننننننال  طريق لشنننننننعاء اإليماي   

)فالرب مو الذي دقام الرئيس " البشـــــرية.. لي ن تصـــــرفكم محمودا .. إخضـــــعوا لكل ترتيب بشـــــري من أجل الرب
قاله يولس الرسنننننننننننول  دي اإليماي ينمو  يمذا ما "  لنقتفي أثاره"لي وي رئيسنننننننننننا( يلنتتم  األلب على مثال المسننننننننننني   

 ( يط عًا فالش ر مطلوب يس  األلب  ما في يس  ديام العرد 7:2سالش ر )كو
 

  -(:20-1:3أعاإلبر سيس )
 و صعد بطرس و يوحنا معا الى الهي ل في ساعة الصالة التاسعة.  -1  "
هي ل الذي يقال له الجميل  و  ا  رجل اعرج من بطن امه يحمل  انوا يضعونه  ل يوم عند باب ال -2 

 ليسال صدقة من الذين يدخلو  الهي ل.
 فهذا لما راى بطرس و يوحنا مزمعين ا  يدخال الهي ل سال لياخذ صدقة. -3 
 فتفرس فيه بطرس مع يوحنا و قال انظر الينا.  -4 
 فالحظهما منتظرا ا  ياخذ منهما شيئا. -5 
فقال بطرس ليس لي فضة و ال ذهب و لكن الذي لي فاياه اعطيك باسم يسوع المسيح الناصري قم و  -6 

 امش.
 و امس ه بيده اليمنى و اقامه ففي الحال تشددت رجاله و  عباه.  -7 
 فوثب و وا  و صار يمشي و دخل معهما الى الهي ل و هو يمشي و يطفر و يسبح  .  -8 
 شعب و هو يمشي و يسبح  .و ابصره جميع ال -9 
و عرفوه انه هو الذي  ا  يجلس الجل الصدقة على باب الهي ل الجميل فامتالوا دهشة و حيرة مما    -10 

 حدث له.
و بينما  ا  الرجل االعرج الذي شفي متمس ا ببطرس و يوحنا تراكض اليهم جميع الشعب الى الرواق   -11 

 شو . الذي يقال له رواق سليما  و هم منده
فلما راى بطرس ذلك اجاب الشعب ايها الرجال االسرانيليو  ما بالكم تتعجبو  من هذا و لماذا   -12 

 تشخصو  الينا  اننا بقوتنا او تقوانا قد جعلنا هذا يمشي.
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ا  اله ابراهيم و اسحق و يعقوب اله اباننا مجد فتاه يسوع الذي اسلمتموه انتم و انكرتموه امام وجه  -13 
 و هو حاكم باطالقه. بيالطس

 و لكن انتم انكرتم القدوس البار و طلبتم ا  يوهب لكم رجل قاتل.  -14 
 و رنيس الحياة قتلتموه الذي اقامه   من االموات و نحن شهود لذلك.  -15 
و بااليما  باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه و تعرفونه و االيما  الذي بواسطته اعطاه هذه    -16 

 ام جميع م.الصحة ام
 و اال  ايها االخوة انا اعلم انكم بجهالة عملتم  ما رؤساؤ م ايضا.  -17 
 و اما   فما سبق و انبا به بافواه جميع انبيانه ا  يتالم المسيح قد تممه ه ذا.  -18 
 فتوبوا و ارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تاتي اوقات الفرج من وجه الرب.  -19 
 " المبشر به لكم قبل و يرسل يسوع المسيح -20 

 اإلير سيس:
هرى منا المقعد الذي يقذ يةشنننندن يمذا إشننننارة لل نننن ي  إيماهيًا الذي ُيشننننعى إيماهه فيتشنننندن إيماهيًا  سب هاد نعوة 

 للتورة فهي طريق لشعاء اإليماي  يلناللظ دي ًا دي اإليماي القوي ل طرس يشعي المقعد 
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 رجوع للفهرس  يوم الثالثاء من األسبوع األول

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (3,2: 91مز)
 (22-15:6)يو

 (1: 104مز)
 (20-16:28)مت
 (21-6:5)رو

ــو :   ــ ـــــ ــيـــــ ــولـــــ ــاثـــــ ــكـــــ  الـــــ
ــس: ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــر ســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (11-1:4بط1)
 (43-34:10)أع

 (3,2: 104مز)
 (20-9:16)مر

 
 قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة في الخمسين يوم المقدسة تستبدل 

 
 -(:20-9:16مرإنجيل القداس )

 و بعدما قام باكرا في اول االسبوع ظهر اوال لمريم المجدلية التي  ا  قد اخرج منها سبعة شياطين.  -9  " 
 فذهبت هذه و اخبرت الذين  انوا معه و هم ينوحو  و يب و .   -10 
 فلما سمع اولئك انه حي و قد نظرته لم يصدقوا.  -11 
 يا  منطلقين الى البرية.و بعد ذلك ظهر بهيئة اخرى الثنين منهم و هما يمش  -12 
 و ذهب هذا  و اخبرا الباقين فلم يصدقوا و ال هذين.  -13 
اخيرا ظهر لالحد عشر و هم متكئو  و وبخ عدم ايمانهم و قساوة قلوبهم النهم لم يصدقوا الذين  -14 

 نظروه قد قام. 
 و قال لهم اذهبوا الى العالم اجمع و اكرزوا باالنجيل للخليقة  لها.   -15 
 من امن و اعتمد خلص و من لم يؤمن يد .   -16 
 و هذه االيات تتبع المؤمنين يخرجو  الشياطين باسمي و يتكلمو  بالسنة جديدة.  -17 
 يحملو  حيات و ا  شربوا شيئا مميتا ال يضرهم و يضعو  ايديهم على المرضى فيبراو .   -18 
 مين  . ثم ا  الرب بعدما  لمهم ارتفع الى السماء و جلس عن ي  -19 
 " و اما هم فخرجوا و  رزوا في  ل م ا  و الرب يعمل معهم و يثبت الكالم بااليات التابعة امين -20 

 إهاي  القداس:
  تهاميق سعد رديا قد منا المسننننننننني  يعهر للتالميذ ييورخ عدم إيماههب يقسننننننننناية قلورهب ألههب لب يصننننننننندقوا الذين  اهوا 

فخرجوا و رزوا المسنننننني  إيماههب  يلنرى ماًا لدذ لهب إً  اي لهب اإليماي القوي "دخلريمب  يرهذا العهور شننننننعا  ي 
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فالونيسنننننننننة التي لها إيماي  "  في  ل م ا  و ا  الرب يعمل معهم ويثبت الكالم باآليات التي تتبعهم إلى أبد اآلباد
 قوي مي  نيسة  اربة لها سمات ردينا سع ها منا يسنرى ال اقي في س ية القراءات 

 
وليفرح قلـب الـذين يلتمســـــــــو  الرب. ابتغوا الرب واعتزوا. أطلبوا "  -(:3,2:  104زمور إنجيـل القـداس )مزم

 "  وجهه فى  ل حين. أذ روا عجانبه التي صنعها. آياته وأح ام فيه. هلليلويا
 مزمور القداس:

ــو  الرب. إبتغوا الرب وإعتزوا. اذ روا عجانبه " يعرلوي س يامة السننننننننيد يمي نلي  فهب "  ليفرح قلب الذين يلتمســـ
يفي  رابةهب ي   من يتقوى      ر يها ي ونا يسننننننننطهبعه  قيامتهب  ييعرلوي لو ونا في يسننننننننطهب يالعاائ  التي يُ 

  إيماهه ةنعت  عيناا ييرى عاائ  يآيات الرب  ي  يعم  آيات  الونيسنننة القوية اإليماي مي  نيسنننة ةماد المسننني  
   اذ روا عجانبهمال الرب الساسقة معنا ليتقوى إيماهنا= يرالنس ة لنا علينا دي هذ ر دع

 
ــنيعك. وبأعمال يديك أبتهف.  ما عظمت أعمالك  "  -(:3,2:  91مزمور العشـــــية )مز ألنك أفرحتني يارب بصـــ

 " يارب. وأفكارك عمقت جدا . هلليلويا
 مزمور العشية:

 )سعينته( يعرد سالرغب من علو األموا  من يدخ  المسي  لياةه " = ألنك أفرحتني يا رب بصنيعك"
 سيرا على ال تر دي مو ضاس  الو  يمو سيد مذا العالب " = كما عظمت أعمالك"
لن هعهب    ةصننننننرفات   يدل امه  يلماًا يسننننننم  ساضننننننطراب العالب لولنا لون علينا دي " =  أفكارك عمقت جدا  "

  "هتمن    دي    األمور ةعم  معًا للخير للذين يتلوي 
 

  -(:22-15:6يوإنجيل العشية )
 و اما يسوع فاذ علم انهم مزمعو  ا  ياتوا و يختطفوه ليجعلوه ملكا انصرف ايضا الى الجبل وحده.   -15  "
 و لما  ا  المساء نزل تالميذه الى البحر.  -16 
فدخلوا السفينة و  انوا يذهبو  الى عبر البحر الى  فرناحوم و  ا  الظالم قد اقبل و لم ي ن يسوع قد   -17 

 اتى اليهم.
 و هاج البحر من ريح عظيمة تهب.   -18 
فلما  انوا قد جذفوا نحو خمس و عشرين او ثالثين غلوة نظروا يسوع ماشيا على البحر مقتربا من    -19 

 السفينة فخافوا.
 فقال لهم انا هو ال تخافوا.  -20 
 فرضوا ا  يقبلوه في السفينة و للوقت صارت السفينة الى االرض التي  انوا ذاهبين اليها.  -21 
و في الغد لما راى الجمع الذين  انوا واقفين في عبر البحر انه لم تكن هناك سـفينة اخرى سـوى واحدة   -22 

 " م يدخل السفينة مع تالميذه بل مضى تالميذه وحدهمو هي تلك التي دخلها تالميذه و ا  يسوع ل
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 إهاي  عشية:
مو مننورة للونيسننة في العالب الهائج الم ننطرب  ال تر يفي يسنن  العالم  لون المسنني  يأةي سننائرًا فو  األموا  

الثقة في إعالهًا عن سننننننيطرةه على    األمور فهو ضنننننناس  الو  الذي يقون السننننننعينة للر األماي  ي ًا ي دت مذا 
المسننني   يمذا اإليماي لصنننار مذا خير  ارب للمسننني  في يسننن  العالب  دي لين يراها العالب يسننن  ضنننيقات العالب 
يهتن في سقة في إلهنا  يي ون المسنننننني  في  نيسننننننته سننننننل  اايات يالمعازات التي يعملها المتمنين  ي لما ردينا  

 رالتالي هزنان سالمًا يرالتالي هووي مالتين للورابة مسيتنا ي ل  العالب الم طرب يزنان إيماهنا ييشعى  ي 
 

ـــمهز ـنادوا فى األمم ـبأعـماـلهز ـحدثوا بجميع عـجانـبهز  "-:(1:  104مز)مزمور ـباكر  اعترفوا للرب وادعوا ـباســـــــ
 " افتخروا باسمه القدوس. هلليلويا

 مزمور ساكر: 
للونيسننننننننننننننة لتورب  ي ي  ةورب إي لب ي ن لهنا اإليمناي  هنداء من المرةن   "  إعترفوا للرب.. ـنادوا في األمم ـبأعـماـله"

 القوي 
 

  -(:20-16:28متإنجيل باكر )
 و اما االحد عشر تلميذا فانطلقوا الى الجليل الى الجبل حيث امرهم يسوع.  -16  "
 و لما راوه سجدوا له و لكن بعضهم ش وا.  -17 
 ء و على االرض. فتقدم يسوع و  لمهم قانال دفع الي  ل سلطا  في السما  -18 
 فاذهبوا و تلمذوا جميع االمم و عمدوهم باسم االب و االبن و الروح القدس.  -19 
 " و علموهم ا  يحفظوا جميع ما اوصيتكم به و ها انا مع م  ل االيام الى انقضاء الدهر امين -20 

 إهاي  ساكر:
 ".إذهبوا وعلموا جميع األممهرى الونيسة القوية  نيسة  اربة "

 
 -(:21-6:5روالبولس )

 ال  المسيح اذ  نا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين الجل الفجار. -6  " 
 فانه بالجهد يموت احد الجل بار ربما الجل الصالح يجسر احد ايضا ا  يموت. -7 
 و لكن   بين محبته لنا النه و نحن بعد خطاة مات المسيح الجلنا. -8 
 فباالولى  ثيرا و نحن متبررو  اال  بدمه نخلص به من الغضب.  -9 
النه ا   نا و نحن اعداء قد صولحنا مع   بموت ابنه فباالولى  ثيرا و نحن مصالحو  نخلص   -10 

 بحياته. 
 ايضا باهلل بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به اال  المصالحة. و ليس ذلك فقط بل نفتخر   -11 
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من اجل ذلك  انما بانسا  واحد دخلت الخطية الى العالم و بالخطية الموت و ه ذا اجتاز الموت الى   -12 
 جميع الناس اذ اخطا الجميع.

 ناموس. فانه حتى الناموس  انت الخطية في العالم على ا  الخطية ال تحسب ا  لم ي ن   -13 
لكن قد ملك الموت من ادم الى موسى و ذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي ادم الذي هو  -14 

 مثال االتي. 
و لكن ليس  الخطية ه ذا ايضا الهبة النه ا   ا  بخطية الواحد مات الكثيرو  فباالولى  ثيرا نعمة    -15 

   و العطية بالنعمة التي باالنسا  الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين.
جرى خطايا  و ليس  ما بواحد قد اخطا ه ذا العطية ال  الح م من واحد للدينونة و اما الهبة فمن   -16 

 كثيرة للتبرير. 
النه ا   ا  بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد فباالولى  ثيرا الذين ينالو  فيض النعمة و عطية    -17 

 البر سيملكو  في الحياة بالواحد يسوع المسيح.
ميع  فاذا  ما بخطية واحدة صار الح م الى جميع الناس للدينونة ه ذا ببر واحد صارت الهبة الى ج  -18 

 الناس لتبرير الحياة. 
النه  ما بمعصية االنسا  الواحد جعل الكثيرو  خطاة ه ذا ايضا باطاعة الواحد سيجعل الكثيرو    -19 

 ابرارا. 
 و اما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية و لكن حيث  ثرت الخطية ازدادت النعمة جدا.  -20 
 " ة بالبر للحياة االبدية بيسوع المسيح ربناحتى  ما ملكت الخطية في الموت ه ذا تملك النعم -21 

 اللولس:
التى   لياةه=    نخلص بحياتهيالموام   يدهنا   فيض النعمةالمسنني    يترم  نيسننته نيي دي يسنناهدما  ي  يعطيها  

ــولحنا مع   بموتهسعد دي      يلصنننننننننننولنا على مذا التياة  اي  قام يها من الموت    ي لما هقي    نيسنننننننننننته  صـــــ
 )الواسولي وي( ساأللب  ةعهر مواملها 

 
 -(:11-1:4بط1الكاثولي و  )

فاذ قد تالم المسيح الجلنا بالجسد تسلحوا انتم ايضا بهذه النية فا  من تالم في الجسد    عن   -1 " 
 الخطية.

 لكي ال يعيش ايضا الزما  الباقي في الجسد لشهوات الناس بل الرادة  .  -2 
ال  زما  الحياة الذي مضى ي فينا لنكو  قد عملنا ارادة االمم سالكين في الدعارة و الشهوات و ادما   -3 

 الخمر و البطر و المنادمات و عبادة االوثا  المحرمة.
 لستم تر ضو  معهم الى فيض هذه الخالعة عينها مجدفين.االمر الذي فيه يستغربو  انكم  -4 
 الذين سوف يعطو  حسابا للذي هو على استعداد ا  يدين االحياء و االموات. -5 
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 فانه الجل هذا بشر الموتى ايضا لكي يدانوا حسب الناس في بالجسد و لكن ليحيوا حسب   بالروح.  -6 
 قلوا و اصحوا للصلوات. و انما نهاية  ل شيء قد اقتربت فتع -7 
 و لكن قبل  ل شيء لتكن محبتكم بعض م لبعض شديدة ال  المحبة تستر  ثرة من الخطايا.  -8 
  ونوا مضيفين بعض م بعضا بال دمدمة.  -9 
 لي ن  ل واحد بحسب ما اخذ موهبة يخدم بها بعض م بعضا  و الء صالحين على نعمة   المتنوعة.  -10 
ا   ـا  يتكلم احـد فكـاقوال   و ا   ـا  يخـدم احـد فكـاـنه من قوة يمنحهـا   لكي يتمجـد   في  ـل   -11 

 "  شيء بيسوع المسيح الذي له المجد و السلطا  الى ابد االبدين امين
 الواسولي وي:

 من األمور الم ننطررة يطاللنا الرسننول سأي هتتم  األلب  يمذا ياعلنا هوذ عن الخطية  يمن مذا هعهب ل مة  
)ال تر في إهاي  عشية( فاهلل ست مة يستخدمها لمن( الخطية  يقد يتصور ال ع  دي بيانة األلب مي ضعذ من  
  يدهه   يسنننناهد دي نا    ي  مي ست مة ةعد دي نا للسننننماء  فعين   مي على يمننننول عليدا للميناء سننننالمين  

 ي الذي يماد   )إهاي  عشية(  مذا مو اإليماي القو 
يلون الواسولي وي دي ننننننًا يدعوها للمت ة يالخدمة فلديي مذا ةووي  رابةنا يال معنى  ي نيسننننننة  هذا ةووي  نيسننننننة  

 كاربة ةماد المسي  
 

 -(:43-34:10أعاإلبر سيس )
 ففتح بطرس فاه و قال بالحق انا اجد ا    ال يقبل الوجوه.   -34 " 
 بل في  ل امة الذي يتقيه و يصنع البر مقبول عنده.  -35 
 الكلمة التي ارسلها الى بني اسرانيل يبشر بالسالم بيسوع المسيح هذا هو رب الكل. -36 
 لجليل بعد المعمودية التي  رز بها يوحنا. انتم تعلمو  االمر الذي صار في  ل اليهودية مبتدنا من ا -37 
يسوع الذي من الناصرة  ي  مسحه   بالروح القدس و القوة الذي جال يصنع خيرا و يشفي جميع   -38 

 المتسلط عليهم ابليس ال     ا  معه. 
 لى خشبة.و نحن شهود ب ل ما فعل في  ورة اليهودية و في اورشليم الذي ايضا قتلوه معلقين اياه ع  -39 
 هذا اقامه   في اليوم الثالث و اعطى ا  يصير ظاهرا.  -40 
ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق   فانتخبهم لنا نحن الذين اكلنا و شربنا معه بعد ايامته من   -41 

 االموات. 
 و اوصانا ا  نكرز للشعب و نشهد با  هذا هو المعين من   ديانا لالحياء و االموات.  -42 
 " له يشهد جميع االنبياء ا   ل من يؤمن به ينال باسمه غفرا  الخطايا -43 

 اإلير سيس: منا هرى الونيسة الواربة 
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 رجوع للفهرس  يوم األربعاء من األسبوع األول

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (7-5: 29مز)
 (17-15:9)مت

 (26,25: 104مز)
 (14-9:1)يو

 (58-50:15كو1)

ــو :   ــ ـــــ ــيـــــ ــولـــــ ــاثـــــ ــكـــــ  الـــــ
ــس: ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــر ســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (21-10:1بط1)
 (13-1:4)أع

 (1: 105مز)
 (25-12:2)يو

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة 

 
موضنننننوم شنننننعاء اإليماي   ما فع  الرب م( ةوما )إهاي  األلد المقل ( يهرى منا  ي  يشنننننعي المسننننني   مابلنا في  

 ( سا يات  2( يتطهير القل  ) الهي   ( يقد يستخدم السوط )التاارب (           1إيماي الونيسة  
 

 -(:25-12:2يوإنجيل القداس )
 وته و تالميذه و اقاموا هناك اياما ليست  ثيرة.و بعد هذا انحدر الى  فرناحوم هو و امه و اخ  -12 " 
 و  ا  فصح اليهود قريبا فصعد يسوع الى اورشليم.  -13 
 و وجد في الهي ل الذين  انوا يبيعو  بقرا و غنما و حماما و الصيارف جلوسا.  -14 
 لب مواندهم. فصنع سوطا من حبال و طرد الجميع من الهي ل الغنم و البقر و  ب دراهم الصيارف و ق  -15 
 و قال لباعة الحمام ارفعوا هذه من ههنا ال تجعلوا بيت ابي بيت تجارة.  -16 
 فتذ ر تالميذه انه م توب غيرة بيتك اكلتني.   -17 
 فاجاب اليهود و قالوا له اية اية ترينا حتى تفعل هذا.  -18 
 اجاب يسوع و قال لهم انقضوا هذا الهي ل و في ثالثة ايام اايمه.  -19 
 فقال اليهود في ست و اربعين سنة بني هذا الهي ل افانت في ثالثة ايام تقيمه.   -20 
 و اما هو فكا  يقول عن هي ل جسده.  -21 
 فلما قام من االموات تذ ر تالميذه انه قال هذا فامنوا بالكتاب و الكالم الذي قاله يسوع.  -22 
 و لما  ا  في اورشليم في عيد الفصح امن  ثيرو  باسمه اذ راوا االيات التي صنع.  -23 
 لكن يسوع لم ياتمنهم على نفسه النه  ا  يعرف الجميع.  -24 
 " يشهد احد عن االنسا  النه علم ما  ا  في االنسا  و النه لم ي ن محتاجا ا   -25 
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 إهاي  القداس:
هسننم( فيه عن ةطهير الهي   يدي السننيد دمسننة سسننوط  سب  الم الرب عن مدم الهي   إشننارة لموةه ي قامة الهي   

اي دلد في ساهية إشننننننننننننننارة ل يامته سعد سالسة ديام  يرهذا هعهب دي الرب سموةه يقيامته  ي يب    شننننننننننننننب  ديدًا "إي  
موةه يقيامته منننننننار للمعمونية قوة سالريد القدس دي هولد ي نة س(  فالرب  17:5كو2خليقة  ديدة" )  المسننننننني  فهو

 ديدة يهصير ديناء و  يقد يتتا  دي ن   للتأني  سسوط في يد الرب  لتى يطهرمب ييشعي إيماههب  يمذا عم  
   م(  نيسته دي يطهرما  يل يد 

 
ــالح وإ  إلى األبد رحمته. من يقدر يصـــــــــم    "  -(:1:  105نجيل القداس )مزمزمور إ اعترفوا للرب فإنه صـــــــ

 "جبروت الرب. ويجعل جميع تسابيحه مسموعة. هلليلويا 
 مزمور إهاي  القداس:

 مذا ةسلي  الونيسة التي خلقها الرب "سخلقة  ديدة سعدائه " = اعترفوا للرب فإنه صالح"
 = في ةاديد الخليقة يمزيمة الشيطاي يالخطية يالموت " جبرؤوت الربمن يقدر أ  يصم "
 = مذا مي الونيسة الواربة ي هتشار اإليماي في    العالب " ويجعل جميع تسابيحه مسموعة"
 

بالعشــــاء يحل الب اء وبالغداة الســــرور. أنا قلت فى نعيمي إني ال أحول  "  -(:7-5:  29مزمور العشــــية )مز
 "إلى الدهر. يارب بمشيئتك أعطيت جمالي قوة. صرفت وجهك عنى فصرت قلقا . هلليلويا 

 مزمور العشية: ردينا في اإلهاي  دي السيد سيخلق    شب  ديدًا 
 مذا ما سعد العداء " = لسروروبالغداة ا"مذا ما قل  العداء  " = بالعشاء يحل الب اء"
 = مذا الامال مو للخليقة الاديدة " يا رب بمشيئتك أعطيت جمالي قوة"
 

  -(:17-15:9متإنجيل العشية )
فقال لهم يسوع هل يستطيع بنو العرس ا  ينوحوا ما دام العريس معهم و لكن ستاتي ايام حين يرفع    -15 "

 العريس عنهم فحينئذ يصومو .
 ليس احد يجعل رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق ال  الملء ياخذ من الثوب فيصير الخرق اردا. -16 
و ال يجعلو  خمرا جديدة في زقاق عتيقة لئال تنشــق الزقاق فالخمر تنصــب و الزقاق تتلم بل يجعلو    -17 

 "خمرا جديدة في زقاق جديدة فتحفظ جميعا 
 إهاي  العشية:

 ن(    شب  ديدًا  فال يصل  دي يتب اللناء على ما مو قديب هرى دي المسي  يص
 

أخرج شعبه باالبتهاج. ومختاريه بالفرح. لكيما يحفظوا حقوقه. ويلتمسوا    "  -:(26,25:  104مز)مزمور باكر  
 "ناموسه. هلليلوي 
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 "أخرج شعبه باإلبتهاج"مزمور ساكر: ردينا في إهاي  ساكر دهنا مرها دي ن و= 
 دي يتععوا يماياا عن ل   أيناء  يمذا مي طليعة الخليقة الاديدة " = لكيما يحفظوا حقوقه"
 

  -(:14-9:1يوإنجيل باكر )
  ا  النور الحقيقي الذي ينير  ل انسا  اتيا الى العالم.  -9 "
  ا  في العالم و  و  العالم به و لم يعرفه العالم. -10 
 الى خاصته جاء و خاصته لم تقبله.  -11 
 و اما  ل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ا  يصيروا اوالد   اي المؤمنو  باسمه.   -12 
 الذين ولدوا ليس من دم و ال من مشيئة جسد و ال من مشيئة رجل بل من  . -13 
 "كلمة صار جسدا و حل بيننا و راينا مجده مجدا  ما لوحيد من االب مملوءا نعمة و حقا و ال -14 

 إهاي  ساكر: المسي    يصن(    شب  ديدًا فق   ي  ياعلنا ديناء و يل  فينا 
 

  -(:58-50:15كو1البولس )
 يرث الفساد عدم الفساد.   فاقول هذا ايها االخوة ا  لحما و دما ال يقدرا  ا  يرثا ملكوت   و ال  -50 "
 هوذا سر اقوله لكم ال نرقد  لنا و لكننا  لنا نتغير.   -51 
 في لحظة في طرفة عين عند البوق االخير فانه سيبوق فيقام االموات عديمي فساد و نحن نتغير.   -52 
 ال  هذا الفاسد ال بد ا  يلبس عدم فساد و هذا المانت يلبس عدم موت.  -53 
و متى لبس هذا الفاسد عدم فساد و لبس هذا المانت عدم موت فحينئذ تصير الكلمة الم توبة ابتلع    -54 
 لموت الى غلبة.ا
 اين شو تك يا موت اين غلبتك يا هاوية. -55 
 اما شو ة الموت فهي الخطية و قوة الخطية هي الناموس.  -56 
 و لكن ش را هلل الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح.   -57 
ــخين غير متزعزعين م ثرين في عمل الرب  ل حين عالمين   -58  ا  تعب م اذا يا اخوتي االحباء  ونوا راســـــ

 "ليس باطال في الرب 
 اللولس:

هرى منا مصنننننننننننير الخليقة الاديدة مو دهها ةرذ ملووت    فاللتب يالدم   يسنننننننننننتطيعاي مذا دي الخليقة القديمة  
 يالرسول يدعوها دي هثلت غير متزعزعين في إيماهنا بائدين في عم  الرب  منتعرين مذا الاسد المماد 

 
 - (:21- 10:1بط1الكاثولي و  )

 الخالص الذي فتش و بحث عنه انبياء الذين تنباوا عن النعمة التي الجلكم.  -10 " 
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باحثين اي وقت او ما الوقت الذي  ا  يدل عليه روح المسيح الذي فيهم اذ سبق فشهد باالالم التي    -11 
 للمسيح و االمجاد التي بعدها.

الذين اعلن لهم انهم ليس النفسهم بل لنا  انوا يخدمو  بهذه االمور التي اخبرتم بها انتم اال    -12 
 مرسل من السماء التي تشتهي المالنكة ا  تطلع عليها. بواسطة الذين بشرو م في الروح القدس ال

لذلك منطقوا احقاء ذهنكم صاحين فالقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها الي م عند  -13 
 استعال  يسوع المسيح.

  اوالد الطاعة ال تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم. -14 
 ا انتم ايضا قديسين في  ل سيرة. بل نظير القدوس الذي دعاكم  ونو   -15 
 النه م توب  ونوا قديسين الني انا قدوس.  -16 
 و ا   نتم تدعو  ابا الذي يح م بغير محاباة حسب عمل  ل واحد فسيروا زما  غربتكم بخوف.   -17 
 ء. عالمين انكم افتديتم ال باشياء تفنى بفضة او ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من االبا -18 
 بل بدم  ريم  ما من حمل بال عيب و ال دنس دم المسيح.  -19 
 معروفا سابقا قبل تاسيس العالم و لكن قد اظهر في االزمنة االخيرة من اجلكم.   -20 
انتم الذين به تؤمنو  باهلل الذي اقامه من االموات و اعطاه مجدا حتى ا  ايمانكم و رجاءكم هما في   -21 

  " 
 الواسولي وي:

إســتفحصــه األنبياء  "ا يزيد إيماهنا دي مذا الخالم الذي لصنننلنا عليه )را ( اللولس( ةب التنلت عنه ساألهلياء=  م
 م المسننني  دي دهها خطة دبلية في فور    يالرسنننول ديشنننهديا عن  " الذين تنبأوا من أجل النعمة الواصــلة إلي م

 يمن   يعع  فهنام السوط في يد المسي ( يطل  دي هتيقظ ي  هتش   سالشهوات يهووي دي ن طاعة )
 

 -(:13-1:4أعاإلبر سيس )
 و بينما هما يخاطبا  الشعب اقبل عليهما الكهنة و قاند جند الهي ل و الصدوقيو . -1 " 
 متضجرين من تعليمهما الشعب و ندانهما في يسوع بالقيامة من االموات.  -2 
 فالقوا عليهما االيادي و وضعوهما في حبس الى الغد النه  ا  قد صار المساء. -3 
 و  ثيرو  من الذين سمعوا الكلمة امنوا و صار عدد الرجال نحو خمسة االف. -4 
 و حدث في الغد ا  رؤساءهم و شيوخهم و  تبتهم اجتمعوا الى اورشليم. -5 
 مع حنا  رنيس الكهنة و ايافا و يوحنا و االس ندر و جميع الذين  انوا من عشيرة رؤساء الكهنة.  -6 
 الوسط جعلوا يسالونهما باية قوة و باي اسم صنعتما انتما هذا.و لما اقاموهما في  -7 
 حينئذ امتال بطرس من الروح القدس و قال لهم يا رؤساء الشعب و شيوخ اسرانيل.  -8 
 ا   نا نفحص اليوم عن احسا  الى انسا  سقيم بماذا شفي هذا.  -9 
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وع المسيح الناصري الذي صلبتموه انتم فلي ن معلوما عند جميع م و جميع شعب اسرانيل انه باسم يس  -10 
 الذي اقامه   من االموات بذاك وا  هذا امام م صحيحا. 

 هذا هو الحجر الذي احتقرتموه ايها البناؤو  الذي صار راس الزاوية.   -11 
و ليس باحد غيره الخالص ال  ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ا    -12 

 نخلص.
لما راوا مجاهرة بطرس و يوحنا و وجدوا انهما انسانا  عديما العلم و عاميا  تعجبوا فعرفوهما انهما  ف  -13 

 " كانا مع يسوع 
 اإلير سيس:

هرى الونيسنننة الواربة المملوءة إيماهًا ةشنننهد للمسننني  يةصنننن( عاائ   يهرى الرسنننول يشنننهد سايماي قوي دهه   إسنننب 
    ين  ي دي هخلص سه سوى إسب يسوم المسي
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 رجوع للفهرس  يوم الخميس من األسبوع األول

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (9,8: 96مز)
 (13-3:2)مر

 (4,3: 105مز)
 (36-28:9)لو
 (3:2-3:1)أف

ــو :   ــ ـــــ ــيـــــ ــولـــــ ــاثـــــ ــكـــــ  الـــــ
ــس: ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــر ســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (15-8:3بط1)
 (22-13:4)أع

 (32: 105مز)
 (17-11:7)لو

يفيه يره القراءات مذا اليوم ةقدم لنا من مو المسننننننني  يما مو عمله  يلنعهب دي المسننننننني  دةى ليسنننننننتعلن لنا ااب  
 هرى إرانة ااب 

 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة 
 

 -(:17-11:7لوإنجيل القداس )
 و في اليوم التالي ذهب الى مدينة تدعى نايين و ذهب معه  ثيرو  من تالميذه و جمع  ثير.   -11  " 
فلما اقترب الى باب المدينة اذا ميت محمول ابن وحيد المه و هي ارملة و معها جمع  ثير من    -12 

 المدينة. 
 فلما راها الرب تحنن عليها و قال لها ال تب ي.  -13 
 النعش فوا  الحاملو  فقال ايها الشاب لك اقول قم. ثم تقدم و لمس   -14 
 فجلس الميت و ابتدا يتكلم فدفعه الى امه.   -15 
 فاخذ الجميع خوف و مجدوا   قانلين قد قام فينا نبي عظيم و افتقد   شعبه.   -16 
 " و خرج هذا الخبر عنه في  ل اليهودية و في جميع الكورة المحيطة -17 

 إهاي  القداس:
المسنننننننننننني  ي يب إين درملة هايين نيي دي يسننننننننننننأله دلد  يرهذا يعلن دهه دةى ليعطي الناس لياة ديدية يدي مذا إرانة 

 ااب  يدي الناس ماديا   
 

ب إله إســــرانيل. منذ األزل وإلى األبد. ويقول  ل الشــــعب مبارك الر  "  -(:32:  105مزمور إنجيل القداس )مز
 " لي ن لي ن. هلليلويا

 مزمور إهاي  القداس:
 إشارة للشع  الذي ماد   سعد إقامة إين درملة هايين  "= مبارك الرب إله إسرانيل"
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سالشنعاء الذي قدمه "  اليهوديةوتهللت بنات  "مو فرد الونيسنة   "=  ففرحت)خلر غعراي الخطية( ""  ـسمعت صـهيو  "
 إشارة لقول الشع  "لب هر دلدًا مث  مذا ق  "= إرتفعت جدا  فوق جميع اآللهة"المسي   

 
اسـجدوا له يا جميع مالنكتهز سـمعت صـهيو  ففرحتز ألنك أنت هو الرب  "  -(:9,8:  96مزمور العشـية )مز

 " هلليلوياالعلى على  ل األرضز ارتفعت جدا فوق جميع اآللهة. 
 مو ةمايد للمسي  على عمله فى شعاء المعلو  يغعراي خطاياا )إهاي  العشية(

 
  -(:13-3:2مرإنجيل العشية )

 و جاءوا اليه مقدمين مفلوجا يحمله اربعة.  -3 "
و اذ لم يقدروا ا  يقتربوا اليه من اجل الجمع  شفوا السقم حيث  ا  و بعدما نقبوه دلوا السرير الذي   -4 

 كا  المفلوج مضطجعا عليه.
 فلما راى يسوع ايمانهم قال للمفلوج يا بني مغفورة لك خطاياك.  -5 
 و  ا  قوم من الكتبة هناك جالسين يفكرو  في قلوبهم. -6 
 هذا ه ذا بتجادي  من يقدر ا  يغفر خطايا اال   وحده.  لماذا يتكلم -7 
 فللوقت شعر يسوع بروحه انهم يفكرو  ه ذا في انفسهم فقال لهم لماذا تفكرو  بهذا في قلوب م. -8 
 ايما ايسر ا  يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك ام ا  يقال قم و احمل سريرك و امش. -9 
 االنسا  سلطانا على االرض ا  يغفر الخطايا قال للمفلوج.  و لكن لكي تعلموا ا  البن  -10 
 لك اقول قم و احمل سريرك و اذهب الى بيتك.  -11 
فقام للوقت و حمل السرير و خرج قدام الكل حتى بهت الجميع و مجدوا   قانلين ما راينا مثل هذا    -12 

 قط.
 " ثم خرج ايضا الى البحر و اتى اليه  ل الجمع فعلمهم -13 

 إهاي  العشية: هرى المسي  ي عر الخطايا ييشعي المخل(  يقال الناس لب هر دلدًا مث  مذا ق   يماديا   
 

أذ رنا يارب بمســـرة شـــعبك. وتعاهدنا بخالصـــك لننظر فى صـــالح مختاريك.  "  -:(4,3:  105مز)مزمور باكر 
 " ولنفرح بفرح أمتك. ولنفتخر مع ميراثك. هلليلويا

 مزمور ساكر:
 مو مرخة من الونيسة لترى الماد األيدي المعد لها  ما ردى التالميذ ماد المسي  

 
  -(:36-28:9لوإنجيل باكر )

 و بعد هذا الكالم بنحو ثمانية ايام اخذ بطرس و يوحنا و يعقوب و صعد الى جبل ليصلي.  -28 "
 و فيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة و لباسه مبيضا المعا.  -29 



 (يوم الخميس من األسلوم األيل)  قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 

 

30 

 و اذا رجال  يتكلما  معه و هما موسى و ايليا.   -30 
 اللذا  ظهرا بمجد و تكلما عن خروجه الذي  ا  عتيدا ا  ي مله في اورشليم. -31 
 و اما بطرس و اللذا  معه فكانوا قد تثقلوا بالنوم فلما استيقظوا راوا مجده و الرجلين الواقفين معه.   -32 
و فيما هما يفارقانه قال بطرس ليسوع يا معلم جيد ا  نكو  ههنا فلنصنع ثالثة مظال لك واحدة و    -33 

 لموسى واحدة و اليليا واحدة و هو ال يعلم ما يقول. 
 و فيما هو يقول ذلك  انت سحابة فظللتهم فخافوا عندما دخلوا في السحابة.  -34 
 ابني الحبيب له اسمعوا.و صار صوت من السحابة قانال هذا هو   -35 
و لما  ا  الصـــــوت وجد يســـــوع وحده و اما هم فســـــ توا و لم يخبروا احدا في تلك االيام بشـــــيء مما    -36 

 " ابصروه
 إهاي  ساكر:

ــتيقظوا هرى منا ةالي المسنننني  يمذا إعالهًا عن  موةه  يلون هاللظ دي التالميذ " كانوا قد تثقلوا بالنوم. ولما اسـ
ى مذا دهنا سنننننننرى ماد المسنننننني  سعد قيامتنا من الموت )المشننننننار له منا ينوم التالميذ(  يسنننننننرى  يمعن" رأوا مجده

 القديسين الذين س قوها )ردى التالميذ اللذين  اها ياقعين معه( 
 

 -(:3:2-3:1أفالبولس )
 (2-3:1أف)
 لذلك انا ايضا اذ قد سمعت بايمانكم بالرب يسوع و محبتكم نحو جميع القديسين. -15  " 
 ال ازال شاكرا الجلكم ذاكرا اياكم في صلواتي.   -16 
  ي يعطي م اله ربنا يسوع المسيح ابو المجد روح الح مة و االعال  في معرفته.  -17 
 و ما هو غنى مجد ميراثه في القديسين.مستنيرة عيو  اذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته   -18 
 و ما هي عظمة قدرته الفانقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته.   -19 
 الذي عمله في المسيح اذ اقامه من االموات و اجلسه عن يمينه في السماويات. -20 
بل في المستقبل  فوق  ل رياسة و سلطا  و قوة و سيادة و  ل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط    -21 

 ايضا. 
 و اخضع  ل شيء تحت قدميه و اياه جعل راسا فوق  ل شيء للكنيسة.   -22 
 " التي هي جسده ملء الذي يمال الكل في الكل. -23 
 (3-1:2أف)
 و انتم اذ  نتم امواتا بالذنوب و الخطايا. -1  "
التي سلكتم فيها قبال حسب دهر هذا العالم حسب رنيس سلطا  الهواء الروح الذي يعمل اال  في ابناء   -2 

 المعصية. 
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الذين نحن ايضــا جميعا تصــرفنا قبال بينهم في شــهوات جســدنا عاملين مشــيئات الجســد و االفكار و  نا   -3 
 " بالطبيعة ابناء الغضب  الباقين ايضا

 اللولس: 
عن غني ماد ميراسه في القديسننننننننننننين يما مو إفراط  سننننننننننننامة قوةه فينا  ف عد دي  نا دمواةًا سالهعوات هسننننننننننننم( منا  

 يالخطايا   سي يمنا معه 
يالخالمة دي المسي  دظهر قوةه يمادا ي موةه يدهه سقوة ععيمة ستق الموت لي يمنا معه يلنرى مادا  سعد دي 

يه  دعمال المسنننننني  الععيمة مي شننننننعاء إليماهنا ال نننننن ي   من  قدم لنا غعراي خطاياها  فه  سعد    مذا هشننننننة ف
 يعر  المسي  ل يقة من مو  يشعي إيماهه 

 
 -(:15-8:3بط1الكاثولي و  )

 و النهاية  ونوا جميعا متحدي الراي بحس واحد ذوي محبة اخوية مشفقين لطفاء.  -8  " 
ين عالمين انكم لهذا دعيتم لكي غير مجازين عن شر بشر او عن شتيمة بشتيمة بل بالع س مبار   -9 

 ترثوا بر ة.
 ال  من اراد ا  يحب الحياة و يرى اياما صالحة فلي فم لسانه عن الشر و شفتيه ا  تتكلما بالم ر.   -10 
 ليعرض عن الشر و يصنع الخير ليطلب السالم و يجد في اثره. -11 
 ه الرب ضد فاعلي الشر.ال  عيني الرب على االبرار و اذنيه الى طلبتهم و لكن وج  -12 
 فمن يؤذي م ا   نتم متمثلين بالخير.   -13 
 و لكن و ا  تالمتم من اجل البر فطوباكم و اما خوفهم فال تخافوه و ال تضطربوا.  -14 
بل قدسوا الرب االله في قلوب م مستعدين دانما لمجاوبة  ل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي في م   -15 

 " بوداعة و خوف
 الواسولي وي:

 ..كونوا متحدي الرأيز مشتر ين في التعب لإلخوة.. محبين.. ليعرض عن الشرهرى طريق الماد    
 

 -(:22-13:4أعاإلبر سيس )
فلما راوا مجاهرة بطرس و يوحنا و وجدوا انهما انسانا  عديما العلم و عاميا  تعجبوا فعرفوهما    -13  " 

 انهما  انا مع يسوع. 
 و لكن اذ نظروا االنسا  الذي شفي واقفا معهما لم ي ن لهم شيء يناقضو  به.   -14 
 فامروهما ا  يخرجا الى خارج المجمع و تامروا فيما بينهم.   -15 
انلين ماذا نفعل بهذين الرجلين النه ظاهر لجميع س ا  اورشليم ا  اية معلومة قد جرت بايديهما و ق  -16 

 ال نقدر ا  ننكر. 
 و لكن لئال تشيع اكثر في الشعب لنهددهما تهديدا ا  ال ي لما احدا من الناس فيما بعد بهذا االسم.  -17 
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 ا باسم يسوع.فدعوهما و اوصوهما ا  ال ينطقا البتة و ال يعلم  -18 
 فاجابهم بطرس و يوحنا و قاال ا   ا  حقا امام   ا  نسمع لكم اكثر من   فاح موا.   -19 
 الننا نحن ال يم ننا ا  ال نتكلم بما راينا و سمعنا.  -20 
و بعدما هددوهما ايضا اطلقوهما اذ لم يجدوا البتة  ي  يعاقبونهما بسبب الشعب ال  الجميع  انوا   -21 

 دو    على ما جرى.يمج
 " ال  االنسا  الذي صارت فيه اية الشفاء هذه  ا  له اكثر من اربعين سنة -22 

 اإلير سيس:
فإّنا نحن ال يم ننا أال نتكلم هرى منا الونيسنة سمسنيتها الذي فيها  نيسنة   ةقدر دي ةمتن( عن الشنهانة للمسني =  

 الصتي  الذي قد شعاا رب الماد مو الشهانة للمسي  فعالمة اإليماي . بما عايناه وسمعناه
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 رجوع للفهرس   األسبوع األوليوم الجمعة من 

  
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (7,6: 11مز)
 (42-38:4)لو
 (31: 105مز)

 (39-27:20)لو
 (21-10:13)عب

ــو :   ــ ـــــ ــيـــــ ــولـــــ ــاثـــــ ــكـــــ  الـــــ
ــس: ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــر ســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (10:2-25:1بط1)
 (42-34:13)أع

 (2,1: 106مز)
 (8-2:16)مر

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة 

 
 -(:8-2:16مرإنجيل القداس )

 و باكرا جدا في اول االسبوع اتين الى القبر اذ طلعت الشمس. -2 " 
 و  ن يقلن فيما بينهن من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر. -3 
 فتطلعن و راين ا  الحجر قد دحرج النه  ا  عظيما جدا. -4 
 و لما دخلن القبر راين شابا جالسا عن اليمين البسا حلة بيضاء فاندهشن.  -5 
نا هوذا الموضع الذي فقال لهن ال تندهشن انتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب قد قام ليس هو هه -6 

 وضعوه فيه. 
 لكن اذهبن و قلن لتالميذه و لبطرس انه يسبقكم الى الجليل هناك ترونه  ما قال لكم. -7 
 " فخرجن سريعا و هربن من القبر ال  الرعدة و الحيرة اخذتاهن و لم يقلن الحد شيئا النهن  ن خانفات -8 

 إهاي  القداس:
المشن الت التي هعرفها يهخا  منها  يالمشن الت التي   هعرفها )كالتراس  فالمريمات "= من يدحرج الحجر"  1

 ما  اهوا عارفين دي منام  نون ريماي عند القلر(     المش الت لها ل  عندا 
إنه يسـبقكم إلى الجليل هناك "قراءات دمس الخميس  اهت ةولمنا عمن مو المسنني   يفي مذا اإلهاي  هسننم(   2

نى دهوب عرفتب يةعايشننننننننتب م( المسنننننننني  دغل  ديقاةوب في الالي   منام عرفتموا  اهسنننننننناي يمعلب يالمع"  ترونه
 يدلللتموا  لون إًملوا للالي  إلعانة ةقييب رؤيتوب للمسي   لينئذ ستعرفوهه  اله   ار   يستتي  عليه شب 
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إلعانة ةقييب إيماهنا يلشنعاء مذا  يالسنتال المو ه لنا  م  عرفنا المسني  ل يقة  هتن هتتا  ألي هذم  إلى الالي 
اإليماي  يمن يعر  المسننننننننني  ل يقة   يعون يشنننننننننة فيه  لون ما مو الالي  سالنسننننننننن ة لنا  مو  هان المخدم في 

 الصالة ينرس الوتاب  يرهذا هعرفه= "منام ةريهه فيشعي إيماهوب" 
بد رحمته. فليقل الذين نجوا من أعترف للرب فإنه صالح. وإلى األ  "  -(:2,1:  106مزمور إنجيل القداس )مز

 " قبل الرب. هلليلويا
 مزمور القداس:

أنقذهم من أيدي مذا ةسنننلي  المخلصنننين سموت المسننني  يقيامته "" "فليقل الذين نجوا من قبل الرب" إعترفوا للرب"
 إيليس يالخطية يالموت  ي   مش لة ةقايلنا " أعدانهم

 
فمن هو ربنا. من أجل شــقاء المســاكين وتنهد البانســين. اآل  أقوم يقول   "  -(:7,6:  11مزمزمور العشــية )

 "  الرب. أصنع الخالص عالنية. هلليلويا
 مزمور العشية:

 = يا  دي هاامد لوي هعرفه " فمن هو ربنا"
يمن يأةي للمسننننني   "  اآل  أقوم"المرضنننننى  سنننننديًا يهعسنننننيًا يريليًا )دي الخطاة(   " من أجل شـــقاء المســـاكين.."

 يياامد ليعرفه  سيعرفه  يسيشعي المسي  إيماهه 
 

 -(:42-38:4لوإنجيل العشية )
و لما قام من المجمع دخل بيت سمعا  و  انت حماة سمعا  قد اخذتها حمى شديدة فسالوه من    -38 " 

 اجلها. 
 و انتهر الحمى فتر تها و في الحال قامت و صارت تخدمهم.  فوا  فوقها  -39 
و عند غروب الشمس جميع الذين  ا  عندهم سقماء بامراض مختلفة قدموهم اليه فوضع يديه على   -40 

 كل واحد منهم و شفاهم. 
و  انت شياطين ايضا تخرج من  ثيرين و هي تصرخ و تقول انت المسيح ابن   فانتهرهم و لم    -41 
 دعهم يتكلمو  النهم عرفوه انه المسيح.ي
و لما صـار النهار خرج و ذهب الى موضـع خالء و  ا  الجموع يفتشـو  عليه فجاءوا اليه و امسـ وه    -42 

 " لئال يذهب عنهم
 مو عن شننعاء لماة سننمعاي  يالتي إً شننعاما المسنني  قامت يخدمتهب  فعالمة الشننعاء مي الخدمة إهاي  العشننية:  

ملت لتخدم دليصنناسات   تين ةنعت  العيوي يةعر  المسنني    ف  يالعذراء لين ل  المسنني  فى سطنها قامت فورا ًي
 ةستطي( سوى دي ةخدمه  يهاللظ في اإلهاي  دي الشياطين عرفته فه  يعسر على دي ن   دي يعرفوا 
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واجمعنا من بين األمم. لنعترف باســــــمك القدوس. خلصــــــنا أيها الرب إلهنا.    "  -:(31:  105مز)مزمور باكر 
 " ونفتخر بتسبيحك. هلليلويا

 مزمور ساكر:
نعترف بإسمك القدوس "دي دقمنا من موت الخطية  يعالمة ال يام من موت الخطية دي  "  خلصنا أيها الرب إلهنا"

 "ونفتخر بتسبيحك
 

 -(:39-27:20لوإنجيل باكر )
 الصدوقيين الذين يقاومو  امر القيامة و سالوه.و حضر قوم من   -27 " 
قانلين يا معلم  تب لنا موسى ا  مات الحد اخ و له امراة و مات بغير ولد ياخذ اخوه المراة و يقيم    -28 

 نسال الخيه. 
 فكا  سبعة اخوة و اخذ االول امراة و مات بغير ولد.  -29 
 فاخذ الثاني المراة و مات بغير ولد.   -30 
 اخذها الثالث و ه ذا السبعة و لم يتر وا ولدا و ماتوا.  ثم  -31 
 و اخر الكل ماتت المراة ايضا.  -32 
 ففي القيامة لمن منهم تكو  زوجة النها  انت زوجة للسبعة.  -33 
 فاجاب و قال لهم يسوع ابناء هذا الدهر يزوجو  و يزوجو .  -34 
 و لكن الذين حسبوا اهال للحصول على ذلك الدهر و القيامة من االموات ال يزوجو  و ال يزوجو .   -35 
 اذ ال يستطيعو  ا  يموتوا ايضا النهم مثل المالنكة و هم ابناء   اذ هم ابناء القيامة.  -36 
الموتى يقومو  فقد دل عليه موسى ايضا في امر العليقة  ما يقول الرب اله ابراهيم و اله   و اما ا   -37 

 اسحق و اله يعقوب. 
 و ليس هو اله اموات بل اله احياء ال  الجميع عنده احياء.  -38 
 " فاجاب قوما من الكتبة و قالوا يا معلم حسنا قلت -39 

 إهاي  ساكر:
 فالمسي  س يامته دقامنا فصرها دلياء  يالتي مو الذي قام من موت الخطية   إله دلياء  

 
 -(:21-10:13عبالبولس )

 لنا مذبح ال سلطا  للذين يخدمو  المس ن ا  ياكلوا منه.  -10 " 
فا  الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية الى االقداس بيد رنيس الكهنة تحرق اجسامها خارج    -11 

 المحلة.
 لذلك يسوع ايضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تالم خارج الباب. -12 
 فلنخرج اذا اليه خارج المحلة حاملين عاره.  -13 
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 ال  ليس لنا هنا مدينة بااية لكننا نطلب العتيدة.  -14 
 فلنقدم به في  ل حين هلل ذبيحة التسبيح اي ثمر شفاه معترفة باسمه.   -15 
 التوزيع النه بذبانح مثل هذه يسر  .و لكن ال تنسوا فعل الخير و   -16 
اطيعوا مرشدي م و اخضعوا النهم يسهرو  الجل نفوس م  انهم سوف يعطو  حسابا لكي يفعلوا ذلك  -17 

 بفرح ال انين ال  هذا غير نافع لكم.
 صلوا الجلنا الننا نثق ا  لنا ضميرا صالحا راغبين ا  نتصرف حسنا في  ل شيء.  -18 
 ثر سرعة. و لكن اطلب اكثر ا  تفعلوا هذا لكي ارد الي م باك  -19 
 و اله السالم الذي اقام من االموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد االبدي.  -20 
ــيح الذي له   -21  ــوع المسـ ــي امامه بيسـ ــيئته عامال في م ما يرضـ ــنعوا مشـ ــالح لتصـ لي ملكم في  ل عمل صـ

 "  المجد الى ابد االبدين امين
 اللولس:

 هرى منا  ي  هعر  المسي :
 = قلول الصلي  فلنخرج إليه.. حاملين عاره  1
 لياة ال ررة عن العالب = ليس لنا هنا مدينة بااية  2
 (1:3هطل  ما مو فو  )كو= العتيدةنلتمس   3
 التسبيح .4
 اإلحسا  والمشار ة .5

 يهاللظ دي المسي  يوطدها في    عم  مال  لنعم  مشيئته 
 

 - (:10:2- 25:1بط1الكاثولي و  )
 ( 25:1بط1)
 "  و اما  لمة الرب فتثبت الى االبد و هذه هي الكلمة التي بشرتم بها. -25 "  
 ( 10-1:2بط1)
 فاطرحوا  ل خبث و  ل م ر و الرياء و الحسد و  ل مذمة.  -1  "
 و  اطفال مولودين اال  اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به.  -2 
 ا   نتم قد ذقتم ا  الرب صالح. -3 
 الذي اذ تاتو  اليه حجرا حيا مرفوضا من الناس و لكن مختار من    ريم. -4 
 ونوا انتم ايضا مبنيين  حجارة حية بيتا روحيا  هنوتا مقدسا لتقديم ذبانح روحية مقبولة عند     -5 

 بيسوع المسيح.
لذلك يتضمن ايضا في الكتاب هانذا اضع في صهيو  حجر زاوية مختارا  ريما و الذي يؤمن به لن   -6 

 يخزى.
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يطيعو  فالحجر الذي رفضه البناؤو  هو قد صار راس  فلكم انتم الذين تؤمنو  الكرامة و اما للذين ال -7 
 الزاوية.

 و حجر صدمة و صخرة عثرة الذين يعثرو  غير طانعين للكلمة االمر الذي جعلوا له. -8 
و اما انتم فجنس مختار و  هنوت ملو ي امة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضانل الذي دعاكم من  -9 

 الظلمة الى نوره العجيب. 
 "الذين قبال لم تكونوا شعبا و اما اال  فانتم شعب   الذين  نتم غير مرحومين و اما اال  فمرحومو   -10 

 الواسولي وي:
دي لياة طهارة يمت ة  فلن هعر  المسنني  إًا =  طرح  ل رذيلة و ل غش و ل حســدطريق آخر لنعر  المسنني  

يلة  يمن يعر  المسي =   ".بفضانل من دعاكملتخبروا "عشنا في الًر
 

 -(:42-34:13أعاإلبر سيس )
انه اقامه من االموات غير عتيد ا  يعود ايضا الى فساد فه ذا قال اني ساعطي م مراحم داود  -34 " 

 الصادقة.
 و لذلك قال ايضا في مزمور اخر لن تدع قدوسك يرى فسادا.   -35 
 لى ابانه و راى فسادا. ال  داود بعدما خدم جيله بمشورة   رقد و انضم ا  -36 
 و اما الذي اقامه   فلم ير فسادا.  -37 
 فلي ن معلوما عند م ايها الرجال االخوة انه بهذا ينادى لكم بغفرا  الخطايا.   -38 
 بهذا يتبرر  ل من يؤمن من  ل ما لم تقدروا ا  تتبرروا منه بناموس موسى.  -39 
 نبياء.فانظروا لئال ياتي علي م ما قيل في اال   -40 
انظروا ايها المتهاونو  و تعجبوا و اهلكوا النني عمال اعمل في ايام م عمال ال تصدقو  ا  اخبر م  -41 

 احد به.
 "  و بعدما خرج اليهود من المجمع جعل االمم يطلبو  اليهما ا  ي لماهم بهذا الكالم في السبت القادم  -42 

اإلير سننننننيس: في اللولس يالواسولي وي ردينا ما علينا لنعر  المسنننننني   يلون    مذا يديي موت المسنننننني  يقيامته  
.ي رز لكم لغفرا  الخطايايهذا .. أنه أقامه من الموتى ال شب  = ي وهوا 
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 رجوع للفهرس  يوم السبت من األسبوع األول

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (10-7: 118مز)
 (58-54:6)يو

 (2,1: 76مز)
 (23-19:20)يو
 (23-12:1)كو

ــو :   ــ ـــــ ــيـــــ ــولـــــ ــاثـــــ ــكـــــ  الـــــ
ــس: ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــر ســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (7-1:1يو1)
 (31-19:4)أع

 (52: 118مز)
 (35-28:9)لو

 
 

 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة 
 

 -(:35-28:9لوإنجيل القداس )
 و بعد هذا الكالم بنحو ثمانية ايام اخذ بطرس و يوحنا و يعقوب و صعد الى جبل ليصلي.  -28 " 
 و فيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة و لباسه مبيضا المعا.  -29 
 و اذا رجال  يتكلما  معه و هما موسى و ايليا.   -30 
 مله في اورشليم.اللذا  ظهرا بمجد و تكلما عن خروجه الذي  ا  عتيدا ا  ي  -31 
 و اما بطرس و اللذا  معه فكانوا قد تثقلوا بالنوم فلما استيقظوا راوا مجده و الرجلين الواقفين معه.   -32 
و فيما هما يفارقانه قال بطرس ليسوع يا معلم جيد ا  نكو  ههنا فلنصنع ثالثة مظال لك واحدة و    -33 

 ول. لموسى واحدة و اليليا واحدة و هو ال يعلم ما يق
 و فيما هو يقول ذلك  انت سحابة فظللتهم فخافوا عندما دخلوا في السحابة.  -34 
 "  و صار صوت من السحابة قانال هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا -35 

 إهاي  القداس:
في التالي ردينا لمتة من ماد "  هذا هو إبني المختار فأطيعوهعن التالي  يههاية اإلهاي  هسننننم( مننننوت ااب "

 لمة     المسننني  الذي هتمن سه  يشنننهانة ااب عنه  يطل  ااب دي هطيعه  فال يدي  ألي هطيعه  فهو إين   
     ي لمنا فيه     فه  هعصى ديامر إين    لون من يطي( يشعي إيماهه  من يطي( سيعر  من مو المسي  

 
 " اني. فهمني فأتعلم وصاياك. هلليلويايداك صنعتانى وجبلت"  -(:52: 118مزمور إنجيل القداس )مز

 مزمور القداس:
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دي   مذا إعترا  و سأهه الخالق  يمو إعترا  سأي المسننني  مو إين   الخالق  يعلي  "   يداك صــنعتاني وجبلتاني "
 دطي( يماياا قطعًا 

الومننايا يهطيعها يديي مذا رن على الصننوت الذي من السننتاسة  فلن هسننتطي( دي هنعذ  "  فهمني فأتعلم وصـاياك "
 معوهة منه 

 
وصاياك  -8احمدك باستقامة قلب عند تعلمي اح ام عدلك.  -7 " -(:10-7:  118مزمزمور العشية )

ب ل قلبي طلبتك ال    -10بم يز ي الشاب طريقه بحفظه اياه حسب  المك.   -9احفظ ال تتر ني الى الغاية. 
 " تضلني عن وصاياك.

 مزمور العشية: 
= مو ر اء ية نننننرم و ليعطي معوهة  يالمعنى لخصنننننه إرمياء " من  ل قلبي طلبتك. فال تبعدني من وصــــاياك"

 (18:31النلي سقوله "ةورني فأةوب ألهة دهت الرب إلهي" )إر
 

 -(:58-54:6يوإنجيل العشية )
 اليوم االخير.من ياكل جسدي و يشرب دمي فله حياة ابدية و انا اايمه في   -54 " 
 ال  جسدي ماكل حق و دمي مشرب حق.   -55 
 من ياكل جسدي و يشرب دمي يثبت في و انا فيه.   -56 
  ما ارسلني االب الحي و انا حي باالب فمن ياكلني فهو يحيا بي.  -57 
ــماء ليس  ما اكل اباؤ م المن و ماتوا من ياكل هذا الخبز فانه    -58  يحيا هذا هو الخبز الذي نزل من الســــ

 " الى االبد
 إهاي  عشية:

من يأكلني يحيا  "عن سننننننننر اإلفخارسننننننننتيا الذي يعطي ل عراي الخطايا  ييعطينا سالتالي لياة  فالخطية مي موت 
 يه ي  دي من يأك  الاسد ييشرب الدم ة تم  الخطية في دع ائه )القسمة في القداس("  هو أيضا  بي

 
ــأ نفســـــــي أ  تعزى.   "    -:(2,1:  76مز)مزمور باكر  التمســـــــت   بيدي. فى الليل قدامه فلم أطت. ولم تشـــــ

 "  هلليلويا
 مزمور ساكر:

 مذا إهساي في خطيته يلتمس   لي عر له "=  ألتمست   بيدي "
 
 
 

 -(:23-19:20يوإنجيل باكر )
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 ا  التالميذ مجتمعين  و لما  انت عشية ذلك اليوم و هو اول االسبوع و  انت االبواب مغلقة حيث   -19 " 
 لسبب الخوف من اليهود جاء يسوع و وا  في الوسط و قال لهم سالم لكم.

 و لما قال هذا اراهم يديه و جنبه ففرح التالميذ اذ راوا الرب.   -20 
 فقال لهم يسوع ايضا سالم لكم  ما ارسلني االب ارسلكم انا.   -21 
 ح القدس.و لما قال هذا نفخ و قال لهم اقبلوا الرو   -22 
 " من غفرتم خطاياه تغفر له و من امس تم خطاياه امس ت -23 

 إهاي  ساكر:
منا هرى ةأسننننننننيس سننننننننر اإلعترا  ل عراي الخطايا  فالطهارة مي الوسننننننننيلة التي هرى يها الرب "إة عوا السننننننننالم م( 

 القل  ألههب يعاينوي  "( + "طورى أله ياء 14:12الامي(  يالقداسة التي يديهها لن يرى دلد الرب" )ع  
 

 -(:23-12:1كوالبولس )
 شاكرين االب الذي اهلنا لشر ة ميراث القديسين في النور.  -12  " 
 الذي انقذنا من سلطا  الظلمة و نقلنا الى ملكوت ابن محبته.  -13 
 الذي لنا فيه الفداء بدمه غفرا  الخطايا.  -14 
  ل خليقة.الذي هو صورة   غير المنظور ب ر  -15 
فانه فيه خلق الكل ما في السماوات و ما على االرض ما يرى و ما ال يرى سواء  ا  عروشا ام    -16 

 سيادات ام رياسات ام سالطين الكل به و له قد خلق. 
 الذي هو قبل  ل شيء و فيه يقوم الكل. -17 
 هو متقدما في  ل شيء. و هو راس الجسد الكنيسة الذي هو البداءة ب ر من االموات لكي ي و    -18 
 النه فيه سر ا  يحل  ل الملء.   -19 
و ا  يصالح به الكل لنفسه عامال الصلح بدم صليبه بواسطته سواء  ا  ما على االرض ام ما في    -20 

 السماوات.
 و انتم الذين  نتم قبال اجنبيين و اعداء في الفكر في االعمال الشريرة قد صالح م اال .   -21 
 بشريته بالموت ليحضر م قديسين و بال لوم و ال ش وى امامه.  في جسم  -22 
ا  ثبتم على االيما  متاســســين و راســخين و غير منتقلين عن رجاء االنجيل الذي ســمعتموه الم روز   -23 

 "  به في  ل الخليقة التي تحت السماء الذي صرت انا بولس خادما له
 اللولس:

 +"  وصــالح م بجســد بشــريته" +"  الذي به نلنا الفداء بدمه وصــفح الخطايا"المسننني  قام سعمله لي عر خطاياها=  
لون علينا دي هثلت في األماهة  دي هتايل  امدين دي هطي( الومننننايا  فالمسنننني  قدم العداء " ليحضــر م قديســين"

    لياعلنا  املين  لون علينا دي هاامد  ييعطي معوهة لمن ياامد في إطاعة الومية  ييعطي غعراي لمن يعتر 
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  -(:7-1:1يو1الكاثولي و  )
الذي  ا  من البدء الذي سمعناه الذي رايناه بعيوننا الذي شاهدناه و لمسته ايدينا من جهة  لمة   -1 "

 الحياة. 
 فا  الحياة اظهرت و قد راينا و نشهد و نخبر م بالحياة االبدية التي  انت عند االب و اظهرت لنا.  -2 
الذي رايناه و سمعناه نخبر م به لكي ي و  لكم ايضا شر ة معنا و اما شر تنا نحن فهي مع االب و مع   -3 

 ابنه يسوع المسيح. 
 و نكتب الي م هذا لكي ي و  فرح م  امال. -4 
 و هذا هو الخبر الذي سمعناه منه و نخبر م به ا    نور و ليس فيه ظلمة البتة.  -5 
 ا  قلنا ا  لنا شر ة معه و سلكنا في الظلمة نكذب و لسنا نعمل الحق.  -6 
ــلكنا في النور  ما هو في النور فلنا شــــر ة بعضــــنا مع بعض و دم يســــوع المســــيح ابنه    -7  و لكن ا  ســ

 " يطهرنا من  ل خطية
 الواسولي وي:

لون علينا دي هاامد  ". الذي شـــــاهدناه" + "ودمه يطهرنا من  ل خطية"هسنننننننم( منا عن المسننننننني  الذي ةاسننننننند=  
 "إ  قلنا أ  لنا شر ة معه ونسلك في الظلمة فقد  ذبنا وليس الحق فينا"لنسلة في النور= 

 
 -(:31-19:4أعاإلبر سيس )

  ا  حقا امام   ا  نسمع لكم اكثر من   فاح موا. فاجابهم بطرس و يوحنا و قاال ا    -19 " 
 الننا نحن ال يم ننا ا  ال نتكلم بما راينا و سمعنا.  -20 
و بعدما هددوهما ايضا اطلقوهما اذ لم يجدوا البتة  ي  يعاقبونهما بسبب الشعب ال  الجميع  انوا   -21 

 يمجدو    على ما جرى.
 يه اية الشفاء هذه  ا  له اكثر من اربعين سنة.ال  االنسا  الذي صارت ف  -22 
 و لما اطلقا اتيا الى رفقانهما و اخبراهم ب ل ما قاله لهما رؤساء الكهنة و الشيوخ.  -23 
فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا الى   و قالوا ايها السيد انت هو االله الصانع السماء و   -24 

 االرض و البحر و  ل ما فيها.
 القانل بفم داود فتاك لماذا ارتجت االمم و تفكر الشعوب بالباطل. -25 
 قامت ملوك االرض و اجتمع الرؤساء معا على الرب و على مسيحه.   -26 
النه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس و بيالطس البنطي مع امم و    -27 

 شعوب اسرانيل. 
 ليفعلوا  ل ما سبقت فعينت يدك و مشورتك ا  ي و . -28 
 و اال  يا رب انظر الى تهديداتهم و امنح عبيدك ا  يتكلموا ب المك ب ل مجاهرة.   -29 
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 بمد يدك للشفاء و لتجر ايات و عجانب باسم فتاك القدوس يسوع.  -30 
ــلوا تزعزع الم ا  الذي  انوا مجتمعين فيه و امتال الجميع من الروح القدس و  انوا يتكلمو     -31  و لما صـ

 "  هرةب الم   بمجا
 اإلير سيس:

 الرس  يصنعوي المعازات ييتولموا س الم   سماامرة  يمذا نلي  على شعاء إيماههب 
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 رجوع للفهرس  األحد األول من األسبوع الثاني )أحد توما(

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (2,3: 32مز)
 (11-1:5)لو
 (1: 95مز)
 (14-1: 21يو)

 (32-20:4)أف

ــو :   ــ ـــــ ــيـــــ ــولـــــ ــاثـــــ ــكـــــ  الـــــ
ــس: ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــر ســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (17-7:2يو1)
 (34-16:17)أع

 (5,1: 97مز)
 (31-19:20)يو

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة 

 
 -(:31-19:20يوالقداس )إنجيل 

و لما  انت عشية ذلك اليوم و هو اول االسبوع و  انت االبواب مغلقة حيث  ا  التالميذ مجتمعين    -19 " 
 لسبب الخوف من اليهود جاء يسوع و وا  في الوسط و قال لهم سالم لكم.

 و لما قال هذا اراهم يديه و جنبه ففرح التالميذ اذ راوا الرب.   -20 
  ما ارسلني االب ارسلكم انا.  فقال لهم يسوع ايضا سالم لكم  -21 
 و لما قال هذا نفخ و قال لهم اقبلوا الروح القدس.  -22 
 من غفرتم خطاياه تغفر له و من امس تم خطاياه امس ت.  -23 
 اما توما احد االثني عشر الذي يقال له التوام فلم ي ن معهم حين جاء يسوع. -24 
فقال لهم ا  لم ابصر في يديه اثر المسامير و اضع اصبعي   فقال له التالميذ االخرو  قد راينا الرب  -25 

 في اثر المسامير و اضع يدي في جنبه ال اؤمن. 
و بعد ثمانية ايام  ا  تالميذه ايضا داخال و توما معهم فجاء يسوع و االبواب مغلقة و وا  في    -26 

 الوسط و قال سالم لكم.
دي و هات يدك و ضعها في جنبي و ال تكن غير مؤمن ثم قال لتوما هات اصبعك الى هنا و ابصر ي  -27 

 بل مؤمنا.
 اجاب توما و قال له ربي و الهي. -28 
 قال له يسوع النك رايتني يا توما امنت طوبى للذين امنوا و لم يروا.   -29 
 و ايات اخر  ثيرة صنع يسوع قدام تالميذه لم تكتب في هذا الكتاب.  -30 
 "  و اما هذه فقد  تبت لتؤمنوا ا  يسوع هو المسيح ابن   و لكي تكو  لكم اذا امنتم حياة باسمه -31 
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 إهاي  القداس:
يصنير دلد إسنى عشنر  هرى فيه الرب يشنعي إيماي ةوما  ييسنم  له سأي ي ن( إمن عه في م اي  رالاةه  فتوما سن

ةلميذًا سينشريي اإليماي في    المس وهة  ي ي  يتدذ مذا يلديه شة يلو سسي   يمذا ما يعمله رب الماد م( 
 ك  منا  فهو يشعي إيماهنا لنووي شهونًا له في مذا العالب 

 
ــنع أعماال   "  -(:5,1:  97مزمور إنجيل القداس )مز ــبيحا جديدا . أل  الرب قد صـ ــبحوا الرب تسـ عجيبة. هللوا سـ

 " للرب يا  ل األرض. سبحوا وهللوا ورتلوا. هلليلويا
 مزمور القداس:

أعماال  "مذا لسنناي لال    من دنرم يعر  عم  المسنني  العدائي الذي يسننميه منا  " ســبحوا الرب تســبيحا  جديدا  "
 لإليماي إعالهًا عن نخول األرض  لها  يهونًا يدمب " هللوا للرب يا  ل األرض". "عجيبة

 
سـبحوا له تسـبيحا جديدا . ورتلوا له حسـنا بتهليل. أل   لمة الرب مسـتقيمة.   "  -(:2,3:  32مزمزمور العشـية )

 "  و ل أعماله باألمانة. هلليلويا
 مزمور العشية يمزمور ساكر: 

مو ةسلي  للرب يسوم المسي  الذي  ذب الامي( لإليماي يخلص الامي(  دي مار الخالم متالًا للامي(  مو  
 ".بشروا من يوم إلى يوم بخالصه" ذب الوثيرين لإليماي يسلت إيماههب  يالمرهب يطل  دي 

 
 -(:11-1:5لوإنجيل العشية )

  ا  واقفا عند بحيرة جنيسارت.و اذ  ا  الجمع يزدحم عليه ليسمع  لمة    -1 " 
 فراى سفينتين واقفتين عند البحيرة و الصيادو  قد خرجوا منهما و غسلوا الشباك. -2 
فدخل احدى السفينتين التي  انت لسمعا  و ساله ا  يبعد قليال عن البر ثم جلس و صار يعلم الجموع  -3 

 من السفينة. 
 لى العمق و القوا شباك م للصيد. و لما فرغ من الكالم قال لسمعا  ابعد ا -4 
 فاجاب سمعا  و قال له يا معلم قد تعبنا الليل  له و لم ناخذ شيئا و لكن على  لمتك القي الشب ة. -5 
 و لما فعلوا ذلك امس وا سم ا  ثيرا جدا فصارت شب تهم تتخرق. -6 
فاتوا و مالوا السفينتين حتى    فاشاروا الى شر انهم الذين في السفينة االخرى ا  ياتوا و يساعدوهم -7 

 اخذتا في الغرق. 
 فلما راى سمعا  بطرس ذلك خر عند ر بتي يسوع قانال اخرج من سفينتي يا رب الني رجل خاطئ.  -8 
 اذ اعترته و جميع الذين معه دهشة على صيد السمك الذي اخذوه.  -9 
عا  فقال يسوع لسمعا  ال تخم من  و  ذلك ايضا يعقوب و يوحنا ابنا زبدي اللذا   انا شري ي سم  -10 

 اال  تكو  تصطاد الناس.
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 " و لما جاءوا بالسفينتين الى البر تر وا  ل شيء و تبعوه -11 
 إهاي  عشية ي هاي  ساكر:

مما عن منيد سنمة معازي يتو يه من الرب يسنوم  يالسنمة في التالتين إشنارة لدخول المتمنين من    العالب  
من إهاي  يولنا( لترى    21لمسي   ييفرة السمة إشارة لوثرة المتمنين )را ( ةعسير إمتاد  يهونًا يدمب لإليماي سا

(  يالمعنى دي اإليمننناي مو لوننن  العنننالب  يلون قليلوي مب القطي(  153دي المننندعوين  ثيرين يالمختنننارين قليلين )
 الص ير 

 
ــبيحا   "  -:(1:  95مز)مزمور باكر  ــبحوا الرب تسـ ــبحوا     سـ ــبحوا الرب وبار وا جديدا ز سـ الرب يا  ل األرضز سـ

 " اسمهز بشروا من يوم إلى يوم بخالصه. هلليلويا
 مزمور العشية يمزمور ساكر: 

مو ةسلي  للرب يسوم المسي  الذي  ذب الامي( لإليماي يخلص الامي(  دي مار الخالم متالًا للامي(  مو  
 ".بشروا من يوم إلى يوم بخالصه" ذب الوثيرين لإليماي يسلت إيماههب  يالمرهب يطل  دي 

 
 -(:14-1: 21يوإنجيل باكر )

 بعد هذا اظهر ايضا يسوع نفسه للتالميذ على بحر طبرية ظهر ه ذا.  -1 " 
 ا  سمعا  بطرس و توما الذي يقال له التوام و نثنانيل الذي من قانا الجليل و ابنا زبدي و اثنا    -2 

 اخرا  من تالميذه مع بعضهم.
رجوا و دخلوا السفينة للوقت قال لهم سمعا  بطرس انا اذهب التصيد قالوا له نذهب نحن ايضا معك فخ  -3 

 و في تلك الليلة لم يمس وا شيئا.
 و لما  ا  الصبح وا  يسوع على الشاطئ و لكن التالميذ لم ي ونوا يعلمو  انه يسوع. -4 
 فقال لهم يسوع يا غلما  العل عند م اداما اجابوه ال. -5 
قوا و لم يعودوا يقدرو  ا  يجذبوها من  ثرة  فقال لهم القوا الشب ة الى جانب السفينة االيمن فتجدوا فال -6 

 السمك.
فقال ذلك التلميذ الذي  ا  يسوع يحبه لبطرس هو الرب فلما سمع سمعا  بطرس انه الرب اتزر بثوبه   -7 

 النه  ا  عريانا و القى نفسه في البحر. 
اال نحو مئتي ذراع و هم و اما التالميذ االخرو  فجاءوا بالسفينة النهم لم ي ونوا بعيدين عن االرض   -8 

 يجرو  شب ة السمك. 
 فلما خرجوا الى االرض نظروا جمرا موضوعا و سم ا موضوعا عليه و خبزا. -9 
 قال لهم يسوع قدموا من السمك الذي امس تم اال .  -10 
فصعد سمعا  بطرس و جذب الشب ة الى االرض ممتلئة سم ا  بيرا مئة و ثالثا و خمسين و مع هذه   -11 

 الكثرة لم تتخرق الشب ة.
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 قال لهم يسوع هلموا تغدوا و لم يجسر احد من التالميذ ا  يساله من انت اذ  انوا يعلمو  انه الرب.   -12 
 ك السمك.ثم جاء يسوع و اخذ الخبز و اعطاهم و  ذل  -13 
 "  هذه مرة ثالثة ظهر يسوع لتالميذه بعدما قام من االموات -14 

 إهاي  عشية ي هاي  ساكر:
مما عن منيد سنمة معازي يتو يه من الرب يسنوم  يالسنمة في التالتين إشنارة لدخول المتمنين من    العالب  

من إهاي  يولنا( لترى    21( ةعسير إمتاد  يهونًا يدمب لإليماي سالمسي   ييفرة السمة إشارة لوثرة المتمنين )را 
(  يالمعنى دي اإليمننناي مو لوننن  العنننالب  يلون قليلوي مب القطي(  153دي المننندعوين  ثيرين يالمختنننارين قليلين )

 الص ير 
 

 -(:32-20:4أفالبولس )
 و اما انتم فلم تتعلموا المسيح ه ذا.   -20 " 
 ا   نتم قد سمعتموه و علمتم فيه  ما هو حق في يسوع.  -21 
 ا  تخلعوا من جهة التصرف السابق االنسا  العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور.  -22 
 و تتجددوا بروح ذهنكم.  -23 
 و تلبسوا االنسا  الجديد المخلوق بحسب   في البر و قداسة الحق.  -24 
 لذلك اطرحوا عنكم الكذب و تكلموا بالصدق  ل واحد مع قريبه الننا بعضنا اعضاء البعض.  -25 
 اغضبوا و ال تخطئوا ال تغرب الشمس على غيظ م. -26 
 و ال تعطوا ابليس م انا.   -27 
 ج. ال يسرق السارق في ما بعد بل بالحري يتعب عامال الصالح بيديه لي و  له ا  يعطي من له احتيا   -28 
 ال تخرج  لمة ردية من افواه م بل  ل ما  ا  صالحا للبنيا  حسب الحاجة  ي يعطي نعمة للسامعين.  -29 
 و ال تحزنوا روح   القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء.  -30 
 ليرفع من بينكم  ل مرارة و سخط و غضب و صياح و تجدي  مع  ل خبث. -31 
 " ض شفوقين متسامحين  ما سامح م   ايضا في المسيحو  ونوا لطفاء بعض م نحو بع -32 

 اللولس:
 سم ة في إهاي  ساكر( 153منا هرى ما الذي ياعلنا من القطي( الص ير )الن

 .إطرحوا من جهة التصرف السابق اإلنسا  العتيق الفاسد -1
 .تجددوا بروح عقلكم وإلبسوا اإلنسا  الجديد -2
 .بالحق.. ال تعطوا إلبليس موضعا  أطرحوا عنكم الكذب وتكلموا  -3
دي هلتزم سشنننن   الخليقة الاديدة . ال تحزنوا روح   القدوس.. مســامحين بعضــ م لبعض  ما ســامح م   -4

 التي منعها المسي  
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 -(:17-7:2يو1الكاثولي و  )
القديمة هي   ايها االخوة لست اكتب الي م وصية جديدة بل وصية قديمة  انت عند م من البدء الوصية -7 " 

 الكلمة التي سمعتموها من البدء.
ايضا وصية جديدة اكتب الي م ما هو حق فيه و في م ا  الظلمة قد مضت و النور الحقيقي اال   -8 

 يضيء. 
 من قال انه في النور و هو يبغض اخاه فهو الى اال  في الظلمة.  -9 
 من يحب اخاه يثبت في النور و ليس فيه عثرة.  -10 
و اما من يبغض اخاه فهو في الظلمة و في الظلمة يسلك و ال يعلم اين يمضي ال  الظلمة اعمت    -11 

 عينيه. 
 اكتب الي م ايها االوالد النه قد غفرت لكم الخطايا من اجل اسمه.  -12 
بتم الشرير  اكتب الي م ايها االباء النكم قد عرفتم الذي من البدء اكتب الي م ايها االحداث النكم قد غل -13 

 اكتب الي م ايها االوالد النكم قد عرفتم االب.
 تبت الي م ايها االباء النكم قد عرفتم الذي من البدء  تبت الي م ايها االحداث النكم اقوياء و  لمة   -14 

   ثابتة في م و قد غلبتم الشرير.
 لم فليست فيه محبة االب.ال تحبوا العالم و ال االشياء التي في العالم ا  احب احد العا   -15 
 ال   ل ما في العالم شهوة الجسد و شهوة العيو  و تعظم المعيشة ليس من االب بل من العالم.   -16 
 "  و العالم يمضي و شهوته و اما الذي يصنع مشيئة   فيثبت الى االبد -17 

 الواسولي وي:
 شرطًا آخر دي   هت  العالب هرى منا المت ة شرط ألي هووي من القطي( الص ير  يهرى 

 
 -(:34-16:17أعاإلبر سيس )

 و بينما بولس ينتظرهما في اثينا احتدت روحه فيه اذ راى المدينة مملؤة اصناما.  -16 " 
 فكا  ي لم في المجمع اليهود المتعبدين و الذين يصادفونه في السوق  ل يوم.  -17 
فقابله قوم من الفالسفة االبي وريين و الرواقيين و قال بعض ترى ماذا يريد هذا المهذار ا  يقول و    -18 

 بعض انه يظهر مناديا بالهة غريبة النه  ا  يبشرهم بيسوع و القيامة. 
وا به الى اريوس باغوس قانلين هل يم ننا ا  نعرف ما هو هذا التعليم الجديد الذي  فاخذوه و ذهب  -19 

 تتكلم به. 
 النك تاتي الى مسامعنا بامور غريبة فنريد ا  نعلم ما عسى ا  تكو  هذه.  -20 
اما االثينويو  اجمعو  و الغرباء المستوطنو  فال يتفرغو  لشيء اخر اال ال  يتكلموا او يسمعوا  -21 
 يئا حديثا.ش
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فوا  بولس في وسط اريوس باغوس و قال ايها الرجال االثينويو  اراكم من  ل وجه  انكم متدينو    -22 
 كثيرا.

النني بينما  نت اجتاز و انظر الى معبوداتكم وجدت ايضا مذبحا م توبا عليه الله مجهول فالذي    -23 
 تتقونه و انتم تجهلونه هذا انا انادي لكم به. 

له الذي خلق العالم و  ل ما فيه هذا اذ هو رب السماء و االرض ال يس ن في هياكل مصنوعة  اال  -24 
 بااليادي.

 و ال يخدم بايادي الناس  انه محتاج الى شيء اذ هو يعطي الجميع حياة و نفسا و  ل شيء.  -25 
المعينة و   و صنع من دم واحد  ل امة من الناس يس نو  على  ل وجه االرض و حتم باالوقات  -26 

 بحدود مس نهم. 
 لكي يطلبوا   لعلهم يتلمسونه فيجدوه مع انه عن  ل واحد منا ليس بعيدا. -27 
 الننا به نحيا و نتحرك و نوجد  ما قال بعض شعرانكم ايضا الننا ايضا ذريته.  -28 
فاذ نحن ذرية   ال ينبغي ا  نظن ا  الالهوت شبيه بذهب او فضة او حجر نقش صناعة و اختراع   -29 

 انسا . 
 فاهلل اال  يامر جميع الناس في  ل م ا  ا  يتوبوا متغاضيا عن ازمنة الجهل.  -30 
يع ايمانا اذ اقامه  النه اقام يوما هو فيه مزمع ا  يدين المس ونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجم  -31 

 من االموات. 
و لما سمعوا بالقيامة من االموات  ا  البعض يستهزنو  و البعض يقولو  سنسمع منك عن هذا    -32 

 ايضا. 
 و ه ذا خرج بولس من وسطهم.   -33 
 و لكن اناسا التصقوا به و امنوا منهم ديونيسيوس االريوباغي و امراة اسمها دامرس و اخرو   -34 
 " معهما 
 إلير سيس:ا

 يولس المملوء سالريد ةتتد ريله في رب ييلدد في ةأسيس  نيسة  ديدة  فعالمة شعاء اإليماي الشهانة للمسي  
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 رجوع للفهرس  أناجيل األسبوع الثاني

 
لة إلةتان هاسوةه   يالموةه   إهاي  األلد القانم مو عن المسي  خلز التياة  مو يعطينا  سدا يمن يأكله يتيا  ًي

يالالموت لي   يموت  فالمسنننننننني  دعطاها لياة ديدية  يالقراءات خالل مذا األسننننننننلوم ةدير لول مذا التياة التي 
اإلفخارسننننننننننتيا ةعطينا لياة فال إرةقاء لنا لنتيا السننننننننننماييات إ  لو  اي لنا لياة   فاألموات   دعطاما لنا المسنننننننننني  

 ب دي يتذيقوا التياة السمايية  )موةى الخطية(   إرةقاء لهب ي  إم اهية له
لة لمن يتمن يوم اإلثنين:  لة ليعطينا لياة ديدية  ًي  المسي  دةى من فو  فهو    ًي
من يتمن سالمسننننني  ينتق  من الموت إلى التياة  يةووي له لياة ديدية  لون  يد دي هورم اإلين  ما يوم الثالثاء: 

 طاعة يماياا هورم ااب  ياإلكرام يستلزم اإليماي سه ي 
 [ ااب هعسه 3[ المعمداي         2[ دعماله         1المسي  ةشهد له  يوم األربعاء: 
فه    هورمه يهتمن سه فتووي لنا لياة  يهرى المسنننننننني  يرسنننننننن  فعلة لتصننننننننانا يرعوههب ييتثوههب                

 على طاعة الومية فتووي لهب لياة 
يمن يعر       منا هرى الوت  المقدسننننننة ةشننننننهد للمسنننننني   إًًا لنعت  فيها لنعر  شننننننخص المسنننننني  يوم الخميس:

 فعى المعرفة س ات فى المسي    ةالث ات فى المسي  لياة   المسي  ةووي له لياة 
لة لمن يتمن ييتيا في ةورة ييعر  المسنني  يوم الجمعة:  في األيام السنناسقة ردينا المسنني  يريد دي يعطي لياة ًي

معرفة ل ي ية  ياليوم هاد سنننننننر اإلفخارسنننننننتيا  سنننننننر لياة ديدية على دي يسننننننن قها المعرفة ياإليماي  
يالتورة  يرهذا ي وي سنننننر اإلفخارسنننننتيا سنننننل  شننننن ( يلياة  لقد دخر  المسننننني  الشنننننيطاي من لياةنا  

ييتة اإلفخارستيا مي إمتدان لذييتة الصلي    ينخ  مو لي وي لياةنا  ًي
 إش ام الاموم سخمس خلزات يسم تين  رمز لسر اإلفخارستيا الذي يعطي لياة  عن معازةيوم السبت: 
خالل رللة غررتنا في مذا العالب هتتا  للمسنننننني  الذي يقدم هعسننننننه لنا مأك  ل يقي  فهو خلز التياة  يوم األحد: 

فاإلهسننننناي   ييوما سعد يوم هرةقى فى السنننننماييات    هأكله لنتيا سه ية عر خطاياها  دكله ينق  لنا لياة 
 معه يد لسننننننننا معه فى السنننننننمايات " االتى مو فى لالة همو نائب يمنننننننعون نائب للسنننننننماييات " دقامن

لتعة الموت الاسندي هنتق  من لياة إلى لياة يي وي لنا هصني  في الصنعون للسنمايات   يلين ةأةى
 م( المسي  
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 رجوع للفهرس  يوم االثنين من األسبوع الثاني

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (17,16: 26مز)
 (33-23:14)مت

 (5,4, 3:  111مز)
 (27-23:8)مت
 (4-1:1)رو

ــو :   ــ ـــــ ــيـــــ ــولـــــ ــاثـــــ ــكـــــ  الـــــ
ــس: ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــر ســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (7-1:1يو1)
 (4-1:4)أع

 (5:  69مز )
 (36-31:3)يو

 
 بعمل دورة القيامة المقدسة في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة 

 
 -(:36-31:3يوإنجيل القداس )

الذي ياتي من فوق هو فوق الجميع و الذي من االرض هو ارضي و من االرض يتكلم الذي ياتي   -31 " 
 من السماء هو فوق الجميع.

 و ما راه و سمعه به يشهد و شهادته ليس احد يقبلها.  -32 
  صادق.و من قبل شهادته فقد ختم ا     -33 
 ال  الذي ارسله   يتكلم ب الم   النه ليس ب يل يعطي   الروح.   -34 
 االب يحب االبن و قد دفع  ل شيء في يده.  -35 
 " الذي يؤمن باالبن له حياة ابدية و الذي ال يؤمن باالبن لن يرى حياة بل يم ث عليه غضب   -36 

 إهاي  القداس:
إهاي  األلد التالي مو عن المسننننننننننني  خلز التياة  فهو دعطاها  سننننننننننندا المتتد يالموةه طعامًا  فتدخ  فينا لياةه  

المسنننننني  قد دةى من فو  يمو فو  الامي(  يفي مذا إشننننننارة لالموةه   يمي لياة ديدية  يفي مذا اإلهاي  هاد دي 
فال مننننننننعون  مو دةى ليهلنا لياة ديدية  فاهلل لي   يموت  يشننننننننرط التصننننننننول على مذا التياة مو دي هتمن سه 

 للسماييات إ  لمن مو لي   
 

معيني ومخلصـــــيز يارب   وأما أنا فمســـــ ين وفقيرز اللهم أعنىز أنت "  -(:5:    69مز  مزمور إنجيل القداس )
 "  فال تبطئ. هلليلويا

 مزمور إهاي  القداس:
 لتى   دفقد مذا التياة األيدية التي يعد يها اإلهاي  " أنت معيني ومخلصي يا رب فال تبطئ.. أعني"
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وأنا أؤمن إني أعاين . خيرات الرب فى أرض األحياء. أصـــــطبر للرب  "  -(:17,16:  26مزمزمور العشـــــية )

 " وليتشدد قلبك وانتظر الرب. هلليلوياتقو. 
 مزمور العشية:

 يمذا سسل  التياة األيدية التي هلناما " ض األحياءأؤمن إني أعاين خيرات الرب في أر أنا "
ــدد قلبك" ــطبر للرب تقو وليتشـ اإلهاي  عن التالميذ فى مر   معذسة يسننننن  دموا  ال تر = لياةنا فى مذا   "اصـ

سننننيطر م  مو ضنننناس  الو  ال  ساإليماي دي المسنننني  في لياةي  العالب   لون علينا دي هصننننلر ياضننننعين دمام دعيننا
   يدي لي لياة ديدية على    األلداذ  

 
 -(:33-23:14متإنجيل العشية )

 و بعدما صرف الجموع صعد الى الجبل منفردا ليصلي و لما صار المساء  ا  هناك وحده.   -23 " 
 و اما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من االمواج ال  الريح  انت مضادة.  -24 
 و في الهزيع الرابع من الليل مضى اليهم يسوع ماشيا على البحر.   -25 
 ذ ماشيا على البحر اضطربوا قانلين انه خيال و من الخوف صرخوا.فلما ابصره التالمي  -26 
 فللوقت  لمهم يسوع قانال تشجعوا انا هو ال تخافوا.  -27 
 فاجاب بطرس و قال يا سيد ا   نت انت هو فمرني ا  اتي اليك على الماء.  -28 
 فقال تعال فنزل بطرس من السفينة و مشى على الماء لياتي الى يسوع.   -29 
 و لكن لما راى الريح شديدة خاف و اذ ابتدا يغرق صرخ قانال يا رب نجني.   -30 
 ففي الحال مد يسوع يده و امسك به و قال له يا قليل االيما  لماذا ش كت.  -31 
 و لما دخال السفينة س نت الريح.  -32 
 "  و الذين في السفينة جاءوا و سجدوا له قانلين بالحقيقة انت ابن   -33 
 اي  العشية ي هاي  ساكر: إه

المسنني  يسننير فو  األموا  يسنن  العالم ييدخ  السننعينة فتسنن ن الري    مذا إعالي عن سننلطاي إين   على    
ما في العالب من إضنطراسات )إهاي  عشنية(  يفي )إهاي  ساكر( هادا هائب يسن  جيا  ال تر ييورخ التالميذ على  

اي+ مو في السنننننننعينة فوي  ة ر   يعالقة دها ي  عشنننننننية يراكر سموضنننننننوم  إرةياعهب يقلة إيماههب  فهو له سنننننننلط
إهاي  القداس ي هاي  األلد التالي مو دي المسني  هزل من السنماء ليعطينا لياة ديدية ييسن  ال نيقات يلدي  نائب  
   يتدخ   لون من لصننن  على التياة األيدية  من يسننن ن المسننني  فيه لماًا ي نننطرب يسننن  ضنننيقات العالب  ما

 يعرد قل  المسي  مو مذا الثقة فيه  المسي  دةى ليهلنا لياة  لها سالم ي طمئناي لمن يتمن 
 

ــتقيمين. رحوم الرب   ورءوف وهو   " -:(5,4, 3:    111مز)مزمور ـباكر  نور أشـــــــــرق فى الظلـمة للمســـــــ
 " صديق. ذ ر الصديق ي و  إلى األبد. وال يخشى من السماع الخبيث. هلليلويا
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 مزمور ساكر:
 ظهور المسي  يتاسدا يليعهر رلمته يمتلته للعالب "= نور أشرق في الظلمة للمستقيمين"
 فلنا لياة ديدية "= ذ ر الصديق ي و  إلى األبد"
   ي طرب م( دموا  العالب  ما اضطرب التالميذ "= وال يخشى من السماع الخبيث"
 

 -(:27-23:8متإنجيل باكر )
 دخل السفينة تبعه تالميذه. و لما   -23 " 
 و اذا اضطراب عظيم قد حدث في البحر حتى غطت االمواج السفينة و  ا  هو نانما.   -24 
 فتقدم تالميذه و ايقظوه قانلين يا سيد نجنا فاننا نهلك.  -25 
 فقال لهم ما بالكم خانفين يا قليلي االيما  ثم قام و انتهر الرياح و البحر فصار هدو عظيم.   -26 
 " فتعجب الناس قانلين اي انسا  هذا فا  الرياح و البحر جميعا تطيعه -27 

 إهاي  العشية ي هاي  ساكر: 
المسنني  يسننير فو  األموا  يسنن  العالم ييدخ  السننعينة فتسنن ن الري    مذا إعالي عن سننلطاي إين   على    

هائب يسن  جيا  ال تر ييورخ التالميذ على  ما في العالب من إضنطراسات )إهاي  عشنية(  يفي )إهاي  ساكر( هادا 
إرةياعهب يقلة إيماههب  فهو له سنننننننلطاي+ مو في السنننننننعينة فوي  ة ر   يعالقة دها ي  عشنننننننية يراكر سموضنننننننوم  
إهاي  القداس ي هاي  األلد التالي مو دي المسني  هزل من السنماء ليعطينا لياة ديدية ييسن  ال نيقات يلدي  نائب  

على التياة األيدية  من يسننن ن المسننني  فيه لماًا ي نننطرب يسننن  ضنننيقات العالب  ما     يتدخ   لون من لصننن 
يلن نن( دمام دعيننا    يعرد قل  المسنني  مو مذا الثقة فيه  المسنني  دةى ليهلنا لياة  لها سننالم ي طمئناي لمن يتمن 

ماي سايت " يديي إيماي     فال معون لنا ي  إرةقاء للسماييات يديي إيمد  دها ي  األررعين يوما يمو الصعون  
 (  6:  11يم ن إرضاؤا " )ع  

 
 -(:4-1:1روالبولس )

 بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسوال المفرز النجيل  .  -1 " 
 الذي سبق فوعد به بانبيانه في الكتب المقدسة.  -2 
 عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد. -3 
 " و تعين ابن   بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من االموات يسوع المسيح ربنا -4 

 اللولس:
قيامة المسنننني  دظهرت دهه إين    يالقوة التي دقامته مي مو هة لنا لت يمنا يةعطينا لياة ديدية  يةعطي الونيسننننة  

 يمعوهة  فمن مزم الموت سيهزم دي عدي لياة 
 

 -(:7- 1:1يو 1الكاثولي و  )
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الذي  ا  من البدء الذي سمعناه الذي رايناه بعيوننا الذي شاهدناه و لمسته ايدينا من جهة  لمة   -1 " 
 الحياة. 

 لنا.  فا  الحياة اظهرت و قد راينا و نشهد و نخبر م بالحياة االبدية التي  انت عند االب و اظهرت -2 
الذي رايناه و سمعناه نخبر م به لكي ي و  لكم ايضا شر ة معنا و اما شر تنا نحن فهي مع االب و مع   -3 

 ابنه يسوع المسيح. 
 و نكتب الي م هذا لكي ي و  فرح م  امال. -4 
 و هذا هو الخبر الذي سمعناه منه و نخبر م به ا    نور و ليس فيه ظلمة البتة.  -5 
 ا  قلنا ا  لنا شر ة معه و سلكنا في الظلمة نكذب و لسنا نعمل الحق  -6 
و لكن ا  سلكنا في النور  ما هو في النور فلنا شر ة بعضنا مع بعض و دم يسوع المسيح ابنه   -7 

 "  يطهرنا من  ل خطية.
 الواسولي وي:

مو سشنننننننننننارة سالتياة التي دظهرت  يمي لياة ديدية  اهت عند ااب ي سنننننننننننتعلنت لنا  يما  اي يسنننننننننننل  الموت مو  
 الخطية  لون نم يسوم المسي  يطهرها من    خطية 

 
 -(:4-1:4أعاإلبر سيس )

 الصدوقيو .و بينما هما يخاطبا  الشعب اقبل عليهما الكهنة و قاند جند الهي ل و  -1 " 
 متضجرين من تعليمهما الشعب و ندانهما في يسوع بالقيامة من االموات.  -2 
 فالقوا عليهما االيادي و وضعوهما في حبس الى الغد النه  ا  قد صار المساء. -3 
 " و  ثيرو  من الذين سمعوا الكلمة امنوا و صار عدد الرجال نحو خمسة االف -4 

 اإلير سيس:
 و يعدنما يزنان فهي  نيسة لية ستياة المسي  الذي فيها القائب من األموات  فالنمو عالمة هاد الونيسة ةنم

  يهاللظ المقايمة ضننننننننند الونيسنننننننننة )ال تر الهائج في إهاي  عشنننننننننية( لون المسننننننننني  ضننننننننناس  الو  ينميها    تياةال
 ييتعهدما 
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 رجوع للفهرس  يوم الثالثاء من األسبوع الثاني

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 

ــور   ــزمـــ ــر: مـــ ــاكـــ  بـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (15: 9مز)
 (23-19:17)مت

 (9,6: 7مز)
 (31-27:9)مت
 (10-7:1)رو

ــو :   ــ ـــــ ــيـــــ ــولـــــ ــاثـــــ ــكـــــ  الـــــ
ــس: ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــر ســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (10-6:1يو1)
 (7-5:4)أع

 (8,7: 7مز)
 (24-22:5)يو

 
 دورة القيامة المقدسة في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل 

 
 -(:24-22:5يوإنجيل القداس )

 ال  االب ال يدين احدا بل قد اعطى  ل الدينونة لالبن.  -22 " 
 لكي ي رم الجميع االبن  ما ي رمو  االب من ال ي رم االبن ال ي رم االب الذي ارسله. -23 
الحق الحق اقول لكم ا  من يسـمع  المي و يؤمن بالذي ارسـلني فله حياة ابدية و ال ياتي الى دينونة    -24 

 " بل قد انتقل من الموت الى الحياة
 إهاي  القداس:

  يدي اإلين له الدينوهة فمن   ي رمه سنننيداي  يهرى المسننناياة يين  من يؤمن له حياة أبديةز وال يأتي إلى الدينونة
ــله"يااب     اإلين ــا  الذي أرسـ " لكي ي رم الجميع اإلبن  ما ي رمو  اآلب. ومن ال ي رم اإلبن فال ي رم اآلب أيضـ

ي قى في الموت ييداي  مذا ا سننننننننننننننلوم متور قراءاةه يدير   دي ي رم اإلين فهو دةى ليعطي لياة  لون من يرف  
  يفي مذا همومسنننننتمر فى مذا التياة السنننننماييةلنتيا فى السنننننماييات يي وي لنا  لول اي   يريد اي يعطينا لياة  

 ين   يمن يتمن سي رمه  اا هاي  هرى اهه   لياة يديي ا يماي س
 

ربى وإلهي. باألمر الذي أوصت. ومجمع الشعوب يحيط بك. ااستيقظ ي  "  -(:8,7:  7مزمور إنجيل القداس )مز
 " هلليلوياوألجل هذا أرجع إلى العال. الرب يدين الشعوب. 

 مزمور القداس:
فهو ااي  النائب   " "إسـتيقظ يا ربي وإلهي  الرب يدين الشـعوب" "يتولب عن الدينوهة  لمن   ينو رم اإلين ااي=  

 يرن على إماهات دلد ي  يدين الشر الذي في العالب  ي لظ دي إكرام اإلين يستلزم: 
 ا [ دي هطي( يمايا2[ دي هتمن سه              1 
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 "  قم يارب لئال يعتز اإلنسا . ولتد  األمم أمامك. هلليلويا  " -(:15: 9مزمزمور العشية )
 مزمور العشية: 

ــا  لتد  األمم مو مننننرخة متمن غيور لي ذ ال شننننر عن  لريةهب يةتديهب للمسنننني =   قم يا رب لئال يعتز اإلنسـ
 ".أمامك

 
  -(:23-19:17متإنجيل العشية )

 التالميذ الى يسوع على انفراد و قالوا لماذا لم نقدر نحن ا  نخرجه.ثم تقدم   -19 "
فقال لهم يسوع لعدم ايمانكم فالحق اقول لكم لو  ا  لكم ايما  مثل حبة خردل لكنتم تقولو  لهذا    -20 

 الجبل انتقل من هنا الى هناك فينتقل و ال ي و  شيء غير مم ن لدي م.
 ال بالصالة و الصوم.و اما هذا الجنس فال يخرج ا  -21 
 و فيما هم يترددو  في الجليل قال لهم يسوع ابن االنسا  سوف يسلم الى ايدي الناس.   -22 
 " فيقتلونه و في اليوم الثالث يقوم فحزنوا جدا -23 

 إهاي  عشية:
يمننننننننننننننايناا   فهن  منذا رديننا في إهاين  القنداس دهنه يان  دي هورم اإلين لتووي لننا ليناة  ي كرام ا ين ي وي سطناعنة  

 مع   م  مع  دي هطي( الومية يهثلت على اإليماي  منا هرى طريق اإلهتصار على إيليس يعلى الخطية:
 دي يموت إين اإلهساي ييقوم    يمذا ةممه المسي   اًًا علينا اي هتيا  أموات عن الخطية فنقوم معه   (1
 الصالة يالصوم (2
 بيانة اإليماي (3
 
قم يارب برجزك. وارتفع فى أقطار أعداني. دنى يارب على حسب عدلي. وعلى    "  -:(9,6:  7مز)مور باكر  مز 

 "   قدر عدم شرى علّى. هلليلويا
 مزمور ساكر:

فهذا الانس   يخر  إّ  " وإرتفع في أقطار أعدانيمنرخة إهسناي و ليخزى دعدائنا الشنياطين "" قم يا رب برجزك"
 يالصوم سالصالة 

ناين يقول مذا  ملة يت ب سالعدل   هعذ يا  ات يظيعته التى  لعه يها   سأماهة  "  دني يا رب على حســـب عدلي"
  اى ل ب شننن  ه سالعدل   لونني دها دقولها سمعنى دهني آمنت سة يد امد دي دكرمة في لياةي ستعظ يمنننايام   

 فدهي دي إعطني التياة األيدية التي يعدت يها 
 

 -(:31-27:9متإنجيل باكر )

 يمذا  هان اإلهساي
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 و فيما يسوع مجتاز من هناك تبعه اعميا  يصرخا  و يقوال  ارحمنا يا ابن داود.  -27 " 
و لما جاء الى البيت تقدم اليه االعميا  فقال لهما يسوع اتؤمنا  اني اقدر ا  افعل هذا قاال له نعم يا   -28 

 سيد.
 لي ن لكما. حينئذ لمس اعينهما قانال بحسب ايمانكما -29 
 فانفتحت اعينهما فانتهرهما يسوع قانال انظرا ال يعلم احد.   -30 
 " و لكنهما خرجا و اشاعاه في تلك االرض  لها -31 

 إهاي  ساكر:
هاد دي اإليماي يعت  دعين األعمياي  يلون  اي مذا سعد مننننننننراخهما المسننننننننتمر  فلنصننننننننر  ليعت  المسنننننننني  دعيننا  

 يهعرفه فتووي لنا لياة ي  هداي  ي  لينما ةنعت  دعيننا سنرى الماد المعد لنا يهشتهيه يليزنان إيماهنا إً هراا 
 

  -(:10-7:1روالبولس )
الى جميع الموجودين في رومية احباء   مدعوين قديسين نعمة لكم و سالم من   ابينا و الرب   -7 "

 يسوع المسيح.
 ع م ا  ايمانكم ينادى به في  ل العالم. اوال اش ر الهي بيسوع المسيح من جهة جمي -8 
 فا    الذي اعبده بروحي في انجيل ابنه شاهد لي  ي  بال انقطاع اذ ر م. -9 
 "  متضرعا دانما في صلواتي عسى اال  ا  يتيسر لي مرة بمشيئة   ا  اتي الي م -10 

 اللولس:
    العالب  فاإليماي يعطي لياة مب دل اء   يقديسين سسل  إيماههب الذي يناني سه في 

 
 -(:10-6:1يو1الكاثولي و  )

 ا  قلنا ا  لنا شر ة معه و سلكنا في الظلمة نكذب و لسنا نعمل الحق.  -6 " 
و لكن ا  سلكنا في النور  ما هو في النور فلنا شر ة بعضنا مع بعض و دم يسوع المسيح ابنه   -7 

 يطهرنا من  ل خطية. 
 ا  قلنا انه ليس لنا خطية نضل انفسنا و ليس الحق فينا. -8 
 ا  اعترفنا بخطايانا فهو امين و عادل حتى يغفر لنا خطايانا و يطهرنا من  ل اثم. -9 
 " نا اننا لم نخطئ نجعله  اذبا و  لمته ليست فيناا  قل -10 

 الواسولي وي:
 هسلة في العلمة   ي ي  ةووي لنا لياة  لون  يد د اإلعترا  ي عر الخطايا ينم يسوم يطهر فال هداي 

 
 -(:7-5:4أعاإلبر سيس )

 و حدث في الغد ا  رؤساءهم و شيوخهم و  تبتهم اجتمعوا الى اورشليم.  -5 " 
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 مع حنا  رنيس الكهنة و ايافا و يوحنا و االس ندر و جميع الذين  انوا من عشيرة رؤساء الكهنة.  -6 
 "  و لما اقاموهما في الوسط جعلوا يسالونهما باية قوة و باي اسم صنعتما انتما هذا -7 

 اإلير سيس:
 هرى الشيطاي يقايم عم     لوننا قد هداي من العالب لوننا لن هداي من    فالمسي  ناهه العالب لونه قام 
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 رجوع للفهرس  يوم األربعاء من األسبوع الثاني

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (2: 40مز)
 (38-36:9)مت

 (2,1: 62مز)
 (35-32:9)مت
 (13-11:1)رو

ــو :   ــ ـــــ ــيـــــ ــولـــــ ــاثـــــ ــكـــــ  الـــــ
ــس: ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــر ســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (6-1:2يو1)
 (12-8:4)أع

 (1: 9مز)
 (37-31:5)يو

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة 

 
  -(:37-31:5يوإنجيل القداس )

 ا   نت اشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا.  -31 "
 الذي يشهد لي هو اخر و انا اعلم ا  شهادته التي يشهدها لي هي حق.  -32 
 انتم ارسلتم الى يوحنا فشهد للحق. -33 
 و انا ال اقبل شهادة من انسا  و لكني اقول هذا لتخلصوا انتم.   -34 
 ير و انتم اردتم ا  تبتهجوا بنوره ساعة.  ا  هو السراج الموقد المن -35 
و اما انا فلي شهادة اعظم من يوحنا ال  االعمال التي اعطاني االب الكملها هذه االعمال بعينها التي   -36 

 انا اعملها هي تشهد لي ا  االب قد ارسلني. 
 "  و االب نفسه الذي ارسلني يشهد لي لم تسمعوا صوته قط و ال ابصرتم هيئته -37 

 إهاي  القداس:
شننهون 3ساألمس ردينا دي من ي رم اإلين ييتمن سه ي وي له لياة فه  هشننة فيمن مو اإلين  في مذا اإلهاي  هاد 

 [ ااب هعسه شهد له 3[ يولنا المعمداي  2[ دعمال المسي   1للمسي  دهه من    
 فنتمن   يلنا فلناللظ اعمال   في لياةنا    ي  سترها ياعاهنا يلععنا     

 
أعترف ـلك ـيارب من ـ ل قلبيز وأـحدث بجميع عـجانـبكز أفرح وأتهـلل ـبكز  " -(:1:  9مزمور إنجـيل الـقداس )مز

 "  أرتل السمك أيها العلى. هلليلويا
 مزمور القداس:

 مو إعترا  سأي دعمال المسي  مي دعمال إلهية "= أعترف لك يا رب من  ل قلبي وأحدث بجميع عجانبك"
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الرب يحفظه ويحييه. ويجعله فى األرض مغبوطا . وال يســـلمه بأيدي أعدانه. "   -(:2:  40مزالعشـــية )مزمور  
 " هلليلويا

 الرب يتعظ ش  ه ييرعاا لتووي لش  ه لياة ي  يهلة ييداي " الرب يحفظه ويحييه"مزمور العشية: 
 ييتر هب يال فرد في األرض فاهلل   يعطي لياة لش  ه في السماء فق  " ويجعله في األرض مغبوطا  "
 

  -(:38-36:9متإنجيل العشية )
 و لما راى الجموع تحنن عليهم اذ  انوا منزعجين و منطرحين  غنم ال راعي لها.  -36 "
 حينئذ قال لتالميذه الحصاد  ثير و لكن الفعلة قليلو . -37 
 " فاطلبوا من رب الحصاد ا  يرسل فعلة الى حصاده -38 

 إهاي  عشية:
المسننني  يريد دي يعطي لياة لشننن  ه  يهراا منا يتتنن على شننن  ه ييرسننن  لهب رعاة )فعلة( لتووي لهب لياة  يرهذا 

 هرى دعمال الرعاية للونيسة من ضمن األعمال التي ةتدذ عنها إهاي  القداس 
 

يا   إلهي إليك أب رز أل  نفســي عطشــت إليكز ه ذا ظهرت لك فى القدسز   "  -:(2,1:  62مز)مزمور باكر 
 " ألرى قوتك ومجدك. هلليلويا

مذا لمن إكتشذ مت ة   له يرعايته  "=  يا   إلهي إليك أب ر.. ظهرت لك في القدس ألرى قوتك"  مزمور ساكر:
يمنا   فيلاأ و م  رًا لوي يشنننننييه ييتررا فتووي له لياة ديديةيسنننننلطاهه على دعدائنا الشنننننياطين يالخطية يالموت   

"= ألرى قوتك". "ظهرت لك في القدس"خصننننومننننًا لمن إكتشننننذ قوة  =  مذا    األرض يلدد فى ةذي  السننننمائيات 
  لتعطينى مذا التياة لاأ لقوةة يدقذ دمامة يا رب ديريد الصالة يالت رم 

 
 -(:35-32:9متإنجيل باكر )

 فيما هما خارجا  اذا انسا  اخرس مجنو  قدموه اليه.و   -32 " 
 فلما اخرج الشيطا  تكلم االخرس فتعجب الجموع قانلين لم يظهر قط مثل هذا في اسرانيل.  -33 
 اما الفريسيو  فقالوا برنيس الشياطين يخرج الشياطين. -34 
و  ا  يسـوع يطوف المد   لها و القرى يعلم في مجامعها و ي رز ببشـارة الملكوت و يشـفي  ل مرض    -35 

 " و  ل ضعم في الشعب
 إهاي  ساكر:

الرب يسنننوم يشنننعي يينهي سنننلطاي الشنننياطين على الناس  يي رب ي شنننارة الملووت  ألهه طالما للشنننيطاي سنننلطاي  
يعالمة لصنننولنا على مذا   ةووي لنا لياة    الشنننيطاي يالخطية علينا  علينا فنتن في الموت  يلون ينهاية سنننلطاي

  التياة دي ةنعة عقدة لساهنا فنس    ما ةولب مذا األخرس
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 -(:13-11:1روالبولس )

 الني مشتاق ا  اراكم لكي امنح م هبة روحية لثباتكم.  -11 " 
 . اي لنتعزى بينكم بااليما  الذي فينا جميعا ايمانكم و ايماني -12 
ثم لسـت اريد ا  تجهلوا ايها االخوة انني مرارا  ثيرة قصـدت ا  اتي الي م و منعت حتى اال  لي و  لي   -13 

 "  ثمر في م ايضا  ما في سانر االمم
 اللولس:

" منا يولس مو من الععلة الذين درسنننننلهب تانق جدا  أ  أراكم.. لكي أمنح م عطية الروح .. لي و  لي ثمر في م "
 للتصان )إهاي  عشية( لتووي لهب لياة   
 

 -(:6-1:2يو1الكاثولي و  )
 يا اوالدي اكتب الي م هذا لكي ال تخطئوا و ا  اخطا احد فلنا شفيع عند االب يسوع المسيح البار. -1 " 
 و هو  فارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا  ل العالم ايضا.  -2 
 ا  حفظنا وصاياه. و بهذا نعرف اننا قد عرفناه -3 
 من قال قد عرفته و هو ال يحفظ وصاياه فهو  اذب و ليس الحق فيه.  -4 
 و اما من حفظ  لمته فحقا في هذا قد تكملت محبة   بهذا نعرف اننا فيه.  -5 
 " من قال انه ثابت فيه ينبغي انه  ما سلك ذاك ه ذا يسلك هو ايضا -6 

 الواسولي وي:
يولنا منا دي ننننننننننننًا يتثهب  رام   ".  كتبت إلي م لكي ال تخطئوا" .. "بهذا نعرف أننا قد عرفناه إ  حفظنا وصــــــــاياه"

 ي رام   لتووي لش  ه لياة لشع  المسي  )من الععلة الذين درسلهب   للتصان( ليتععوا الومايا يمذا نير د
 

 -(:12-8:4أعاإلبر سيس )
 حينئذ امتال بطرس من الروح القدس و قال لهم يا رؤساء الشعب و شيوخ اسرانيل. -8 " 
 ا   نا نفحص اليوم عن احسا  الى انسا  سقيم بماذا شفي هذا.  -9 
فلي ن معلوما عند جميع م و جميع شعب اسرانيل انه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه انتم   -10 

 الذي اقامه   من االموات بذاك وا  هذا امام م صحيحا. 
 هذا هو الحجر الذي احتقرتموه ايها البناؤو  الذي صار راس الزاوية.   -11 
 م اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ا و ليس باحد غيره الخالص ال  ليس اس -12 
 "  نخلص 

 اإلير سيس:
 إسب يسوم )دي قوة فداء يسوم( ةشعي المرضى يةعطي الخالم  في وي لمن شعى لياة 
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 رجوع للفهرس  يوم الخميس من األسبوع الثاني

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (11: 89مز)
 (15-11:11)مت

 (2,1: 5مز)
 (6-2:11)مت
 (17ز16:1)رو

ــو :   ــ ـــــ ــيـــــ ــولـــــ ــاثـــــ ــكـــــ  الـــــ
ــس: ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــر ســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (10-7:2يو1)
 (18-13:4)أع

 (4,3: 8مز)
 (47-39:5)يو

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة 

 
 -(:47-39:5يوالقداس )إنجيل 

 فتشوا الكتب النكم تظنو  ا  لكم فيها حياة ابدية و هي التي تشهد لي.   -39 " 
 و ال تريدو  ا  تاتوا الي لتكو  لكم حياة.   -40 
 مجدا من الناس لست اقبل.   -41 
 و لكني قد عرفتكم ا  ليست لكم محبة   في انفس م.  -42 
 انا قد اتيت باسم ابي و لستم تقبلونني ا  اتى اخر باسم نفسه فذلك تقبلونه.  -43 
 ي  تقدرو  ا  تؤمنوا و انتم تقبلو  مجدا بعض م من بعض و المجد الذي من االله الواحد لستم  -44 

 تطلبونه. 
 م الى االب يوجد الذي يش و م و هو موسى الذي عليه رجاؤ م. ال تظنوا اني اش و   -45 
 النكم لو  نتم تصدقو  موسى لكنتم تصدقونني النه هو  تب عني.   -46 
 " فا   نتم لستم تصدقو   تب ذاك فكي  تصدقو   المي -47 

 إهاي  القداس:
فتشـوا  السنيد المسني  يقول لليهون "  شنهون في إهاي  األمس يمنا هاد دي الوت  المقدسنة ةشنهد للمسني   لون3ردينا  

ألي اليهون  اهوا   التي تظنو  يقول الرب منا  " الكتب التي تظنو  أنتم أ  فيها حياة أبدية وهي التي تشـــــهد لي
يقرديي الوتن  لزينانة المعلومنات يالتعناخر يهنا ي ناهنت منذا مي ليناةهب  لون الرب يسننننننننننننننوم يطلن  دي هعت  الوتن  
لنوتشنننننننعه يهراا يهعرفه  فالمهب  ي  هقرد  يمن ةو د في قل ه مت ة و سنننننننيرى المسننننننني  ييعرفه يفي المعرفة لياة  

ةشن عه فتووي له لياة  لون مشن لة اليهون  اهت في دي مت ة   (  يمن يعر  المسني  فمعرفة المسني   3:17)يو
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ليسنننننننت فيهب فهب يتلوي دهعسنننننننهب يمتولريي فلب يعرفوا     ي  إينه ي  موسنننننننى  مب   يعرفوي سنننننننوى دهعسنننننننهب   
 فلن تد في  لمة   الم تورة لنعر  المسي   لمة   يهختلر يهتلذً سمتلته 

من هو اإلنســـــــا  حتى تذ ره. أو ابن اإلنســـــــا  حتى تفتقده. بالمجد   "  -(:4,3  :8مزمور إنجيل القداس )مز
 "  والكرامة توجته. هلليلويا

 مزمور القداس:
 مذا مثال لما في الوتاب عن المسي  له الماد . من هو اإلنسا  أنك تذ ره .. بالمجد والكرامة توجته

 
 الغدوات من رحمتك. وابتهجنا وفرحنا فى  ل أيامنا. هلليلوياقد امتألنا وقت  "   -(:11:  89مزمزمور العشية )

" 
مذا لمن إكتشنننذ شنننخص المسننني  الذي في الوتاب المقدس  "  قد امتألنا .. من رحمتك وإبتهجنا"  مزمور عشنننية:

 يدي ًا لمن  اي ي ص  هعسه على الاهان يالتعتي  على المسي  )إهاي  عشية( 
 

 -(:15-11:11متإنجيل العشية )
الحق اقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء اعظم من يوحنا المعمدا  و لكن االصغر في   -11 " 

 ملكوت السماوات اعظم منه.
 و من ايام يوحنا المعمدا  الى اال  ملكوت السماوات يغصب و الغاصبو  يختطفونه.   -12 
 اوا.ال  جميع االنبياء و الناموس الى يوحنا تنب  -13 
 و ا  اردتم ا  تقبلوا فهذا هو ايليا المزمع ا  ياتي.   -14 
 "  من له اذنا  للسمع فليسمع -15 

مذا ةأكيد ألي الوتاب المقدس يشننهد للمسنني  يةن أ  " أل  جميع األنبياء والناموس تنبأوا إلى يوحنا"  إهاي  عشننية:
  يدي يولنا مو السايق الذى ةن أ عنه مالخى النلى عنه
 

بالغداة اســتمع صــوتي. بالغداة أا  أمامك وتراني. ألنك إله ال تشــاء اإلثم. وال  "  -:(2,1:  5مز)مزمور باكر 
 " يساكنك من يصنع الشر. هلليلويا

 سالت رم في وي له لياة من إكتشذ شخص المسي  يلاأ له "= بالغداة إستمع صوتي" مزمور ساكر:
 مذا شرط ألي ةووي لنا لياة "= ال يساكنك من يصنع الشر"

  يلنى ييته على   اإلله الذى ال يشــاء اإلثم( هاد دي من يعم  يومننايا المسنني   27  –  24:  7سالر وم إلى )مت 
 الصخر دى سيعر  من مو المسي   

 
  -(:6-2:11متإنجيل باكر )

 في السجن باعمال المسيح ارسل اثنين من تالميذه. اما يوحنا فلما سمع   -2 "



 (يوم الخميس من األسلوم الثاهي)  قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 

 

63 

 و قال له انت هو االتي ام ننتظر اخر.  -3 
 فاجاب يسوع و قال لهما اذهبا و اخبرا يوحنا بما تسمعا  و تنظرا .  -4 
العمي يبصرو  و العرج يمشو  و البرص يطهرو  و الصم يسمعو  و الموتى يقومو  و المساكين   -5 

 يبشرو .
 "  بى لمن ال يعثر فيو طو  -6 

 إهاي  ساكر:
هاد يولنا ُيرسنننننننن  ةالميذا للمسنننننننني  ليسننننننننألوا إي  اي مو ااةي  ليس ألي يولنا   يعرفه  ي  ليتول ةالميذا له  

 ي اي رن المسي  دي دعماله قد ةب التنلت عنها في النلوات فهو مسي  النلوات  المسيا المنتعر 
 

 -(:17ز16:1روالبولس )
 الني لست استحي بانجيل المسيح النه قوة   للخالص لكل من يؤمن لليهودي اوال ثم لليوناني.   -16 " 
 " ال  فيه معلن بر   بايما  اليما   ما هو م توب اما البار فبااليما  يحيا -17 

 اللولس:
 يالتياة  إًًا فلنعت  الوت  =  الم   له قوة للخالم " لست استحي بإنجيل المسيح ألنه قوة   للخالص"
 = شرط التياة اإليماي يدي هسلة ساللر " البار باإليما  يحيا"
 

 -(:10-7:2يو1الكاثولي و  )
ايها االخوة لست اكتب الي م وصية جديدة بل وصية قديمة  انت عند م من البدء الوصية القديمة هي   -7 " 

 الكلمة التي سمعتموها من البدء.
ديدة اكتب الي م ما هو حق فيه و في م ا  الظلمة قد مضت و النور الحقيقي اال  ايضا وصية ج -8 

 يضيء. 
 من قال انه في النور و هو يبغض اخاه فهو الى اال  في الظلمة.  -9 
 "  من يحب اخاه يثبت في النور و ليس فيه عثرة -10 

 الواسولي وي:
ي  دي عالمة دي لنا لياة مو دي ةووي لنا  ةووي لنا لياة يديي مت ة هووي سنننننالوين في العلمة يضننننند التق فال 

 (  14:  3يو1مت ة )
 

 -(:18-13:4أعاإلبر سيس )
فلما راوا مجاهرة بطرس و يوحنا و وجدوا انهما انسانا  عديما العلم و عاميا  تعجبوا فعرفوهما    -13 " 

 انهما  انا مع يسوع. 
 معهما لم ي ن لهم شيء يناقضو  به.  و لكن اذ نظروا االنسا  الذي شفي واقفا  -14 
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 فامروهما ا  يخرجا الى خارج المجمع و تامروا فيما بينهم.   -15 
قانلين ماذا نفعل بهذين الرجلين النه ظاهر لجميع س ا  اورشليم ا  اية معلومة قد جرت بايديهما و   -16 

 ال نقدر ا  ننكر. 
 دا ا  ال ي لما احدا من الناس فيما بعد بهذا االسم.و لكن لئال تشيع اكثر في الشعب لنهددهما تهدي   -17 
 "  فدعوهما و اوصوهما ا  ال ينطقا البتة و ال يعلما باسم يسوع -18 

 اإلير سيس:
اليهون لب يعهموا ما في الوت  إً  اهوا سنننننننننالوين في العلمة  يم( دي المعازة  اهت ياضنننننننننتة إّ  دي العلمة التي 

 يدر وي ي  يعهموي فعلوا في موةهب كاهوا فيها  علتهب   
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 رجوع للفهرس  يوم الجمعة من األسبوع الثاني

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (9: 15مز)
 (18-14:17)مت

 (11,10: 15مز)
 (23-21:16)مت
 (21-19:1)رو

ــو :   ــ ـــــ ــيـــــ ــولـــــ ــاثـــــ ــكـــــ  الـــــ
ــس: ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــر ســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (14-11:2يو1)
 (21-19:4)أع

 (7,6: 9مز)
 (58-54:6)يو

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة 

 
 -(:58-54:6يوالقداس )إنجيل 

 من ياكل جسدي و يشرب دمي فله حياة ابدية و انا اايمه في اليوم االخير.  -54 " 
 ال  جسدي ماكل حق و دمي مشرب حق.   -55 
 من ياكل جسدي و يشرب دمي يثبت في و انا فيه.   -56 
  ما ارسلني االب الحي و انا حي باالب فمن ياكلني فهو يحيا بي.  -57 
ــماء ليس  ما اكل اباؤ م المن و ماتوا من ياكل هذا الخبز فانه يحيا   -58  هذا هو الخبز الذي نزل من الســــ

 "  الى االبد
 إهاي  القداس:

 فالمسي  يعطينا لياةه لنتيا سه ل يد ". من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية"مو عن سر اإلفخارستيا   
 

ــمكز فال تترك طالبيك ياربز رتلوا للرب   "  -(:7,6:  9مزمور إنجيل القداس )مز ويتكل عليك الذين يعرفو  اســـ
 " الساكن فى صهيو ز وأخبروا فى األمم بأعماله. هلليلويا

 مزمور القداس:
دي الذين مننننننارت لهب لياة إً عرفوم يعرفوا قدرةة  اله قوي دعطامب لياةه  "  يتكل عليك الذين يعرفو  إســــمك"

  )الونيسننننة(="  "رتلوا للرب الســـاكن في صـــهيو  مذا ة ننننرم يمننننالة  "= فال تترك طالبيك"لتووي لهب لياة ديدية   
 عالمة لياة المسي  فينا دي هس   الرب 
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ــية ) ــ ن على رجاء. من أجل هذا فرح قلبي. وتهلل "  -(:9:  15مزمزمور العشــ ــدي يســ ــا جســ ــاني. وأيضــ لســ
 " هلليلويا

 = مذا يلساي من لررا المسي  من سلطاي الشيطاي " من أجل هذا فرح قلبي" مزمور عشية:
 

  -(:18-14:17متإنجيل العشية )
 و لما جاءوا الى الجمع تقدم اليه رجل جاثيا له. -14 "
 و قانال يا سيد ارحم ابني فانه يصرع و يتالم شديدا و يقع  ثيرا في النار و  ثيرا في الماء.   -15 
 و احضرته الى تالميذك فلم يقدروا ا  يشفوه.   -16 
فاجاب يسوع و قال ايها الجيل غير المؤمن الملتوي الى متى اكو  مع م الى متى احتملكم قدموه الي    -17 

 ههنا.
 "  فانتهره يسوع فخرج منه الشيطا  فشفي الغالم من تلك الساعة -18 

 إهاي  عشية:
منا هرى ما  اي الشيطاي يععله في ال شر قل  دي يأةي المسي  ليترر ال شر من سلطاهه ييعطيهب لياة  منا هرى  

 الشيطاي لالة إهساي سائس  اي الشيطاي يس ن فيه ييصرعه يدخر  المسي  منه مذا 
 

ألنك ال تترك نفســـي فى الجحيمز وال تدع قدوســـك يرى فســـادا . قد عرفتني    "  -:(11,10:  15مز)مزمور باكر 
 "  طرق الحياة. تمألني فرحا من وجهك. هلليلويا

ــي في الجحيم.. قد عرفتني طرق الحياة"  مزمور ساكر: هلوة عن قيامة المسنننننني   يالمسنننننني  دعطاها  " ال يترك نفســ
 المقامة من األموات لنتيا يها لياة ديدية لياةه 

 
 -(:23-21:16متإنجيل باكر )

من ذلك الوقت ابتدا يسوع يظهر لتالميذه انه ينبغي ا  يذهب الى اورشليم و يتالم  ثيرا من الشيوخ   -21"  
 و رؤساء الكهنة و الكتبة و يقتل و في اليوم الثالث يقوم.

 فاخذه بطرس اليه و ابتدا ينتهره قانال حاشاك يا رب ال ي و  لك هذا.  -22 
 " فالتفت و قال لبطرس اذهب عني يا شيطا  انت معثرة لي النك ال تهتم بما هلل لكن بما للناس -23 

 إهاي  ساكر:
 دان لذييتة الصلي  يسوم يخلر ةالميذا دهه  يد دي يقت  يرعد سالسة ديام يقوم  فذييتة اإلفخارستيا مي إمت

 
 -(:21-19:1روالبولس )

 اذ معرفة   ظاهرة فيهم ال    اظهرها لهم. -19  " 
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ال  اموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدر ة بالمصنوعات قدرته السرمدية و الهوته حتى انهم   -20 
 بال عذر.

 " النهم لما عرفوا   لم يمجدوه او يش روه  اله بل حمقوا في افكارهم و اظلم قلبهم الغبي -21 
 اللولس:

هرى دي ال ع  إً عرفوا   لب يسننن توا دي يشننن ريا  ما يا  له  يهعهب دهه علينا إًا إهعتتت دعيننا دي هسننن     
 ي  هوذ عن ةسليته 

 
 - (:14-11:2يو 1الكاثولي و  )

و اما من يبغض اخاه فهو في الظلمة و في الظلمة يسلك و ال يعلم اين يمضي ال  الظلمة اعمت    -11"  
 عينيه. 

 اكتب الي م ايها االوالد النه قد غفرت لكم الخطايا من اجل اسمه.  -12 
غلبتم الشرير  اكتب الي م ايها االباء النكم قد عرفتم الذي من البدء اكتب الي م ايها االحداث النكم قد  -13 

 اكتب الي م ايها االوالد النكم قد عرفتم االب.
 تبت الي م ايها االباء النكم قد عرفتم الذي من البدء  تبت الي م ايها االحداث النكم اقوياء و  لمة   -14 

 "    ثابتة في م و قد غلبتم الشرير
 الواسولي وي:

 [ غل  الخليد 3[ له معرفة            2 [ غعراي الخطايا          1هرى دي المتمن له  
 [ مو شديد يقوي لتياة المسي  التي فيه 4                   

 يلون مذا ليس لمن يسلة في العلمة دي ي    دخاا 
 

  -(:21-19:4أعاإلبر سيس )
 وا. فاجابهم بطرس و يوحنا و قاال ا   ا  حقا امام   ا  نسمع لكم اكثر من   فاح م -19 "
 الننا نحن ال يم ننا ا  ال نتكلم بما راينا و سمعنا.  -20 
ــبب الشــــعب ال  الجميع  انوا   -21  ــا اطلقوهما اذ لم يجدوا البتة  ي  يعاقبونهما بســ و بعدما هددوهما ايضــ

 "  يمجدو    على ما جرى 
 اإلير سيس:

 ييس ته هرى من له لياة المسي    يستطي( إّ  دي يطي(   ييشهد له 
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 رجوع للفهرس  يوم السبت من األسبوع الثاني

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (9,8: 41مز)
 (43-35:18)لو
 (1: 110مز)

 (47-37:5)يو
 (15-8:2تي2)

ــو :   ــ ـــــ ــيـــــ ــولـــــ ــاثـــــ ــكـــــ  الـــــ
ــس: ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــر ســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (25-21:2يو1)
 (35-31:9)أع

 (16,15: 106مز)
 (14-1:6)يو

 
 

 المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة  يوم في الخمسين
 

 -(:14-1:6يوإنجيل القداس )
 بعد هذا مضى يسوع الى عبر بحر الجليل و هو بحر طبرية. -1 " 
 و تبعه جمع  ثير النهم ابصروا اياته التي  ا  يصنعها في المرضى. -2 
 فصعد يسوع الى جبل و جلس هناك مع تالميذه.  -3 
 و  ا  الفصح عيد اليهود قريبا. -4 
 لفيلبس من اين نبتاع خبزا لياكل هؤالء. فرفع يسوع عينيه و نظر ا  جمعا  ثيرا مقبل اليه فقال  -5 
 و انما قال هذا ليمتحنه النه هو علم ما هو مزمع ا  يفعل. -6 
 اجابه فيلبس ال ي فيهم خبز بمئتي دينار لياخذ  ل واحد منهم شيئا يسيرا. -7 
 قال له واحد من تالميذه و هو اندراوس اخو سمعا  بطرس. -8 
 ير و سم تا  و لكن ما هذا لمثل هؤالء. هنا غالم معه خمسة ارغفة شع -9 
فقال يسوع اجعلوا الناس يتكئو  و  ا  في الم ا  عشب  ثير فاتكا الرجال و عددهم نحو خمسة    -10 

 االف.
و اخذ يسوع االرغفة و ش ر و وزع على التالميذ و التالميذ اعطوا المتكئين و  ذلك من السم تين    -11 

 بقدر ما شاءوا.
 ا قال لتالميذه اجمعوا الكسر الفاضلة لكي ال يضيع شيء. فلما شبعو   -12 
 فجمعوا و مالوا اثنتي عشرة قفة من الكسر من خمسة ارغفة الشعير التي فضلت عن االكلين.  -13 
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 "  فلما راى الناس االية التي صنعها يسوع قالوا ا  هذا هو بالحقيقة النبي االتي الى العالم -14 
 إهاي  القداس:

معازة إشن ام الاموم سخمس خلزات يسنم تين  يمذا المعازة ةرمز للمسني  الذي دعطاها  سندا شن عًا لنا  مو عن  
يقوله عيد اليهون "  و ا  الفصــح عيد اليهود قد قربيمذا موضنننوم يوم األلد  المسننني  خلز التياة  ي لظ قوله "

مرموب إليه دي المسنننني  فصننننتنا  ألي المسننننيتيين مننننار المسنننني  فصننننتهب  يعيد العصنننن  اليهوني قد سط  ألي ال
 الت يقي قد دةى 

 
أرـسل  لمته فـشفاهم. وخلصـهم من فـسادهم وليذبحوا له ذبيحة   "  -(:16,15:  106مزمور إنجيل القداس )مز

 "   التسبيح. هلليلويا
 مزمور إهاي  القداس:

ــفاهم" ــل  لمته فشـ ــهم من "شننننعامب من الموت يالاوم الريلي  فولمة   مو المسنننني  الذي دعطاها لياةه   "  أرسـ وخلصـ
 فاإلفخارستيا مي ًييتة الش ر يالتسلي  " وليذبحوا له ذبيحة التسبيح"ساعطائهب لياة   " فسادهم

 
  فإني أعترف  بالنهار يأمر الرب برحمته وبالليل يظهرها. تو لي على   "  -(:9,8:  41مزمزمور العشــــــــية )

 " له. خالص وجهي هو بإلهي. هلليلويا
 مزمور عشية:

اللي  إشننننننارة لتالة العمي يالنهار إشننننننارة لإلسصننننننار  يمذا فيه إشننننننارة  " بالنهار يامر الرب برحمته وبالليل يظهرها"
 ".تو لي على   فإني أعترف له لمعازة فت  دعين األعمى  يلينما عر  المسي  قال "

 
 -(:43-35:18لوإنجيل العشية )

 و لما اقترب من اريحا  ا  اعمى جالسا على الطريق يستعطي.   -35 " 
 فلما سمع الجمع مجتازا سال ما عسى ا  ي و  هذا.  -36 
 فاخبروه ا  يسوع الناصري مجتاز.  -37 
 فصرخ قانال يا يسوع ابن داود ارحمني.   -38 
 رخ اكثر  ثيرا يا ابن داود ارحمني. فانتهره المتقدمو  ليس ت اما هو فص   -39 
 فوا  يسوع و امر ا  يقدم اليه و لما اقترب ساله.  -40 
 قانال ماذا تريد ا  افعل بك فقال يا سيد ا  ابصر.  -41 
 فقال له يسوع ابصر ايمانك قد شفاك.  -42 
 " و في الحال ابصر و تبعه و هو يمجد   و جميع الشعب اذ راوا سبحوا   -43 

 إهاي  العشية:
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مو عن معازة فت  دعين دعمى فلوقته دسصنننننر ية عه يمو يماد    ي ي  هشننننن ( سالمسننننني   ًلة سأي هراا يهعرفه 
يلينئذ همادا  هذا األعمى  يالمعرفة لياة "مذا مي التياة األيدية دي يعرفوم دهت اإلله الت يقي يلدم ييسنننننننننوم  

دلب ةنعت     اإلفخارسنتيا طالما دهه يعطي لياة فهو يعطي إسنتنارة ( يهاللظ دي سنر 3:17المسني  الذي درسنلته" )يو
 دعين ةلميذى عمواس عند  سر الخلز  

أعترف لك يارب من  ل قلبي. فى مشـورة المسـتقيمين ومجمعهم. عظيمة هي   "  -:(1:  110مز)مزمور باكر 
 "  أعمال الرب. ومشيئته  لها مفحوصة. هلليلويا

 مزمور ساكر:
 ييعتر  مو للمسي  ييس ته  (المستقيمين)ال ير  المرة  منا يرف  موقذ اليهون " رب..أعترف لك يا "
 

 -(:47-37:5يوإنجيل باكر )
 و االب نفسه الذي ارسلني يشهد لي لم تسمعوا صوته قط و ال ابصرتم هيئته.  -37 " 
 و ليست لكم  لمته ثابتة في م ال  الذي ارسله هو لستم انتم تؤمنو  به.   -38 
 فتشوا الكتب النكم تظنو  ا  لكم فيها حياة ابدية و هي التي تشهد لي.   -39 
 و ال تريدو  ا  تاتوا الي لتكو  لكم حياة.   -40 
 مجدا من الناس لست اقبل.   -41 
 و لكني قد عرفتكم ا  ليست لكم محبة   في انفس م.  -42 
 انا قد اتيت باسم ابي و لستم تقبلونني ا  اتى اخر باسم نفسه فذلك تقبلونه.  -43 
 ي  تقدرو  ا  تؤمنوا و انتم تقبلو  مجدا بعض م من بعض و المجد الذي من االله الواحد لستم  -44 

 تطلبونه. 
 م الى االب يوجد الذي يش و م و هو موسى الذي عليه رجاؤ م. ال تظنوا اني اش و   -45 
 النكم لو  نتم تصدقو  موسى لكنتم تصدقونني النه هو  تب عني.   -46 
 " فا   نتم لستم تصدقو   تب ذاك فكي  تصدقو   المي -47 

 إهاي  ساكر:
رسـلني هو الذي يشـهد لي فما  اآلب الذي أ"منا هرى مننورة ع سننية إلهاي  عشننية  فالمسنني  يتهب اليهون سالعمي  
فهب   يعرفوي ااب لتى لو ةصننوريا دههب  "  سـمعتم صـوته قط وال رأيتم صـورته.. أل  الذي أرسـله لم تؤمنوا به

 ه  فوي  ي وهوي عارفين لآلب يمب راف ين إلينه  يا ين مو مورة ااب  هيعرفو 
 

 - (: 15-8:2تي 2البولس )
 اذ ر يسوع المسيح المقام من االموات من نسل داود بحسب انجيلي.  -8 " 
 الذي فيه احتمل المشقات حتى القيود  مذنب لكن  لمة   ال تقيد.  -9 
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الجل ذلك انا اصبر على  ل شيء الجل المختارين لكي يحصلوا هم ايضا على الخالص الذي في   -10 
 المسيح يسوع مع مجد ابدي.

 الكلمة انه ا   نا قد متنا معه فسنحيا ايضا معه. صادقة هي -11 
 ا   نا نصبر فسنملك ايضا معه ا   نا ننكره فهو ايضا سينكرنا. -12 
 ا   نا غير امناء فهو يبقى امينا لن يقدر ا  ينكر نفسه.  -13 
 دم السامعين.فكر بهذه االمور مناشدا قدام الرب ا  ال يتماح وا بالكالم االمر غير النافع لشيء له  -14 
 "  اجتهد ا  تقيم نفسك هلل مز ى عامال ال يخزى مفصال  لمة الحق باالستقامة -15 

 اللولس:
منا يولس يتتم  المشننننننقات لينالوا مب دي ننننننًا التياة التي ييسننننننوم المسنننننني  م( ماد ديدي  يمن يموت يتيا معه  

 لياة ييعرلوا سالمسي  ييش عوا سه يهرى يا   الونيسة دي ةعص   لمة التق ساستقامة لتووي لهب 
 

 -(:25-21:2يو1الكاثولي و  )
 لم اكتب الي م النكم لستم تعلمو  الحق بل النكم تعلمونه و ا   ل  ذب ليس من الحق. -21 " 
 من هو الكذاب اال الذي ينكر ا  يسوع هو المسيح هذا هو ضد المسيح الذي ينكر االب و االبن.  -22 
 بن ليس له االب ايضا و من يعترف باالبن فله االب ايضا.  ل من ينكر اال -23 
اما انتم فما سمعتموه من البدء فليثبت اذا في م ا  ثبت في م ما سمعتموه من البدء فانتم ايضا   -24 

 تثبتو  في االبن و في االب.
 "  و هذا هو الوعد الذي وعدنا هو به الحياة االبدية -25 

 الواسولي وي:
 اإلين يةووي له لياة من يثلت في اإليماي الذي سمعوا من اللدء  دي اإليماي الصتي   يثلت في 

 
 -(:35-31:9أعاإلبر سيس )

و اما الكنانس في جميع اليهودية و الجليل و السامرة فكا  لها سالم و  انت تبنى و تسير في    -31 " 
 خوف الرب و بتعزية الروح القدس  انت تتكاثر. 

 ة. و حدث ا  بطرس و هو يجتاز بالجميع نزل ايضا الى القديسين الساكنين في لد  -32 
 فوجد هناك انسانا اسمه اينياس مضطجعا على سرير منذ ثماني سنين و  ا  مفلوجا.   -33 
 فقال له بطرس يا اينياس يشفيك يسوع المسيح قم و افرش لنفسك فقام للوقت.   -34 
 "  و راه جميع الساكنين في لدة و سارو  الذين رجعوا الى الرب -35 

اإلير سنيس: عالمة التياة دي الونائس ةلني يةسنير في مخافة الرب  فعالمة التياة مي همو الاسند  يهرى الرسن  
 لهب قوة شعاء سالمسي  الذي يتيا فيهب يمب سايتين فيه 
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 رجوع للفهرس  األحد الثاني من الخمسين المقدسة

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (1: 110مز)
 (23-16:6)يو

 (3,2: 110مز)
 (33-24:6)يو
 (10:3-19:2)أف

ــو :   ــ ـــــ ــيـــــ ــولـــــ ــاثـــــ ــكـــــ  الـــــ
ــس: ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــر ســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (20-10:5يو1)
 (12-1:20)أع

 (9,8: 110مز)
 (45-35:6)يو

 
 

 تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة في الخمسين يوم المقدسة 
 

 -(:45-35:6يوإنجيل القداس )
 فقال لهم يسوع انا هو خبز الحياة من يقبل الي فال يجوع و من يؤمن بي فال يعطش ابدا.  -35 " 
 و لكني قلت لكم انكم قد رايتموني و لستم تؤمنو .  -36 
  ل ما يعطيني االب فالي يقبل و من يقبل الي ال اخرجه خارجا.  -37 
 لذي ارسلني. الني قد نزلت من السماء ليس العمل مشيئتي بل مشيئة ا  -38 
 و هذه مشيئة االب الذي ارسلني ا   ل ما اعطاني ال اتلم منه شيئا بل اايمه في اليوم االخير.   -39 
ال  هذه مشيئة الذي ارسلني ا   ل من يرى االبن و يؤمن به تكو  له حياة ابدية و انا اايمه في    -40 

 اليوم االخير. 
 هو الخبز الذي نزل من السماء.فكا  اليهود يتذمرو  عليه النه قال انا   -41 
و قالوا اليس هذا هو يسوع ابن يوسم الذي نحن عارفو  بابيه و امه فكي  يقول هذا اني نزلت من   -42 

 السماء.
 فاجاب يسوع و قال لهم ال تتذمروا فيما بينكم.   -43 
 وم االخير. ال يقدر احد ا  يقبل الي ا  لم يجتذبه االب الذي ارسلني و انا اايمه في الي  -44 
 "  انه م توب في االنبياء و ي و  الجميع متعلمين من   فكل من سمع من االب و تعلم يقبل الي -45 

 إهاي  القداس:
إي  ن  من يرى اإلين ييتمن سه  .  أـنا هو خبز الحـياة.. ـ ل من أعـطاني ال أهـلك منهم ـبل أايـمه في اليوم األخير

 التياة ي وي له هصي  في الصعون للسماء ةووي له لياة ديدية  ي   من له مذا 
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لشعبه. أمر بعهده إلى األبد. اسمه قدوس ومرهوب.     أرسل خالصا "  -(:9,8:  110مزمور إنجيل القداس )مز
 " رأس الح مة خوف الرب. هلليلويا

 مزمور اإلهاي :
 "أمر بعهده إلى األبد "إشارة للوعد سالتياة األيدية  ي ذلة " أرسل خالصا  لشعبه "
 

أعترف لك يارب من  ل قلبي. فى مشـــورة المســـتقيمين ومجمعهم. عظيمة   "  -(:1:  110مزمزمور العشـــية )
 "  هي أعمال الرب. ومشيئته  لها مفحوصة. هلليلويا

 مزمور العشية:
على سننننننننننننننيطرةنه على  ن  األمور  يمو يقون  ن  األلنداذ للر األمناي مهمنا  ناهنت األموا  "  أعترف ـلك ـيا رب..  "

 م طررة 
 

 -(:23-16:6يوإنجيل العشية )
 و لما  ا  المساء نزل تالميذه الى البحر.  -16 " 
فدخلوا السفينة و  انوا يذهبو  الى عبر البحر الى  فرناحوم و  ا  الظالم قد اقبل و لم ي ن يسوع قد   -17 

 اتى اليهم.
 و هاج البحر من ريح عظيمة تهب.   -18 
غلوة نظروا يسوع ماشيا على البحر مقتربا من   فلما  انوا قد جذفوا نحو خمس و عشرين او ثالثين  -19 

 السفينة فخافوا.
 فقال لهم انا هو ال تخافوا.  -20 
 فرضوا ا  يقبلوه في السفينة و للوقت صارت السفينة الى االرض التي  انوا ذاهبين اليها.  -21 
و في الغد لما راى الجمع الذين  انوا واقفين في عبر البحر انه لم تكن هناك سفينة اخرى سوى واحدة   -22 

 ى تالميذه وحدهم. و هي تلك التي دخلها تالميذه و ا  يسوع لم يدخل السفينة مع تالميذه بل مض
 "  غير انه جاءت سفن من طبرية الى قرب الموضع الذي اكلوا فيه الخبز اذ ش ر الرب -23 

 إهاي  العشية:
ليس معنى لصنننننولنا على التياة األيدية دهنا يمنننننلنا للسنننننماء  ي  مابلنا على األرض يسننننن  ضنننننيقات مذا العالب 

ن يسننوم ضنناس  الو  هادا ماشننيًا على ال تر  دي له السننلطاي  يرمز لها الري  الشننديد يال تر الهائج يالعلمة  يلو
 يالسيطرة على    األمور يمذا ما يعطينا دي هتيا في سالم 

 
ــ ر وعظم البهــاء هو عملــه. وعــدلــه دانم إلى أبــد األبــد. ذ ر جميع    "  -:(3,2:  110مز)مزمور بــاكر   الشـــــــ

 "  عجانبه. رحوم هو الرب ورءوف. هلليلويا
 مزمور ساكر:
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 فاإلفخارستيا مي سر الش ر " الش ر وعظم البهاء هو عمله"
 

 -(:33-24:6يوإنجيل باكر )
فلما راى الجمع ا  يسوع ليس هو هناك و ال تالميذه دخلوا هم ايضا السفن و جاءوا الى  فرناحوم    -24 " 

 يطلبو  يسوع.
 و لما وجدوه في عبر البحر قالوا له يا معلم متى صرت هنا.   -25 
تم من  اجابهم يسوع و قال الحق الحق اقول لكم انتم تطلبونني ليس النكم رايتم ايات بل النكم اكل -26 

 الخبز فشبعتم. 
اعملوا ال للطعام الباند بل للطعام الباقي للحياة االبدية الذي يعطي م ابن االنسا  ال  هذا   االب قد   -27 

 ختمه. 
 فقالوا له ماذا نفعل حتى نعمل اعمال  .   -28 
 اجاب يسوع و قال لهم هذا هو عمل   ا  تؤمنوا بالذي هو ارسله.  -29 
 له فاية اية تصنع لنرى و نؤمن بك ماذا تعمل.  فقالوا  -30 
 اباؤنا اكلوا المن في البرية  ما هو م توب انه اعطاهم خبزا من السماء لياكلوا. -31 
فقال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم ليس موسى اعطاكم الخبز من السماء بل ابي يعطي م الخبز    -32 

 الحقيقي من السماء. 
 "  لنازل من السماء الواهب حياة للعالمال  خبز   هو ا -33 

 إهاي  ساكر:
 دي ليس أل   شخصي الذي ظهر في مذا المعازة )إش ام الاموم(" ال تطلبونني ألنكم رأيتم اآليات مإنك"
مذا ةو يه لنا لنطل  المسي  ليس أل   المانيات ي  لشخصه التي المش (  "  بل ألنكم أكلتم من الخبز وشبعتم"

 يعطينا لياة لين هعرفه ل يقة يمذا 
 

 -(:10:3-19:2أفالبولس )
 (22-19:2أف)
 فلستم اذا بعد غرباء و نزال بل رعية مع القديسين و اهل بيت  .   -19  " 
 مبنيين على اساس الرسل و االنبياء و يسوع المسيح نفسه حجر الزاوية.   -20 
 الذي فيه  ل البناء مر با معا ينمو هي ال مقدسا في الرب.  -21 
 " الذي فيه انتم ايضا مبنيو  معا مس نا هلل في الروح. -22 
 
 (10-1:3أف)
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 بسبب هذا انا بولس اسير المسيح يسوع الجلكم ايها االمم. -1  "
 ا   نتم قد سمعتم بتدبير نعمة   المعطاة لي الجلكم.  -2 
 انه باعال  عرفني بالسر  ما سبقت فكتبت بااليجاز. -3 
 الذي بحسبه حينما تقراونه تقدرو  ا  تفهموا درايتي بسر المسيح.  -4 
 يعرف به بنو البشر  ما قد اعلن اال  لرسله القديسين و انبيانه بالروح.  الذي في اجيال اخر لم -5 
 ا  االمم شر اء في الميراث و الجسد و نوال موعده في المسيح باالنجيل.  -6 
 الذي صرت انا خادما له حسب موهبة نعمة   المعطاة لي حسب فعل قوته.  -7 
 ة ا  ابشر بين االمم بغنى المسيح الذي ال يستقصى. لي انا اصغر جميع القديسين اعطيت هذه النعم  -8 
 و انير الجميع في ما هو شر ة السر الم توم منذ الدهور في   خالق الجميع بيسوع المسيح -9 

 "  لكي يعرف اال  عند الرؤساء و السالطين في السماويات بواسطة الكنيسة بح مة   المتنوعة. -10
 اللولس:

القديســين. وأهل بيت  .. وبه يتر ب البنيا  معا  فينمو هي ال  مقدســا .. صــرنا  لنا شــر اء في  أنتم رعية مع  "
 اإلفخارستيا ةاعلنا دع اء في  سد المسي  " الميراث وفي جسده

 
 - (:20-10:5يو 1الكاثولي و  )

نه لم يؤمن  من يؤمن بابن   فعنده الشهادة في نفسه من ال يصدق   فقد جعله  اذبا ال   -10  " 
 بالشهادة التي قد شهد بها   عن ابنه. 

 و هذه هي الشهادة ا    اعطانا حياة ابدية و هذه الحياة هي في ابنه.   -11 
 من له االبن فله الحياة و من ليس له ابن   فليست له الحياة.   -12 
 حياة ابدية و لكي تؤمنوا باسم ابن  . تبت هذا الي م انتم المؤمنين باسم ابن   لكي تعلموا ا  لكم  -13 
 و هذه هي الثقة التي لنا عنده انه ا  طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا.  -14 
 و ا   نا نعلم انه مهما طلبنا يسمع لنا نعلم ا  لنا الطلبات التي طلبناها منه.   -15 
ن يخطئو  ليس للموت توجد ا  راى احد اخاه يخطئ خطية ليست للموت يطلب فيعطيه حياة للذي -16 

 خطية للموت ليس الجل هذه اقول ا  يطلب.
  ل اثم هو خطية و توجد خطية ليست للموت. -17 
 نعلم ا   ل من ولد من   ال يخطئ بل المولود من   يحفظ نفسه و الشرير ال يمسه.   -18 
 نعلم اننا نحن من   و العالم  له قد وضع في الشرير.  -19 
و نعلم ا  ابن   قد جاء و اعطانا بصيرة لنعرف الحق و نحن في الحق في ابنه يسوع المسيح هذا   -20 

 "  هو االله الحق و الحياة االبدية
 الواسولي وي:
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د المسي  في اإلفخارستيا  ياإلفخارستيا ةعطي دي ًا  منا هرى دهه مارت لنا لياة ديدية في إينه يمذا ساةتانها ساس
 إستنارة  ما دعطت لتلميذي عمواس= دعطاها سصيرة لنعر  التق  يةعطينا دي ًا س ات فيه 

 
 -(:12-1:20أعاإلبر سيس )

 و بعدما انتهى الشغب دعى بولس التالميذ و ودعهم و خرج ليذهب الى م دونية.  -1 " 
 ي تلك النواحي و وعظهم ب الم  ثير جاء الى هالس.و لما  ا  قد اجتاز ف  -2 
فصرف ثالثة اشهر ثم اذ حصلت م يدة من اليهود عليه و هو مزمع ا  يصعد الى سورية صار راي ا   -3 

 يرجع على طريق م دونية. 
فرافقه الى اسيا سوباترس البيري و من اهل تسالوني ي ارسترخس و س وندس و غايوس الدربي و   -4 

 س و من اهل اسيا تيخي س و تروفيمس. تيموثاو 
 هؤالء سبقوا و انتظرونا في ترواس. -5 
و اما نحن فسافرنا في البحر بعد ايام الفطير من فيلبي و وافيناهم في خمسة ايام الى ترواس حيث  -6 

 صرفنا سبعة ايام.
مزمع ا  يمضي في   و في اول االسبوع اذ  ا  التالميذ مجتمعين لي سروا خبزا خاطبهم بولس و هو -7 

 الغد و اطال الكالم الى نصم الليل.
 و  انت مصابيح  ثيرة في العلية التي  انوا مجتمعين فيها.  -8 
و  ا  شاب اسمه افتيخوس جالسا في الطاقة متثقال بنوم عميق و اذ  ا  بولس يخاطب خطابا طويال  -9 

 يتا. غلب عليه النوم فسقط من الطبقة الثالثة الى اسفل و حمل م 
 فنزل بولس و وقع عليه و اعتنقه قانال ال تضطربوا ال  نفسه فيه.   -10 
 ثم صعد و  سر خبزا و اكل و تكلم  ثيرا الى الفجر و ه ذا خرج.   -11 
 "  و اتوا بالفتى حيا و تعزوا تعزية ليست بقليلة -12 

إذ  ا  هرى منا ال تر الهائج )إهاي  عشية(= يرعدما إهتهي الش    يهرى منا سر اإلفخارستيا=   اإلير سيس:
إشارة لإلستنارة التي يعطيها سر اإلفخارستيا    مصابيح  ثيرةيهرى  " التالميذ مجتمعين لتوزيع جسد المسيح

سقي   فالنائب في خطيته  سعد دي مات إً سق  من الشرفة سعد دي غر  في هوم  إقامة الشاب أفتيخوسيهرى 
يموت  لون مار للرس  دي ي يموا موةي إً مب سايتين في المسي   منا في مذا العص  هرى اإلفخارستيا يال يام 

 من الموت ياإلستنارة  
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 رجوع للفهرس  أناجيل األسبوع الثالث

 
خالل رللة غررتنا يعطينا المسنننني  هعسننننه ماًء ليًا فهو ينلوم الماء التي  يلون منام من ي تد عن إرياء هعسننننه  

(  دي الشنننننهوات العالمية يالاسنننننداهية التي يعن الناس دي فيها 13:2من ااسار المشنننننققة التي   ة ننننن   ماء )إر
  من الذي شنننن ( مما عندا من دموال  من الذي سار مشننننققة   ة نننن   ماءدشنننن ( ي رياء لهب  لون يال فائدة  فهي 

امردة يردى امردة دخرى فاشنننننننننتهاما يضنننننننننمها لهن فصنننننننننري   999شننننننننن ( من شنننننننننهوات العالب  فسنننننننننليماي  اي عندا 
 يخطب من يعن دي فى العالب شب مش (   مردة إ1000

وسننا يال  ر يين  لون المسني  يقدم هعسنه  ماء مشن ( يمريي  شنخص المسني  يعطينا    إلتيا اةنا فهو عريس هع
إخوة يالصننننننديق التلو يالراعي الصننننننال   يمعرفته ةعطي لإلهسنننننناي دي يسننننننت نى عن    ما في العالب  مو اللتلتة 
كثيرة الثمن من يادما يلي(    الآللب التي عندا )شننننننهوات مذا العالب(  لياةنا التي فداما المسنننننني  مي شننننننب قيّ ب  

يالمسنننننني  سعدائه على الصننننننلي  مننننننارت منام إم اهية    ت العالب  دًا   يم ن دي ةووي ل ك  يالشننننننرب يلشننننننهوا
      مو من يثمر فينا المت ة يالعرد يالسالم       إلرسال الريد القدس المتيي يالمعزى يس ن فينا ييريى عطشنا

  16:   5هتن فى مننرام ما يين الريد يالاسنند   الريد يريد دي ياذينا للسننماييات يالاسنند ياذينا ل رضننيات )غ 
 ( يمن يستاي  لعم  الريد يصعد ييرةقى ييثلت فى التياة السمايية  26 -

يم ها من الريد   (21 –  18:   5)د   يالتسنننننننننننننلي   (13:   11)لو طل  الريد القدس في الصنننننننننننننالةيوم اإلثنين:  
 القدس  يالريد القدس يعطي معرفة ل ي ية للمسي   يالمعرفة لياة 

المسنني  يعطي هعسننه هورًا لنا لتى   ه نن  فنعقد التياة  يمن يصننلي    منام عثرات يمشنن وين يلونيوم الثالثاء: 
 يمتلب سالريد القدس يالريد يرشد ييعين 

المسننننننننني  سنننننننننمايي  ي اء ليعطينا لياة ديدية سنننننننننمايية فعلينا دي هاامد لنثلت فيها ةار ين اإلمتمام  يوم األربعاء: 
 امة مذا األرضيات ساألرضيات يشهواةها  مارخين و دي يعت  دعيننا لندرم ةع

درسنننننن  ريله القديس ليسنننننن ن فينا ييثلتنا في المسنننننني  فنثلت في التياة    العداء    دي ةمب الرب  سعد  يوم الخميس:
فال يم ن دي هتمن إيماي ل يقي سالمسي   رب سوى سالريد القدس  الريد القدس مو الذي ي شذ  

 ( 3:  17يمعرفة المسي  مي لياة ) يو  لنا من مو المسي  
لتى هثلت في التياة التي دةي المسننننننننننننني  ليعطيها لنا  علينا دي هتترر من العلونية لشنننننننننننننهوات مذا  يوم الجمعة:

 العالب  فنقدم ةورة يالريد يعين 
ــبت:   اإلفخارسننننتيا طريق التياة يالث ات في التياة  يلون علينا إة ام    ما  اء في األيام السنننناسقة لنعرد  يوم السـ

 ساإلفخارستيا 
إهاي  السنننننامرية  يفيه هرى المسننننني  يعطي ماء لياة  لياة ديدية يفرد ديدي  لياة  لها شننننن ( ي رةواء حد: يوم األ

 يال إلتيا  لشهوات العالب 
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 رجوع للفهرس  يوم االثنين من األسبوع الثالث

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (5,4: 95مز)
 (5-1:18)مت

 (2,1: 18مز)
 (13-10:17)مت
 (7-4:2)رو

ــو :   ــ ـــــ ــيـــــ ــولـــــ ــاثـــــ ــكـــــ  الـــــ
ــس: ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــر ســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (17-15:2يو1)
 (27-23:4)أع

 (17,1: 7مز)
 (42-39:7)يو

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة 

 
 -(:42-39:7يوالقداس )إنجيل 

قال هذا عن الروح الذي  ا  المؤمنو  به مزمعين ا  يقبلوه ال  الروح القدس لم ي ن قد اعطي بعد   -39 " 
 ال  يسوع لم ي ن قد مجد بعد.

 فكثيرو  من الجمع لما سمعوا هذا الكالم قالوا هذا بالحقيقة هو النبي.   -40 
 لجليل ياتي. اخرو  قالوا هذا هو المسيح و اخرو  قالوا العل المسيح من ا -41 
 "  الم يقل الكتاب انه من نسل داود و من بيت لحم القرية التي  ا  داود فيها ياتي المسيح -42 

 إهاي  القداس:
" أل  الروح لم ي ن قد حل بعد"قدس= الريد الهرى منا ةخ   الناس فهب لب يعرفوا شنننننننننخص المسننننننننني   فهب يديي  

  لذلة قال الرب يسنننننوم لتالميذا " خير لوب دي   (3:17لياة )يوفالريد يعطي معرفة المسننننني  الت ي ية  يالمعرفة  
 (  7:  16دهطلق   ليأةي ب المعزى" )يو

 
ــب  "  -(:17,1:  7مزمور إنجيل القداس )مز ــني. أعترف للرب على حســ أيها الرب إلهي. عليك تو لت فخلصــ

 " عدله. وأرتل السم الرب العلى. هلليلويا
 مزمور اإلهاي :

وأرتل إلسـم الرب "علينا دي هصننر   ما يصننر  المرة  منا يهرة  يهسنن    "  أيها الرب إلهي عليك تو لت فخلصـني"
 الي يعر  المسي  فتووي له لياة ( يرالت19   18:5يمن يعع  يمتلب سالريد )د " العلي

 
أما الرب فصــنع الســموات. االعتراف والبهاء قدامه. الطهر والجالل العظيم  "  -(:5,4:  95مزمزمور العشــية )

 " فى قدسه. هلليلويا
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 مزمور العشية:
ــموات"ةأم  في ععمة   الخالق  ــنع الســـ دمامه يفي ي لما ةأملنا ععمة الخالق هت نننننننن( ساألكثر  " أما الرب فصـــ

  الذين ر عوا يماريا  األي ن  ( ساكن السموات يخالقها يس ن عند المتواضعين15:57)إش
 

 -(:5-1:18متإنجيل العشية )
 في تلك الساعة تقدم التالميذ الى يسوع قانلين فمن هو اعظم في ملكوت السماوات. -1 " 
 فدعا يسوع اليه ولدا و اقامه في وسطهم.  -2 
 قول لكم ا  لم ترجعوا و تصيروا مثل االوالد فلن تدخلوا ملكوت السماوات.و قال الحق ا -3 
 فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو االعظم في ملكوت السماوات. -4 
 "  و من قبل ولدا واحدا مثل هذا باسمي فقد قبلني -5 

 إهاي  العشية:
 (15:57فاهلل يس ن عند المنستقين )إشنعوة المسي  لنصير  األطعال  فالتواض( طريق اإلمتالء  

 
ـلك يخبر بعـمل ـيدـيه. يوم إلى يوم يـبدى  لـمة.   "  -:(2,1:  18مز)مزمور ـباكر  الســـــــــموات ـتذيع مـجد  . والفم

 "  وليل إلى ليل يظهر علما . هلليلويا
يريند يلمن ي تند  فناهلل غير خنا   على دلند  يمعرفنة   متوافرة لمن  "  الســـــــــموات ـتذيع مجـد  "  مزمور سناكر:

 سادية  و  يساعد من يريد دي يعرفه فتووي له لياة 
 

 -(:13-10:17متإنجيل باكر )
 و ساله تالميذه قانلين فلماذا يقول الكتبة ا  ايليا ينبغي ا  ياتي اوال.   -10 " 
 فاجاب يسوع و قال لهم ا  ايليا ياتي اوال و يرد  ل شيء.   -11 
و لكني اقول لكم ا  ايليا قد جاء و لم يعرفوه بل عملوا به  ل ما ارادوا  ذلك ابن االنسا  ايضا سوف   -12 

 يتالم منهم. 
 " حينئذ فهم التالميذ انه قال لهم عن يوحنا المعمدا  -13 

 إهاي  ساكر:
 ووي لهب لياة التالميذ يتساءلوي يي تثوي ليتأكديا من شخص المسي   يالمسي  يساعدمب ليعرفوا فت

 
 -(:7-4:2روالبولس )

 ام تستهين بغنى لطفه و امهاله و طول اناته غير عالم ا  لطم   انما يقتادك الى التوبة. -4 " 
و لكنك من اجل قساوتك و قلبك غير التانب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب و استعال  دينونة    -5 

 العادلة. 
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 الذي سيجازي  ل واحد حسب اعماله. -6 
 "  اما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبو  المجد و الكرامة و البقاء فبالحياة االبدية -7 

 اللولس:
 التياة األيدية   الث ات سالصلر في اإليماي ياألعمال الصالتة  منا هاد طريق 

 
 -(:17-15:2يو1الكاثولي و  )

 ال تحبوا العالم و ال االشياء التي في العالم ا  احب احد العالم فليست فيه محبة االب.   -15 " 
 بل من العالم. ال   ل ما في العالم شهوة الجسد و شهوة العيو  و تعظم المعيشة ليس من االب   -16 
 "  و العالم يمضي و شهوته و اما الذي يصنع مشيئة   فيثبت الى االبد -17 

 الواسولي وي:
 [ عم  مسرة   2[ عدم مت ة العالب    1كي  هثلت في التياة األيدية   

 
 -(:27-23:4أعاإلبر سيس )

 لهما رؤساء الكهنة و الشيوخ. و لما اطلقا اتيا الى رفقانهما و اخبراهم ب ل ما قاله   -23 " 
فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا الى   و قالوا ايها السيد انت هو االله الصانع السماء و   -24 

 االرض و البحر و  ل ما فيها.
 القانل بفم داود فتاك لماذا ارتجت االمم و تفكر الشعوب بالباطل. -25 
 عا على الرب و على مسيحه. قامت ملوك االرض و اجتمع الرؤساء م  -26 
النه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يســـــوع الذي مســـــحته هيرودس و بيالطس البنطي مع امم و   -27 

 " شعوب اسرانيل
 اإلير سيس:

 فهو لي  دى يصلى منا هاد عدي الخير يثير ال يقات  لون الونيسة ةصر  يةصلي  يمن مو على ملة ساهلل
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 رجوع للفهرس  يوم الثالثاء من األسبوع الثالث

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (6: 56مز)
 (7ز6:18مت)
 (5,1: 56مز)

 (23-20:17)مت
 (13-8:2)رو

ــو :   ــ ـــــ ــيـــــ ــولـــــ ــاثـــــ ــكـــــ  الـــــ
ــس: ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــر ســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (23-18:2يو1)
 (31-27:4)أع

 (13,12: 7مز)
 (16-12:8)يو

 
 الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة في 

 
 -(:16-12:8يوإنجيل القداس )

ثم  لمهم يسوع ايضا قانال انا هو نور العالم من يتبعني فال يمشي في الظلمة بل ي و  له نور    -12 " 
 الحياة. 

 فقال له الفريسيو  انت تشهد لنفسك شهادتك ليست حقا.  -13 
اجاب يسوع و قال لهم و ا   نت اشهد لنفسي فشهادتي حق الني اعلم من اين اتيت و الى اين  -14 

 تم فال تعلمو  من اين اتي و ال الى اين اذهب.اذهب و اما ان
 انتم حسب الجسد تدينو  اما انا فلست ادين احدا. -15 
 "  و ا   نت انا ادين فدينونتي حق الني لست وحدي بل انا و االب الذي ارسلني -16 

هعسننننه لنا هورًا من  يسنننن  مذا العثرات   هشننننة دهنا سننننن نننن  الطريق للتياة األيدية  فالمسنننني  يقدم    إهاي  القداس:
ــي في الظلمة بل ينال نور الحياة"يت عه   دي لن ي نننننن  من يمشنننننني يراء المسنننننني  سالرغب من متاي ت  " فال يمشــ

تدى يها يةعاليمه ي ة ام  المسننننني  ستياةه هق ".دينونتي حق"المشننننن وين  ي  يع  ليًا  يهرى منا نينوهة األشنننننرار=  
 يماياا هطيعها همتلب من الريد القدس  

 
صــــادقة هي معونتي من عند  ز المنجى مســــتقيمي القلوبز     "  -(:13,12:  7مزمور إنجيل القداس )مز

 "  قاٍض عادٌلز وقوى وطويل الروح. هلليلويا
 مزمور اإلهاي :

منذا القوة مى النعمنة ةسنننننننننننننناعند من يتنايل دي يتعظ      يعطي معوهنة يقوة "=  عـادـلة هي معونتي من عـند  "
 يدين األشرار "=   قاض وعادل" "وينجي المستقيمي القلوب" الومايا
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ــقطوا فيها.  "  -(:6:  56مزمزمور العشــــية ) ــي. حفروا قدام وجهي حفرة وســ هيأوا لرجلي فخاخا . وأحنوا نفســ

 "   هلليلويا
 مزمور العشية:

فصنننلي  "  ســقطوا فيها"لون " حفروا قدام وجهي حفرة"مب المشننن وين الذين يقايموا  يدي نننًا "  هيأوا لرجلي فخاخا  "
 ماماي الذي جيأيا ليصل  عليه مرنخاي   مل  عليه ماماي  يملي  المسي  مار رع ًا إليليس 

 
 -(:7ز6:18متإنجيل العشية )

عنقه حجر الرحى و يغرق في لجة  و من اعثر احد هؤالء الصغار المؤمنين بي فخير له ا  يعلق في  -6 " 
 البحر.

 " ويل للعالم من العثرات فال بد ا  تاتي العثرات و لكن ويل لذلك االنسا  الذي به تاتي العثرة -7 
 إهاي  العشية:

مننام مقنايمين  لقنًا فناهلل يريند دي يعطي ليناة لشنننننننننننننن  نه  لوننه يعر  دي مننام مقنايمين  يمننا هرى عقورنة مت ء  
 المقايمين  عموما من يعاهد ييقايم موت   يطعب الريد الذي في ناخله  

 
إرحمني يــا   ثم ارحمني. فــإنــه عليــك تو لــت نفســـــــــي. أرتفع اللهم على   "  -:(5,1:  56مز)مزمور بــاكر  

 " السموات. وعلى سانر األرض مجدك. هلليلويا
 مزمور ساكر:

 لتستق الشياطين يماهعي العثرات  "إرحمني يا   إرحمني"+"ارتفع   على السموات"هموً  للصرا  يالصالة  
 

 -(:23-20:17متإنجيل باكر )
فقال لهم يسوع لعدم ايمانكم فالحق اقول لكم لو  ا  لكم ايما  مثل حبة خردل لكنتم تقولو  لهذا    -20 " 

 الجبل انتقل من هنا الى هناك فينتقل و ال ي و  شيء غير مم ن لدي م.
 و اما هذا الجنس فال يخرج اال بالصالة و الصوم.  -21 
 "  ابن االنسا  سوف يسلم الى ايدي الناس و فيما هم يترددو  في الجليل قال لهم يسوع -22 

 إهاي  ساكر:
من له إيماي يصنننننر  فينق     ل  الشننننن وم الذي ياثب على قل ه  فهذا الانس   يخر  إّ  سالصنننننالة يالصنننننوم  

 يمنا هرى دي المسي  يقوم سعد سالسة ديام  فنتن هتمن سمسي  لي مابم إليليس يالموت 
 

 -(:13-8:2روالبولس )
 و اما الذين هم من اهل التحزب و ال يطاوعو  للحق بل يطاوعو  لالثم فسخط و غضب. -8 " 
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 شدة و ضيق على  ل نفس انسا  يفعل الشر اليهودي اوال ثم اليوناني. -9 
 و مجد و  رامة و سالم لكل من يفعل الصالح اليهودي اوال ثم اليوناني.   -10 
 ال  ليس عند   محاباة.   -11 
 ال   ل من اخطا بدو  الناموس فبدو  الناموس يهلك و  ل من اخطا في الناموس فبالناموس يدا .  -12 
 "  ال  ليس الذين يسمعو  الناموس هم ابرار عند   بل الذين يعملو  بالناموس هم يبررو   -13 

المسنننني  دعطاها لياة لون علينا دي هسننننلة ساللر= ليس الذين سننننمعوا الناموس مب ديرار عند   ي  الذين  اللولس:
يمن يسنلة ساللر فله "  أما الذين يطاوعو  لإلثم فعليهم" ـسخط وغضـب. ـشدة وضـيق.."عملوا سما فرض عليهب    

 ماد ي رامة يسالم يلياة ديدية يثلت فيها 
 

 - :(23-18:2يو 1الكاثولي و  )
ايها االوالد هي الساعة االخيرة و  ما سمعتم ا  ضد المسيح ياتي قد صار اال  اضداد للمسيح   -18 " 

 كثيرو  من هنا نعلم انها الساعة االخيرة.
 منا خرجوا لكنهم لم ي ونوا منا النهم لو  انوا منا لبقوا معنا لكن ليظهروا انهم ليسوا جميعهم منا.   -19 
 و اما انتم فلكم مسحة من القدوس و تعلمو   ل شيء.   -20 
 لم اكتب الي م النكم لستم تعلمو  الحق بل النكم تعلمونه و ا   ل  ذب ليس من الحق. -21 
 ال الذي ينكر ا  يسوع هو المسيح هذا هو ضد المسيح الذي ينكر االب و االبن.من هو الكذاب ا  -22 
 "   ل من ينكر االبن ليس له االب ايضا و من يعترف باالبن فله االب ايضا -23 

يالريد يعين يي شنننننذ لنا  "  "لنا مســـحة من القدوسهرى عينة من المقايمين يمب المسنننننتاء الوذسة  لون    الواسولي وي:
 العثرات مذا  

  -(:31-27:4أعاإلبر سيس )
النه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس و بيالطس البنطي مع امم و    -27 "

 شعوب اسرانيل. 
 ليفعلوا  ل ما سبقت فعينت يدك و مشورتك ا  ي و . -28 
 ك ب ل مجاهرة. و اال  يا رب انظر الى تهديداتهم و امنح عبيدك ا  يتكلموا ب الم  -29 
 بمد يدك للشفاء و لتجر ايات و عجانب باسم فتاك القدوس يسوع.  -30 
ــلوا تزعزع الم ا  الذي  انوا مجتمعين فيه و امتال الجميع من الروح القدس و  انوا يتكلمو     -31  و لما صـ

 "  ب الم   بمجاهرة
 اإلير سيس:

يلون هاند التالمينذ الطريق مملوء عثرات= ألهنه قند إ تم( سنالت يقنة في منذا المنديننة على فتنام القنديس يسننننننننننننننوم   
  يالريد يعطي إسنننتنارة  )الصنننالة طريق اإلمتالء(   لوي ييت نننرعوي فيتزلزل الم اي ييمت يا من الريد القدسصننني

 س الم المسي  فال هعثر يمو يعين ضععاةنا يي  ت لو دخطأها ييعلمنا ييذ رها 
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 رجوع للفهرس  يوم األربعاء من األسبوع الثالث

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (22,19: 43مز)
 (32-29:20)مت

 (9,8: 57مز)
 (19-17:20)مت
 (16-14:2)رو

ــو :   ــ ـــــ ــيـــــ ــولـــــ ــاثـــــ ــكـــــ  الـــــ
ــس: ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــر ســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (25-21:2يو1)
 (35-32:4)أع

 (47,46: 17مز)
 (26-23:8)يو

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة 

 
 -(:26-23:8يوالقداس )إنجيل 

 فقال لهم انتم من اسفل اما انا فمن فوق انتم من هذا العالم اما انا فلست من هذا العالم.   -23 " 
 فقلت لكم انكم تموتو  في خطاياكم النكم ا  لم تؤمنوا اني انا هو تموتو  في خطاياكم.  -24 
 م ايضا به.فقالوا له من انت فقال لهم يسوع انا من البدء ما اكلم   -25 
ا  لي اشــياء  ثيرة اتكلم و اح م بها من نحو م لكن الذي ارســلني هو حق و انا ما ســمعته منه فهذا   -26 

 "   اقوله للعالم
 إهاي  القداس:

+   1:3المسني  مو من فو  فهو سنمايي  يمن يريد التياة التي يعطيها المسني  عليه دي يتيا في السنماييات )كو
يم ذا    من يطل  دي يتيا في شننننننهوات العالب  "  أنتم أنتم من أســــفل"(  دما اليهون فقال لهب المسنننننني   20:3في

يلون هعهب دي اإليمناي المطلوب مو ليس   "إ  لم تؤمنوا إني أـنا هو تموتو  في خطـاـياكم"يالمسنننننننننننننني  مننا يقول  
يلنسننم( هصننيتة الرسننول " ي  ةشنناكلوا مذا الدمر ي    اإليماي النعري سالعب  ي  دي هتيا في السننماييات  مسننيتنا 

اإلختيار إختيرها   دين هريد دي هتيا ي ي   إًا لنختار   (   إًاً 2:    12ة يريا عن شننننننن لوب يتاديد دًماهوب  " )ري
 فى العالب يهلتصق سالمسي    يمن يختلر مذا التياة سي تشذ  مالها فيس    ةان  التياة 

 
حي هو الرب ومبارٌك هو إلهيز ويتعالى إله خالصــــــيز من أجل  "  -(:47,46:  17مزمور إنجيل القداس )مز

 "  هذا أعترف لك يارب فى األممز وأرتل السمك. هلليلويا
 مزمور القداس:
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ــي..حي هو الرب.. " مذا ةسننننننلي  للمسنننننني  الرب السننننننمايي العالي  ةسننننننلي  من مرة  معتود  " ويتعالى إله خالصــ
 العينين دنرم السماييات 

 
ــية ) ــاء. قم يارب   "  -(:22,19:  43مزمزمور العشـ ــنا عنك إلى االنقضـ ــتيقظ يارب لماذا تنام. قم وال تقصـ اسـ

 "  أعنا وانقذنا. من أجل اسمك القدوس.
 مزمور العشية:

ــنا عنك" ــتيقظ يا رب لماذا تنام. قم وال تقصــ هصننننننر   ما مننننننر  األعمياي لتى   يتر نا   هه ًا للعثرات "= إســ
 يلشهوات مذا العالب  ي  يعت  دعيننا يهعر  المسي  التي السمايي يهزنان إيماهًا سه يرقوةه 

 
 -(:32-29:20متإنجيل العشية )

 و فيما هم خارجو  من اريحا تبعه جمع  ثير.  -29 " 
و اذا اعميا  جالسا  على الطريق فلما سمعا ا  يسوع مجتاز صرخا قانلين ارحمنا يا سيد يا ابن   -30 

 داود.
 فانتهرهما الجمع ليس تا فكانا يصرخا  اكثر قانلين ارحمنا يا سيد يا ابن داود.  -31 
 ماذا تريدا  ا  افعل ب ما. فوا  يسوع و ناداهما و قال    -32 
 قاال له يا سيد ا  تنفتح اعيننا.  -33 
 "  فتحنن يسوع و لمس اعينهما فللوقت ابصرت اعينهما فتبعاه -34 

 إهاي  العشية:
معازة ةعتي  دعين دعمياي  اها يصنننيتاي  فنصنننلي يهصننني  يهصنننر  ليعت    دعيننا فندرم السنننماييات يهشنننتهيها  

  لنصننننننلي ليعت    دعيننا يهعر  المسنننننني  اللتلتة  ثيرة الثمن فنلي( األرضننننننيات إً هدرم يهلي( األرضننننننيات فنتيا
ةعامتها  لنصنلي ليعت    دعيننا فنعر  دي المسني  الذي هتمن سه مو سنمايي  اء من السنماء ليعطينا لياة ديدية  

 سمايية يليديس ماد األرضيات يليديس الموت 
 

ــأقوم بالغدوات. أعترف لك فى الشـــــــــعوب يارب. وأرتل لك فى األمم. أل    "  -:(9,8:  57مز)مزمور باكر  ســـــــ
 "  رحمتك قد عظمت. هلليلويا

 مزمور ساكر:
 إشارة ل يامة المسي  ساكرًا  يعلينا هتن دي هقوم من غعلتنا يالتعلق يهذا العالب "= سأقوم بالغدوات"
 سقوةة التي غللت الموت "= أعترف لك في الشعوب"
 

 -(:19-17:20متباكر )إنجيل 
 و فيما  ا  يسوع صاعدا الى اورشليم اخذ االثني عشر تلميذا على انفراد في الطريق و قال لهم.   -17 " 
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ها نحن صاعدو  الى اورشليم و ابن االنسا  يسلم الى رؤساء الكهنة و الكتبة فيح مو  عليه    -18 
 بالموت. 

 "  دوه و يصلبوه و في اليوم الثالث يقومو يسلمونه الى االمم لكي يهزاوا به و يجل -19 
 إهاي  ساكر:

هرى المسي  يستهزءيي سه ييالديهه ييصللوا لونه يقوم  فنتن هتمن سمسي  لي قائب من يين األموات يلون لنرى  
 ماًا من( العالب سالمسي    فه  هعرد يهذا العالب !

 
 -(:16-14:2روالبولس )

النه االمم الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس فهؤالء اذ ليس لهم    -14 " 
 الناموس هم ناموس النفسهم.

الذين يظهرو  عمل الناموس م توبا في قلوبهم شاهدا ايضا ضميرهم و افكارهم فيما بينها مشتكية او  -15 
 محتجة. 

 "  سرانر الناس حسب انجيلي بيسوع المسيحفي اليوم الذي فيه يدين    -16 
 اللولس:

ةتذير لنا  فاهلل سنننننننيدين لتى من ليس لهب هاموس  إًًا فلنتذر ألهه ساأليلى سنننننننيديننا هتن دي نننننننًا يهتن ليس لنا 
 هاموس فق   ي  لنا لياة المسي    فه  هتمسة يها 

 
  -(:25-21:2يو1الكاثولي و  )

 لم اكتب الي م النكم لستم تعلمو  الحق بل النكم تعلمونه و ا   ل  ذب ليس من الحق. -21 "
 من هو الكذاب اال الذي ينكر ا  يسوع هو المسيح هذا هو ضد المسيح الذي ينكر االب و االبن.  -22 
  ل من ينكر االبن ليس له االب ايضا و من يعترف باالبن فله االب ايضا.  -23 
انتم فما سمعتموه من البدء فليثبت اذا في م ا  ثبت في م ما سمعتموه من البدء فانتم ايضا  اما  -24 

 تثبتو  في االبن و في االب.
 "  و هذا هو الوعد الذي وعدنا هو به الحياة االبدية -25 

 الواسولي وي:
سننننننني  سأي ةووي لهب لياة  منا هرى دي الرسنننننننول ي ت  لمن عرفوا التق دي لهب عيوي معتولة  يمت ء لهب يعد الم

 ديدية  يمذا التياة األيدية ةلدد ااي لو  من آمن ي عتمد  لون على من لص  عليها دي ياامد لتى   يعقدما 
 

 -(:35-32:4أعاإلبر سيس )
و  ا  لجمهور الذين امنوا قلب واحد و نفس واحدة و لم ي ن احد يقول ا  شيئا من امواله له بل    -32 " 

 شيء مشتر ا. كا  عندهم  ل 
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 و بقوة عظيمة  ا  الرسل يؤدو  الشهادة بقيامة الرب يسوع و نعمة عظيمة  انت على جميعهم.   -33 
اذ لم ي ن فيهم احد محتاجا ال   ل الذين  انوا اصحاب حقول او بيوت  انوا يبيعونها و ياتو  باثما   -34 

 المبيعات.
 "  و يضعونها عند ارجل الرسل فكا  يوزع على  ل واحد  ما ي و  له احتياج -35 

 اإلير سيس:
اإلسنى عشنننننننننر فق   ي     الذين آمنوا( يقد منننننننننارت لهب منا هرى التالميذ يدي لهب عيوي معتولة )ليس التالميذ  

لياة المسننني   يما عانيا يهتموي ساألرضنننيات ي  سأموالهب  ي  ساعوا    شنننب  يفي مذا شنننهانة منهب سأههب يثقوي  
 في ال يامة يدههب عرفوا المسي  اللتلتة  ثيرة الثمن 
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 رجوع للفهرس  يوم الخميس من األسبوع الثالث

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (3,1: 100مز)
 (58-53:13)مت

 (10: 100مز)
 (40-34:22)مت
 (20-17:2)رو

ــو :   ــ ـــــ ــيـــــ ــولـــــ ــاثـــــ ــكـــــ  الـــــ
ــس: ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــر ســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (1:3-26:2يو1)
 (6-1:5)أع

 (18,17: 32مز)
 (30-28:8)يو

المسنننني  يالقوات التي منننننعها  هاد اليهون متشنننن وين فيه  ييارروهه يالمسنننني  يعلن  م(    الت مة التي ةولب يها  
فالريد القدس مو الذى   رسنن  الريد القدس سعد دي يتب العداء ييُ  دي طريق إهعتاد األعين سنني وي سعد الصننلي  دي

 يعطى الرؤية الت ي ية للمسي   
 

 نيسة بعمل دورة القيامة المقدسة في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الك
 

 -(:30-28:8يوإنجيل القداس )
فقال لهم يسوع متى رفعتم ابن االنسا  فحينئذ تفهمو  اني انا هو و لست افعل شيئا من نفسي بل    -28 " 

 اتكلم بهذا  ما علمني ابي. 
 و الذي ارسلني هو معي و لم يتر ني االب وحدي الني في  ل حين افعل ما يرضيه.   -29 
 "  و بينما هو يتكلم بهذا امن به  ثيرو   -30 

 إهاي  القداس:
[التياة التي دعطاما لنا المسنني  مي لياةه التي دسننلمها على الصننلي   سب لياةه التي 1 " إذا رفعتم إبن اإلنســا "

[ ستع  العيوي م لقة لتى يتب سر العداء ييرس  الرب الريد القدس ليعت  دعين ال شر 2قام يها يمي لياة ديدية  
منذا إعالي عن يلندة ااب "=  علمني أبي فبـهذا أتكلم  كـما"[ 3  أـنا هوفيندر وا من مو المسنننننننننننننني  يدهنه مو يهوا= 

 [لينما يتب سر العداء سنعلب سر ااب ياإلين يسنتمن ساإلين 4ياإلين  يدي اإلين يعلن مشيئة ااب   
 

نفســـنا تنتظر الرب فى  ل حينز ألنه هو معيننا وناصـــرناز وبه  أ "  -(:18,17:  32مزمور إنجيل القداس )مز
 "  ألننا على اسمه القدوس اتكلنا. هلليلويايفرح قلبناز 

 مزمور اإلهاي :
 مذا يلساي من آمن سالرب "= أنفسنا تنتظر الرب"
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أـسبحك يارب. أترنم وأتفهم فى طريق بال عيب. وعند ميال    رحمة وح ما   "  -(:3,1:  100مزمزمور العـشية )
 "   الشرير عنى لم أكن أعلم. هلليلويا

 مزمور عشية:
 مذا يلساي الذين آمنوا يدنر وا رلمة المسي  يل مته " وح ما  أسبحك يا ربرحمة "
 

 -(:58-53:13متإنجيل العشية )
 و لما اكمل يسوع هذه االمثال انتقل من هناك.  -53 " 
 و لما جاء الى وطنه  ا  يعلمهم في مجمعهم حتى بهتوا و قالوا من اين لهذا هذه الح مة و القوات.  -54 
 اليس هذا ابن النجار اليست امه تدعى مريم و اخوته يعقوب و يوسي و سمعا  و يهوذا. -55 
 اوليست اخواته جميعهن عندنا فمن اين لهذا هذه  لها.  -56 
 و اما يسوع فقال لهم ليس نبي بال  رامة اال في وطنه و في بيته.فكانوا يعثرو  به    -57 
 " و لم يصنع هناك قوات  ثيرة لعدم ايمانهم -58 

 إهاي  عشية:
م(    الت مة التي ةولب يها المسنننني  يالقوات التي منننننعها ةشنننن ووا فيه  لتى دي عدم إيماههب ةسننننل  في دهه لب 

 (37:23  لونوب لب ةريديا )مت يصن( قوات  ثيرة   مذا مث   ب مرة درنت 
 

اكر   فى أوقـات الغـدواتز  نـت أقتـل جميع خطـاة األرضز ألمبيـد من مـدينـة الربز   "  -:(10: 100مز)مزمور ـب
 "  جميع صانعي اإلثم. هلليلويا

 مزمور ساكر:
 إشارة ألي السيد دس ب الصديقيين =  "  نت أقتل جميع خطاة األرض "
 

 -(:40-34:22متإنجيل باكر )
 اما الفريسيو  فلما سمعوا انه اب م الصدوقيين اجتمعوا معا. -34 " 
 و ساله واحد منهم و هو ناموسي ليجربه قانال.  -35 
 يا معلم اية وصية هي العظمى في الناموس.   -36 
 فقال له يسوع تحب الرب الهك من  ل قلبك و من  ل نفسك و من  ل فكرك.  -37 
 ية االولى و العظمى.هذه هي الوص  -38 
 و الثانية مثلها تحب قريبك  نفسك.   -39 
 " بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس  له و االنبياء -40 

 إهاي  ساكر:
 هرى اليهون يارروي السيد ألههب متش وين فيه يمو ي  مهب  يهرى المت ة طريق التياة 
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  -(:20-17:2روالبولس )

 هوذا انت تسمى يهوديا و تتكل على الناموس و تفتخر باهلل.  -17 "
 و تعرف مشيئته و تميز االمور المتخالفة متعلما من الناموس.  -18 
 و تثق انك قاند للعميا  و نور للذين في الظلمة.  -19 
 "  و مهذب لالغبياء و معلم لالطفال و لك صورة العلم و الحق في الناموس -20 

 اللولس ياإلير سيس:
اإليمناي   يان  دي ي وي ظنامرينًا في ريناء فهنذا منا  عن  لنناهينا يموت  يالريناء ياعن  الشننننننننننننننيطناي يم  القلن   منا 
ا دهنت ةسننننننننننننننمى   لندذ م( لنناهينا يالنتيانة موت  ياإليمناي ليس سناأللقناب يالندر نات دي ليس إيمناي شنننننننننننننن لي "مًو

 يهونيًا   يةسمى مهذب ل غلياء  
 

 -(:1:3-26:2يو1)الكاثولي و  
 (29-26:2يو1)
  تبت الي م هذا عن الذين يضلونكم. -26 " 
و اما انتم فالمسحة التي اخذتموها منه ثابتة في م و ال حاجة ب م الى ا  يعلم م احد بل  ما تعلم م    -27 

 هذه المسحة عينها عن  ل شيء و هي حق و ليست  ذبا  ما علمتكم تثبتو  فيه.
 الوالد اثبتوا فيه حتى اذا اظهر ي و  لنا ثقة و ال نخجل منه في مجيئه. و اال  ايها ا  -28 
 "  ا  علمتم انه بار هو فاعلموا ا   ل من يصنع البر مولود منه. -29 
 (1:3يو1)
 " انظروا اية محبة اعطانا االب حتى ندعى اوالد   من اجل هذا ال يعرفنا العالم النه ال يعرفه -1 " 

 الواسولي وي:
يرعد دي ُرف َ( المسنني  دي مننل  يةمب  "   ل من يعمل البر فإنه مولود منه "اإليماي الت يقي مو دي هصننن( اللر=  

لة سأي هعم  اللر( العداء درس  الريد القدس= المستة التي   قللتموما منه سايتة في ب   إسلتوا فيه )ًي
فالرسننننول يطل  منهب الث ات فيما ةعلموا عن المسنننني  خصننننومننننًا دي الريد يعلمهب    شننننب  يمن يثلت ةووي له 

 (3:12كو1التياة األيدية  ي  دلد يقول دي المسي  رب إّ  سالريد القدس )
 

 -(:6-1:5أعاإلبر سيس )
 و رجل اسمه حنانيا و امراته سفيرة باع ملكا. -1  " 
 و اختلس من الثمن و امراته لها خبر ذلك و اتى بجزء و وضعه عند ارجل الرسل.  -2 
 فقال بطرس يا حنانيا لماذا مال الشيطا  قلبك لتكذب على الروح القدس و تختلس من ثمن الحقل.  -3 
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م ي ن في سلطانك فما بالك وضعت في قلبك هذا االمر انت  اليس و هو باق  ا  يبقى لك و لما بيع ال -4 
 لم تكذب على الناس بل على  .

 فلما سمع حنانيا هذا الكالم وقع و مات و صار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك. -5 
 "  فنهض االحداث و لفوه و حملوه خارجا و دفنوه -6 

 اللولس ياإلير سيس:
ي وي ظنامرينًا في ريناء فهنذا منا  عن  لنناهينا يموت  يالريناء ياعن  الشننننننننننننننيطناي يم  القلن   منا اإليمناي   يان  دي 

ا دهنت ةسننننننننننننننمى   لندذ م( لنناهينا يالنتيانة موت  ياإليمناي ليس سناأللقناب يالندر نات دي ليس إيمناي شنننننننننننننن لي "مًو
 يهونيًا   يةسمى مهذب ل غلياء  
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 رجوع للفهرس  يوم الجمعة من األسبوع الثالث

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (8,7: 45مز)
 (24-20:11)مت

 (2,1: 145مز)
 (46-41:22)مت
 (29-25:2)رو

ــو :   ــ ـــــ ــيـــــ ــولـــــ ــاثـــــ ــكـــــ  الـــــ
ــس: ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــر ســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (3ز2:3يو1)
 (11-5:5)أع

 (11,9: 85مز)
 (39-31:8)يو

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة 

 
 -(:39-31:8يوالقداس )إنجيل 

 فقال يسوع لليهود الذين امنوا به انكم ا  ثبتم في  المي فبالحقيقة تكونو  تالميذي.   -31 " 
 و تعرفو  الحق و الحق يحرر م.   -32 
 اجابوه اننا ذرية ابراهيم و لم نستعبد الحد قط  ي  تقول انت انكم تصيرو  احرارا.  -33 
 لكم ا   ل من يعمل الخطية هو عبد للخطية. اجابهم يسوع الحق الحق اقول -34 
 و العبد ال يبقى في البيت الى االبد اما االبن فيبقى الى االبد.  -35 
 فا  حرر م االبن فبالحقيقة تكونو  احرارا.  -36 
 انا عالم انكم ذرية ابراهيم لكنكم تطلبو  ا  تقتلوني ال   المي ال موضع له في م.  -37 
 رايت عند ابي و انتم تعملو  ما رايتم عند ابي م.انا اتكلم بما  -38 
 "  اجابوا و قالوا له ابونا هو ابراهيم قال لهم يسوع لو  نتم اوالد ابراهيم لكنتم تعملو  اعمال ابراهيم -39 

 إهاي  القداس:
لشنهوات العالب  المسني  يريد دي يعطينا لياة  يمو دةى لهذا  يلون ين  ي دي هتيا في لرية  فال لياة م( العلونية

(= من ي تشننننذ اللتلتة  ثيرة الثمن  6:14يخطاياا  يطريق الترية مو دي هعر  المسنننني   يالمسنننني  مو التق )يو
 يلي( س ية الآللب )شهوات العالب( 

 
ــمك إلى األبدز   "  -(:11,9:  85مزمور إنجيل القداس )مز أعترف لك أيها الرب إلهي من  ل قلبيز وأمجد اســـ

 "  ألنك أنت عظيم وصانع العجانبز أنت وحدك اإلله العظيم. هلليلويا
 مزمور اإلهاي :

 مذا ةسلي  من ةترر إً عر  المسي  يمارت له لياة " أعترف لك أيها الرب إلهي.."
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الرب يحل المقيدين. الرب يقيم الســاقطين. الرب يح م العميا . الرب يحب  "  -(:8,7:  45مزمزمور العشــية )

 "   الصديقين. هلليلويا
 مزمور العشية:

 من يقدم ةورة يتررا   يي يمه من موت الخطية لتووي له لياة "= الرب يحل المقيدين ويقيم الساقطين"
 لطريق الترية  لون مذا لمن يريد دي يقون الخطاة العمياي " م العميا كّ  حم الرب يم "
 

 -(:24-20:11متإنجيل العشية )
 حينئذ ابتدا يوبخ المد  التي صنعت فيها اكثر قواته النها لم تتب. -20 " 
ويل لك يا  ورزين ويل لك يا بيت صيدا النه لو صنعت في صور و صيدا القوات المصنوعة في ما  -21 

 لتابتا قديما في المسوح و الرماد.
 و لكن اقول لكم ا  صور و صيدا تكو  لهما حالة اكثر احتماال يوم الدين مما لكما.  -22 
و انت يا  فرناحوم المرتفعة الى السماء ستهبطين الى الهاوية النه لو صنعت في سدوم القوات    -23 

 المصنوعة فيك لبقيت الى اليوم.
 "  اال يوم الدين مما لكو لكن اقول لكم ا  ارض سدوم ي و  لها حالة اكثر احتم -24 

 إهاي  العشية:
 المسي  يورخ من   يقدم ةورة  فالمسي  يريد دي يعطي لياة  يلون مذا لمن قدم ةورة يةترر 

 
سبحي يا نفسي للرب. أسبح الرب فى حياتي. طوبى لمن إله يعقوب معينه.    "  -:(2,1:  145مز)مزمور باكر  

 "   واتكاله على الرب إلهه. هلليلويا
 مزمور ساكر:

ك  من ةترر مو قانر دي يسننننن    يالع س فمن مو مسنننننلي في ساي    يسنننننتطي( دي "= ســـبحي يا نفســـي الرب"
ي لظ إرة ام اليهون من سنننننتال الرب لهب   الخاطب ( يراي  ةرمز للشنننننيطاي الذي يسنننننتعلد  4-1:137يسننننن   )مز

فهب فى لالة عمى  ام   يعهموي شننننيئًا   يرالتالى غير قانرين دي يعرفوا   فمن يعرفه مو فق  من يسننننتطي( دي 
 يس ته  

 
 -(:46-41:22متإنجيل باكر )

 و فيما  ا  الفريسيو  مجتمعين سالهم يسوع.  -41 " 
 مسيح ابن من هو قالوا له ابن داود.قانال ماذا تظنو  في ال  -42 
 قال لهم فكي  يدعوه داود بالروح ربا قانال.   -43 
 قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك.  -44 
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 فا   ا  داود يدعوه ربا فكي  ي و  ابنه.  -45 
 "  فلم يستطع احد ا  يجيبه ب لمة و من ذلك اليوم لم يجسر احد ا  يساله بتة -46 

 إهاي  ساكر:
يلون مت ء غير    المسي  قانر دي يترر التائلين من سلطاي إيليس فهو إين   يمو ي ( الشياطين ةتت قدميه 

 راغلين فى معرفة المسي   
 

 -(:29-25:2روالبولس )
 فع ا  عملت بالناموس و لكن ا   نت متعديا الناموس فقد صار ختانك غرلة. فا  الختا  ين  -25 " 
 اذا ا   ا  االغرل يحفظ اح ام الناموس افما تحسب غرلته ختانا.  -26 
و تكو  الغرلة التي من الطبيعة و هي تكمل الناموس تدينك انت الذي في الكتاب و الختا  تتعدى    -27 

 الناموس.
 لظاهر ليس هو يهوديا و ال الختا  الذي في الظاهر في اللحم ختانا. ال  اليهودي في ا  -28 
ـبل اليهودي في الخـفاء هو اليهودي و خـتا  القـلب ـبالروح ال ـبالكـتاب هو الخـتا  اـلذي ـمدـحه ليس من   -29 

 " الناس بل من  
 اللولس:

 ما يترر الختاي سالريد  مو عم  الريد القدس ليقط( مت ة العالب من القل   يمذا مو 
 

 -(:3- 2:3يو 1الكاثولي و  )
ايها االحباء اال  نحن اوالد   و لم يظهر بعد ماذا سنكو  و لكن نعلم انه اذا اظهر نكو  مثله الننا   -2 " 

 سنراه  ما هو. 
 "  و  ل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه  ما هو طاهر -3 

 الواسولي وي:
ا دهنا  أيناء و سننننننووي شنننننلهه في اي الريلي يهتترر مو ر اؤهما يسننننناعدها على دي هطهر دهعسننننننا يهصننننن  للخت

لة ألهنا سنراا  ما مو   مادا ًي
 

 -(:11-5:5أعاإلبر سيس )
 فلما سمع حنانيا هذا الكالم وقع و مات و صار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك. -5 " 
 فنهض االحداث و لفوه و حملوه خارجا و دفنوه.  -6 
 ثم حدث بعد مدة نحو ثالث ساعات ا  امراته دخلت و ليس لها خبر ما جرى. -7 
 ت نعم بهذا المقدار. فاجابها بطرس قولي لي ابهذا المقدار بعتما الحقل فقال -8 
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فقال لها بطرس ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب هوذا ارجل الذين دفنوا رجلك على الباب و  -9 
 سيحملونك خارجا.

فوقعت في الحال عند رجليه و ماتت فدخل الشباب و وجدوها ميتة فحملوها خارجا و دفنوها بجانب    -10 
 رجلها. 

 "  الكنيسة و على جميع الذين سمعوا بذلك فصار خوف عظيم على جميع -11 
 اإلير سيس:

منا هاد الموت يالخو  للمسننننننتعلد ألر اي مذا العالب )لناهيا( يالذين سننننننمعوا خافوا  مت ء الذي خافوا  اي مابال 
في ناخلهب سع  اإلسننننت  ان للعالب  يمن يطهر هعسننننه من مت ة العالب ةووي له لياة يالع س فالموت لمن ي ي   

 مستعلدًا للخطية 
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 رجوع للفهرس  يوم السبت من األسبوع الثالث

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (9: 31مز)
 (31-29:15)مت

 (2,1: 106مز)
 (13-10:7)يو
 (11-5:3)غل

ــو :   ــ ـــــ ــيـــــ ــولـــــ ــاثـــــ ــكـــــ  الـــــ
ــس: ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــر ســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (11-2:3يو1)
 (20-12:5)أع

 (7: 19مز)
 (56-47:6)يو

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة 

 
 -(:56-47:6يوإنجيل القداس )

 الحق الحق اقول لكم من يؤمن بي فله حياة ابدية.  -47  " 
 انا هو خبز الحياة. -48 
 اباؤ م اكلوا المن في البرية و ماتوا. -49 
 هذا هو الخبز النازل من السماء لكي ياكل منه االنسا  و ال يموت.   -50 
انا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء ا  اكل احد من هذا الخبز يحيا الى االبد و الخبز الذي انا   -51 

 اعطي هو جسدي الذي ابذله من اجل حياة العالم. 
 فخاصم اليهود بعضهم بعضا قانلين  ي  يقدر هذا ا  يعطينا جسده لناكل.  -52 
فقال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم ا  لم تاكلوا جسد ابن االنسا  و تشربوا دمه فليس لكم حياة   -53 

 في م.
 من ياكل جسدي و يشرب دمي فله حياة ابدية و انا اايمه في اليوم االخير.   -54 
 ل حق و دمي مشرب حق. ال  جسدي ماك  -55 
 " من ياكل جسدي و يشرب دمي يثبت في و انا فيه -56 

 إهاي  القداس:
إهاي  األلد مو عن دي المسنننننننني  يعطي لياة  يمنا هرى دي اإلفخارسننننننننتيا دي التنايل من  سنننننننند الرب ينمه مي  

العالب يالختاي سالريد    طريق التياة يالث ات في المسنننننني   يقراءات األيام السنننننناسقة لدستنا عن الترية من شننننننهوات 
 يعرد سالتنايل ييش ( ي  يثلت فى المسي  يمعرفة المسي  سالريد القدس يالتياة السمايية  يمن يعع 
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ي لل الرب جميع ســــــــؤاالتك. اآل  علمت أ  الرب قد خلص مســــــــيحه.  " -(:7:  19مزمور إنجيل القداس )مز
 "  هلليلويايستجيب له من سماء قدسه. باقتدار خالص يمينه. 

  فالخالم ةب يدعان المسنننني  لنا      ل   مي( ما درانا المسنننني  لنا"  ي لل الرب جميع ســـؤاالتك"  مزمور القداس:
ــيحه"  يدقامه=  التياة سعد دي  نا قد فقدهاما سخطية آنم  ليعطينا المسننننننننني  لياةه ي اي مذا سالريت "  خلص مســــ

 إ  إستمرار لذييتة الصلي   ياإلفخارستيا ما مى ".بإقتدارات خالص يمينه"خالمه على الصلي = 
 

 "  سأفهمك وأعلمك الطريق. التي تسلك فيها. وانصت عليك عيني. هلليلويا " -(:9: 31مزمزمور العشية )
 مزمور العشية:

 مذا عم  الريد القدس دهه يرينا طريق التياة يطريق السماء " سأفهمك وأعلمك"
 

 -(:31-29:15متإنجيل العشية )
 ثم انتقل يسوع من هناك و جاء الى جانب بحر الجليل و صعد الى الجبل و جلس هناك.  -29"  
فجاء اليه جموع  ثيرة معهم عرج و عمي و خرس و شل و اخرو   ثيرو  و طرحوهم عند قدمي    -30 

 يسوع فشفاهم. 
ــحو  و الع  -31  ــل يصـ ــرو  و حتى تعجب الجموع اذ راوا الخرس يتكلمو  و الشـ ــو  و العمي يبصـ رج يمشـ

 " مجدوا اله اسرانيل
 إهاي  العشية:

فنرى يهسنننننننم( يهتلمس السنننننننمائيات  دما يةووي لنا لياة  المسننننننني  يشنننننننعي  ثيرين إعالهًا ألهه دةى ليشنننننننعي طليعتنا  
 (1:3الخطية فتصي     مذا سالعاز= لة إسب دهة لي يدهت ميت )رؤ

 
للرب فإنه صالح. وإلى األبد رحمته. فليقل الذين نجوا من قبل الرب. أعترف    "  -:(2,1:  106مز)مزمور باكر  

 "  هلليلويا
 مزمور ساكر:

يالمرة  منا يلوم من لب يعتر  سالمسننننننني  لسنننننننل  "  اعترف للرب فإنه صـــــالح"ك  من آمن يعر  المسننننننني  يقول 
 سه المسي  يهتن فلنعتر  سالخالم الذي دةى " فليقل الذين نجوا من قبل الرب"الخو  ييقول 

 
  -(:13-10:7يوإنجيل باكر )

 و لما  ا  اخوته قد صعدوا حينئذ صعد هو ايضا الى العيد ال ظاهرا بل  انه في الخفاء.  -10 "
 فكا  اليهود يطلبونه في العيد و يقولو  اين ذاك.  -11 
و  ا  في الجموع مناجاة  ثيرة من نحوه بعضهم يقولو  انه صالح و اخرو  يقولو  ال بل يضل    -12 

 الشعب. 
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 "  و لكن لم ي ن احد يتكلم عنه جهارا لسبب الخوف من اليهود -13 
 إهاي  ساكر:

ا  دي منا هرى منننننورة ع سنننننية إلهاي  عشنننننية  فاليهون عمياي   يقدريي دي يعرفوا المسننننني   لتى من عر  خ
 يتولب عنه  هارًا 

 
 -(:11-5:3غلالبولس )

 فالذي يمنح م الروح و يعمل قوات في م اباعمال الناموس ام بخبر االيما . -5 " 
  ما امن ابراهيم باهلل فحسب له برا. -6 
 اعلموا اذا ا  الذين هم من االيما  اولئك هم بنو ابراهيم. -7 
 و الكتاب اذ سبق فراى ا    بااليما  يبرر االمم سبق فبشر ابراهيم ا  فيك تتبارك جميع االمم.  -8 
 اذا الذين هم من االيما  يتبار و  مع ابراهيم المؤمن.  -9 
ال  جميع الذين هم من اعمال الناموس هم تحت لعنة النه م توب ملعو   ل من ال يثبت في جميع    -10 

 ما هو م توب في  تاب الناموس ليعمل به. 
 "  يحياو لكن ا  ليس احد يتبرر بالناموس عند   فظاهر ال  البار بااليما   -11 

 اللولس:
 لي وي لنا لياة علينا دي هتمن يلتستمر لياة المسي  فينا علينا دي هعم  

 
  -(:11-2:3يو1الكاثولي و  )

ايها االحباء اال  نحن اوالد   و لم يظهر بعد ماذا سنكو  و لكن نعلم انه اذا اظهر نكو  مثله الننا   -2 "
 سنراه  ما هو. 

 ء به يطهر نفسه  ما هو طاهر. و  ل من عنده هذا الرجا -3 
  ل من يفعل الخطية يفعل التعدي ايضا و الخطية هي التعدي. -4 
 و تعلمو  ا  ذاك اظهر لكي يرفع خطايانا و ليس فيه خطية.  -5 
  ل من يثبت فيه ال يخطئ  ل من يخطئ لم يبصره و ال عرفه.  -6 
 ايها االوالد ال يضلكم احد من يفعل البر فهو بار  ما ا  ذاك بار. -7 
من يفعل الخطية فهو من ابليس ال  ابليس من البدء يخطئ الجل هذا اظهر ابن   لكي ينقض اعمال  -8 

 ابليس.
يفعل خطية ال  زرعه يثبت فيه و ال يستطيع ا  يخطئ النه مولود من   ل من هو مولود من   ال  -9 

.  
 بهذا اوالد   ظاهرو  و اوالد ابليس  ل من ال يفعل البر فليس من   و  ذا من ال يحب اخاه.  -10 
  " ال  هذا هو الخبر الذي سمعتموه من البدء ا  يحب بعضنا بعضا -11 
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 الواسولي وي:
والذي يعمل الخطية فإنه  "لنا ر اء دي هووي شننننلهه إًا دظهر  يرسننننل  مذا الر اء هطهر دهعسنننننا لنسننننتمر دلياء  

 دي مصيرا الموت يفقداي التياة التي  اي قد دخذما " من الشيطا 
 

 -(:20-12:5أعاإلبر سيس )
و جرت على ايدي الرسل ايات و عجانب  ثيرة في الشعب و  ا  الجميع بنفس واحدة في رواق    -12 " 

 سليما .
 و اما االخرو  فلم ي ن احد منهم يجسر ا  يلتصق بهم لكن  ا  الشعب يعظمهم.   -13 
 و  ا  مؤمنو  ينضمو  للرب اكثر جماهير من رجال و نساء.  -14 
لمرضى خارجا في الشوارع و يضعونهم على فرش و اسرة حتى اذا جاء  حتى انهم  انوا يحملو  ا -15 

 بطرس يخيم و لو ظله على احد منهم. 
و اجتمع جمهور المد  المحيطة الى اورشليم حاملين مرضى و معذبين من ارواح نجسة و  انوا   -16 

 يبراو  جميعهم.
 ين و امتالوا غيرة.فقام رنيس الكهنة و جميع الذين معه الذين هم شيعة الصدوقي  -17 
 فالقوا ايديهم على الرسل و وضعوهم في حبس العامة.  -18 
 و لكن مالك الرب في الليل فتح ابواب السجن و اخرجهم و قال.  -19 
 "  اذهبوا قفوا و  لموا الشعب في الهي ل بجميع  الم هذه الحياة -20 

 اإلير سيس:
الناس  يةعت  ديواب السنان دمامهب ليخر وا يي لموا الناس س لمات التياة  قوة التياة التي في الرسن   اهت ةشنعي  

 فهذا إرانة   دي يعطي لياة للناس 
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 رجوع للفهرس  يوم األحد الثالث من الخمسين المقدسة

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (1: 114مز)
 (20-12:8)يو

 (4,3: 114مز)
 (30-21:8)يو
 (17-1:3)كو

ــو :   ــ ـــــ ــيـــــ ــولـــــ ــاثـــــ ــكـــــ  الـــــ
ــس: ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــر ســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (24-13:3يو1)
 (43-37:10)أع

 (17: 113مز)
 (42-1:4)يو

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة 

 
 -(:42-1:4يوإنجيل القداس )

 فلما علم الرب ا  الفريسيين سمعوا ا  يسوع يصير و يعمد تالميذ اكثر من يوحنا. -1 " 
 مع ا  يسوع نفسه لم ي ن يعمد بل تالميذه. -2 
 ترك اليهودية و مضى ايضا الى الجليل.  -3 
 و  ا  ال بد له ا  يجتاز السامرة.  -4 
 التي وهبها يعقوب ليوسم ابنه.  فاتى الى مدينة من السامرة يقال لها سوخار بقرب الضيعة -5 
و  انت هناك بئر يعقوب فاذ  ا  يسوع قد تعب من السفر جلس ه ذا على البئر و  ا  نحو الساعة  -6 

 السادسة. 
 فجاءت امراة من السامرة لتستقي ماء فقال لها يسوع اعطيني الشرب. -7 
 ال  تالميذه  انوا قد مضوا الى المدينة ليبتاعوا طعاما. -8 
فقالت له المراة السامرية  ي  تطلب مني لتشرب و انت يهودي و انا امراة سامرية ال  اليهود ال   -9 

 يعاملو  السامريين.
اجاب يسوع و قال لها لو  نت تعلمين عطية   و من هو الذي يقول لك اعطيني الشرب لطلبت انت  -10 

 منه فاعطاك ماء حيا.
 لك و البئر عميقة فمن اين لك الماء الحي. قالت له المراة يا سيد ال دلو  -11 
 العلك اعظم من ابينا يعقوب الذي اعطانا البئر و شرب منها هو و بنوه و مواشيه. -12 
 اجاب يسوع و قال لها  ل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا. -13 
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اعطيه يصير فيه   و لكن من يشرب من الماء الذي اعطيه انا فلن يعطش الى االبد بل الماء الذي  -14 
 ينبوع ماء ينبع الى حياة ابدية. 

 قالت له المراة يا سيد اعطني هذا الماء لكي ال اعطش و ال اتي الى هنا الستقي.   -15 
 قال لها يسوع اذهبي و ادعي زوجك و تعالي الى ههنا.  -16 
 اجابت المراة و قالت ليس لي زوج قال لها يسوع حسنا قلت ليس لي زوج.  -17 
 النه  ا  لك خمسة ازواج و الذي لك اال  ليس هو زوجك هذا قلت بالصدق.  -18 
 قالت له المراة يا سيد ارى انك نبي.  -19 
 اباؤنا سجدوا في هذا الجبل و انتم تقولو  ا  في اورشليم الموضع الذي ينبغي ا  يسجد فيه.  -20 
 جبل و ال في اورشليم تسجدو  لالب.قال لها يسوع يا امراة صدقيني انه تاتي ساعة ال في هذا ال  -21 
 انتم تسجدو  لما لستم تعلمو  اما نحن فنسجد لما نعلم ال  الخالص هو من اليهود.  -22 
و لكن تاتي ساعة و هي اال  حين الساجدو  الحقيقيو  يسجدو  لالب بالروح و الحق ال  االب    -23 

 طالب مثل هؤالء الساجدين له.
   روح و الذين يسجدو  له فبالروح و الحق ينبغي ا  يسجدوا.  -24 
 يخبرنا ب ل شيء. قالت له المراة انا اعلم ا  مسيا الذي يقال له المسيح ياتي فمتى جاء ذاك   -25 
 قال لها يسوع انا الذي اكلمك هو.  -26 
و عند ذلك جاء تالميذه و  انوا يتعجبو  انه يتكلم مع امراة و لكن لم يقل احد ماذا تطلب او لماذا    -27 

 تتكلم معها. 
 فتر ت المراة جرتها و مضت الى المدينة و قالت للناس.   -28 
 فعلت العل هذا هو المسيح. هلموا انظروا انسانا قال لي  ل ما  -29 
 فخرجوا من المدينة و اتوا اليه.   -30 
 و في اثناء ذلك ساله تالميذه قانلين يا معلم  ل.  -31 
 فقال لهم انا لي طعام الكل لستم تعرفونه انتم.  -32 
 فقال التالميذ بعضهم لبعض العل احدا اتاه بشيء لياكل.   -33 
 قال لهم يسوع طعامي ا  اعمل مشيئة الذي ارسلني و اتمم عمله.   -34 
اما تقولو  انه ي و  اربعة اشهر ثم ياتي الحصاد ها انا اقول لكم ارفعوا اعينكم و انظروا الحقول  -35 

 انها قد ابيضت للحصاد.
 د معا.و الحاصد ياخذ اجرة و يجمع ثمرا للحياة االبدية لكي يفرح الزارع و الحاص  -36 
 النه في هذا يصدق القول ا  واحدا يزرع و اخر يحصد.  -37 
 انا ارسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه اخرو  تعبوا و انتم قد دخلتم على تعبهم. -38 
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فامن به من تلك المدينة  ثيرو  من السامريين بسبب  الم المراة التي  انت تشهد انه قال لي  ل ما    -39 
 فعلت.

 اء اليه السامريو  سالوه ا  يم ث عندهم فم ث هناك يومين. فلما ج  -40 
 فامن به اكثر جدا بسبب  المه.  -41 
ــنا بعد بســـــــبب  المك نؤمن الننا نحن قد ســـــــمعنا و نعلم ا  هذا هو بالحقيقة    -42  و قالوا للمراة اننا لســـــ

 "   العالم المسيح مخلص
 إهاي  القداس:

األيد  دي ُيريى    دلتيا ات اإلهسننناي فال يتتا  للعالب سشنننهواةه    المسننني  يعطي ماء من يشنننرره   يعط  إلى
 يمو يعطي لياة ديدية  يمو يم ها من الريد القدس المتيي يالمعزي 

 
الرب ذ رنا وبار ناز بارك بيت إســرانيل بارك بيت هارو ز بارك بيت   "  -(:17:  113مزمور إنجيل القداس )مز

 "  الذين يخافو  الربز الصغار مع الكبار. هلليلويا
 مزمور القداس:

ـبارك "دي دعطناهنا ليناة ديندينة يفرد ديندي  يم هنا سنالريد القندس دععب ير نة لصننننننننننننننلننا عليهنا  " الرب ذ رـنا وـبار ـنا"
م( دي   دعطى اللر ة يالتياة لون  يد دي هسننننتمر هصننننلي يهطل  يلاا ة لنمتلب  فاهلل يعطي  "=  بيت إســـرانيل

  اإلمتالء   (  6:    1ةى  2(+ إضنننرم موج ة   التي فية يوضننن( يدي   )  13:11الريد القدس للذين يسنننألوهه )لو
 سالريد القدس مو عملية مستمرة العمر  له   يالنمو ياإلمتالء المستمر عالمة التياة  

 
أحببت أ  يســمع الرب صــوت تضــرعي. ألنه أمال بســمعه إلّى. فدعوته فى  "  -(:1:  114مزمزمور العشــية )
 "  أيامي. هلليلويا
 مزمور العشية:

   دعطاها لياة لون  يد دي هستمر في الت رم " أحببت أ  يسمع الرب صوت تضرعي"
 

 -(:20-12:8يوإنجيل العشية )
ثم  لمهم يسوع ايضا قانال انا هو نور العالم من يتبعني فال يمشي في الظلمة بل ي و  له نور    -12 " 

 الحياة. 
 فقال له الفريسيو  انت تشهد لنفسك شهادتك ليست حقا.  -13 
اجاب يسوع و قال لهم و ا   نت اشهد لنفسي فشهادتي حق الني اعلم من اين اتيت و الى اين  -14 

 تم فال تعلمو  من اين اتي و ال الى اين اذهب.اذهب و اما ان
 انتم حسب الجسد تدينو  اما انا فلست ادين احدا. -15 
 و ا   نت انا ادين فدينونتي حق الني لست وحدي بل انا و االب الذي ارسلني.  -16 
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 و ايضا في ناموس م م توب ا  شهادة رجلين حق.  -17 
 ب الذي ارسلني.انا هو الشاهد لنفسي و يشهد لي اال -18 
 فقالوا له اين هو ابوك اجاب يسوع لستم تعرفونني انا و ال ابي لو عرفتموني لعرفتم ابي ايضا.   -19 
هذا الكالم قاله يسـوع في الخزانة و هو يعلم في الهي ل و لم يمسـ ه احد ال  سـاعته لم تكن قد جاءت   -20 

 "  بعد
 إهاي  العشية:

فال يمشنني في العلمة  فهي لياة  "  ينال نور الحياة"المسنني  دعطاها لياة ديدية ساةتانها سه  يمن له التياة له هور  
(  14:16كلها فرد ييضننود  يعم  الريد القدس دهه ي شننذ لنا المسنني  يياعلنا هعرفه "يأخذ مما لي ييخلر ب )يو

لى الع س فهب في ظلمة يرالتالي فهب ليس لهب لياة  فهب يرالتالي يعلن النور ييعطي إسنتنارة  يهاد منا اليهون ع
 ( 3:17لب يعرفوا   ااب ي  اإلين )يو

 
ــديق. وإلهنا يرحم  "  -:(4,3:  114مز)مزمور باكر  ــي. الرب هو رحوم وصـ ــم الرب دعوت. يارب نف  نفسـ باسـ

 " الذي يحفظ األطفال هو الرب. إتضعت فخلصني. هلليلويا
 مزمور ساكر:

ــم الرب دعوت= "  يصنننننر من يسنننننم( ما قي  في اإلهاي    ــع" فال يموت في خطاياا   باسـ = إلهنا يرلب الذي ويتضـ
 ".إتضعت فخلصني"يتعظ األطعال مو الرب  

 
 -(:30-21:8يوإنجيل باكر )

قال لهم يسوع ايضا انا امضي و ستطلبونني و تموتو  في خطيتكم حيث امضي انا ال تقدرو  انتم    -21 " 
 ا  تاتوا.

 فقال اليهود العله يقتل نفسه حتى يقول حيث امضي انا ال تقدرو  انتم ا  تاتوا.  -22 
 من هذا العالم. فقال لهم انتم من اسفل اما انا فمن فوق انتم من هذا العالم اما انا فلست   -23 
 فقلت لكم انكم تموتو  في خطاياكم النكم ا  لم تؤمنوا اني انا هو تموتو  في خطاياكم.  -24 
 فقالوا له من انت فقال لهم يسوع انا من البدء ما اكلم م ايضا به.  -25 
نه فهذا  ا  لي اشياء  ثيرة اتكلم و اح م بها من نحو م لكن الذي ارسلني هو حق و انا ما سمعته م -26 

 اقوله للعالم. 
 و لم يفهموا انه  ا  يقول لهم عن االب.   -27 
فقال لهم يسوع متى رفعتم ابن االنسا  فحينئذ تفهمو  اني انا هو و لست افعل شيئا من نفسي بل    -28 

 اتكلم بهذا  ما علمني ابي. 
 رضيه. و الذي ارسلني هو معي و لم يتر ني االب وحدي الني في  ل حين افعل ما ي  -29 
 "  و بينما هو يتكلم بهذا امن به  ثيرو   -30 
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 إهاي  ساكر:
فال ي وي لهب لياة  فهب لب يعرفوا "  ســــتطلبونني فال تجدونني وتموتو  في خطاياكمالمسننننني  يقول لمن لب يتمن "

 ي عر لهب خطايامب  فالمسي  يدمه ي عر الخطايا  سو  مناًًا ف   المسي   يطالما لب يتمنوا سالمسي 
  -(:17-1:3كوالبولس )

 فا   نتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين  . -1 "
 اهتموا بما فوق ال بما على االرض. -2 
 النكم قد متم و حياتكم مستترة مع المسيح في  . -3 
 متى اظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرو  انتم ايضا معه في المجد. -4 
 فاميتوا اعضاءكم التي على االرض الزنى النجاسة الهوى الشهوة الردية الطمع الذي هو عبادة االوثا .  -5 
 ى ابناء المعصية. االمور التي من اجلها ياتي غضب   عل -6 
 الذين بينهم انتم ايضا سلكتم قبال حين  نتم تعيشو  فيها.  -7 
 و اما اال  فاطرحوا عنكم انتم ايضا الكل الغضب السخط الخبث التجدي  الكالم القبيح من افواه م.  -8 
 ال تكذبوا بعض م على بعض اذ خلعتم االنسا  العتيق مع اعماله.  -9 
 و لبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه.   -10 
 حيث ليس يوناني و يهودي ختا  و غرلة بربري و س يثي عبد حر بل المسيح الكل و في الكل. -11 
 رافات و لطفا و تواضعا و وداعة و طول اناة. فالبسوا  مختاري   القديسين المحبوبين احشاء   -12 
محتملين بعض م بعضا و مسامحين بعض م بعضا ا   ا  الحد على احد ش وى  ما غفر لكم المسيح   -13 

 ه ذا انتم ايضا.
 و على جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال.  -14 
 د واحد و  ونوا شاكرين.و ليملك في قلوب م سالم   الذي اليه دعيتم في جس  -15 
لتس ن في م  لمة المسيح بغنى و انتم ب ل ح مة معلمو  و منذرو  بعض م بعضا بمزامير و تسابيح  -16 

 و اغاني روحية بنعمة مترنمين في قلوب م للرب. 
 " و  ل ما عملتم بقول او فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين   و االب به -17 

 اللولس:
أطلبوا ما فوق  هتن قمنا م( المسننن  فلنا لياة مسنننتترة معه  لون علينا دي ههتب سالسنننمائيات=  =  نتم قد قمتمفإ   

 .حيث المسيح جالس. وأميتوا أعضاءكم.. الزنا والنجاسة لتستمروا أحياء
 

 -(:24-13:3يو1الكاثولي و  )
 ال تتعجبوا يا اخوتي ا   ا  العالم يبغض م.   -13 " 
 نحن نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياة الننا نحب االخوة من ال يحب اخاه يبق في الموت.  -14 
  ل من يبغض اخاه فهو قاتل نفس و انتم تعلمو  ا   ل قاتل نفس ليس له حياة ابدية ثابتة فيه. -15 
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 محبة ا  ذاك وضع نفسه الجلنا فنحن ينبغي لنا ا  نضع نفوسنا الجل االخوة. بهذا قد عرفنا ال  -16 
 و اما من  ا  له معيشة العالم و نظر اخاه محتاجا و اغلق احشاءه عنه فكي  تثبت محبة   فيه.  -17 
 يا اوالدي ال نحب بالكالم و ال باللسا  بل بالعمل و الحق.  -18 
 و بهذا نعرف اننا من الحق و نس ن قلوبنا قدامه.   -19 
 النه ا  المتنا قلوبنا فاهلل اعظم من قلوبنا و يعلم  ل شيء.   -20 
 ايها االحباء ا  لم تلمنا قلوبنا فلنا ثقة من نحو  . -21 
 منه الننا نحفظ وصاياه و نعمل االعمال المرضية امامه.  و مهما سالنا ننال  -22 
 و هذه هي وصيته ا  نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح و نحب بعضنا بعضا  ما اعطانا وصية.   -23 
 "  و من يحفظ وصاياه يثبت فيه و هو فيه و بهذا نعرف انه يثبت فينا من الروح الذي اعطانا -24 

 الواسولي وي:
 هستمر في الموت ي  ةووي لنا لياة يديي مت ة 

 
  -(:43-37:10أعاإلبر سيس )

 انتم تعلمو  االمر الذي صار في  ل اليهودية مبتدنا من الجليل بعد المعمودية التي  رز بها يوحنا. -37 "
يسوع الذي من الناصرة  ي  مسحه   بالروح القدس و القوة الذي جال يصنع خيرا و يشفي جميع   -38 

 سلط عليهم ابليس ال     ا  معه. المت
 و نحن شهود ب ل ما فعل في  ورة اليهودية و في اورشليم الذي ايضا قتلوه معلقين اياه على خشبة.  -39 
 هذا اقامه   في اليوم الثالث و اعطى ا  يصير ظاهرا.  -40 
شربنا معه بعد ايامته من   ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق   فانتخبهم لنا نحن الذين اكلنا و -41 

 االموات. 
 و اوصانا ا  نكرز للشعب و نشهد با  هذا هو المعين من   ديانا لالحياء و االموات.  -42 
 "  له يشهد جميع االنبياء ا   ل من يؤمن به ينال باسمه غفرا  الخطايا -43 

 اإلير سيس:
 المسي   مذا مي  رابة الرس    لياة سوى سم عرة الخطايا يمذا ةب سالعداء الذي ةممه 
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 رجوع للفهرس  أناجيل األسبوع الرابع

 
إهاي  األلد القانم عن المسننني  هور العالب  فعي اللرية  اي منام عمون هار يرشننند الشنننع  في متامة اللرية  يفي 
مذا العالب يقدم المسني  هعسنه  نور يرشندها خالل ظلمة مذا العالب  يرشندها يريله القديس يرتياةه ييمناياا "سنرا  

( يالمسننني  يقدم ًاةه لنا هورًا ل ي يًا لنعرفه يه يشنننه يهسنننلة فيه  مو  105:119لر لي  المة يهور لسنننليلي" )مز
سنننننننير في النور دي هالبم الومنننننننية المقدسنننننننة يالتمت(  يعطينا هعسنننننننه لنتيا سه يهلمسنننننننه  يلتى هتمت( سه يا  دي ه

إختيار مذا  ساإلهاي     يوم يهسنننننننننلة سمت ة م( الامي(  يهتمن سالنور دي هصننننننننند  مواعيد   ةصنننننننننديقًا مطلقًا 
 الطريق مو إختيار لر فلنارب يلن هندم  

النور ياليهون يطللوي قتنن      فمن يعمنن  دعمننال إيراجيب مو سنننننننننننننننالننة فيإيراجيبالنور منننا مو دعمننال  يوم اإلثنين:  
 يالنور مو  الم ييمايا     المسي  فهب يسلووي في العلمة ييعملوي دعمال إيليس دييهب 

من يعم  دعمال هور يتيا ل يد  يلوي هووي هورًا ياذب ااخرين هرى ضننننريرة السننننلوم سمت ة يفي يوم الثالثاء: 
 ا طاعة و يرايماي يسقة في    فيعهر ي هه علين

يعر  اإلهاي  يين المعرفة الت ي ية يالمعرفة ال اشننننننننننننة  يالمعرفة الت ي ية للمسنننننننننننني  ةأةي من ةنعيذ  يوم األربعاء: 
  يالمعرفة الت ي ية مي إةتان سالمسنننننننني  يرالتالي لياة ية عًا لهذا (  27  –  24:  7)مت   الومننننننننية

 هور يةعزية يسالم في رللة لياةنا 
هور من هور  لون منام مننننننرام يين النور يالعلمة  يالعلمة نائمًا له الت يقي  المسنننننني  مو يهوا اإل يوم الخميس:

   فلماًا الخو  من لرب ايليس ضدها   (5:1  ةدرم النور )يو
يمذا اإليماي ياع     المسننننننننننننني  يعلن منننننننننننننرالة دهه إين    هور من هور فهو في ااب يااب فيه يوم الجمعة:

 الونيسة ةنمو يةووي هورًا  يع س مذا لن يثلت  يعلينا دي هميز األرياد يهرف  الهرطقات 
ية  لون منا  مو هعس إهاي  يوم األررعاء  فمن ينعذ الومنننايا سنننيعر  المسننني  دي ةووي له لياة ديد يوم الســبت:  

 هسم( عن ير ات من يعع  مذا 
 المسي  مو هور طريقنا للسماء  يمن يتمن ييسير في النور يصير إينًا للنور يوم األحد: 
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 رجوع للفهرس  يوم اإلثنين من األسبوع الرابع

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (6,5: 42مز)
 (20-17:16)مر

 (3: 42مز)
 (34-30:4)مر
 (8-4:4)رو

ــو :   ــ ـــــ ــيـــــ ــولـــــ ــاثـــــ ــكـــــ  الـــــ
ــس: ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــر ســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (12-8:3يو1)
 (25-21:5)أع

 (105,81: 118مز)
 (42-39:8)يو

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة 

 
 -(:42-39:8يوإنجيل القداس )

 اجابوا و قالوا له ابونا هو ابراهيم قال لهم يسوع لو  نتم اوالد ابراهيم لكنتم تعملو  اعمال ابراهيم.  -39 " 
و لكنكم اال  تطلبو  ا  تقتلوني و انا انسا  قد  لم م بالحق الذي سمعه من   هذا لم يعمله    -40 

 ابراهيم.
 د من زنا لنا اب واحد و هو  .انتم تعملو  اعمال ابي م فقالوا له اننا لم نول -41 
فقال لهم يسوع لو  ا    اباكم لكنتم تحبونني الني خرجت من قبل   و اتيت الني لم ات من نفسي    -42 

 "  بل ذاك ارسلني
 إهاي  القداس:

  المسنننننننننننننني   دعمنال إيراجيب مي هور  فلو عملوا  نأعمنالنه لوناهوا دينناء هور  يلونهب مب دينناء ظلمنة ألههب يرينديي قتن
 (  إًًا النور مو دعمال ااساء القديسين 44:8يمذا دعمال إيليس دييهب الذي  اي قتاً  للناس منذ اللدء )يو

 
مصــباح لرجلي هو ناموســك. ونور لســبيلي. فليضــئ وجهك  "  -(:105,81:  118مزمور إنجيل القداس )مز

 "   على عبدك. هلليلويا
 مزمور اإلهاي :

 منا هاد  الم   في الوتاب المقدس مو هور لطريقنا " مصباح لرجلي هو ناموسك ونور لسبيلي"
 ة رم لوي يعطينا   فهمًا  ي  هسلة في هاموسه ييماياا " علمني حقوقك"
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لماذا أنت حزينة يا نفســي. ولماذا تزعجينني. تو لي على   فإني أعترف   "  -(:6,5:  42مزمزمور العشــية )
 "  له. خالص وجهي هو إلهي. هلليلويا

 مزمور العشية:
 مي مرخة دي إهساي لزين دي خائذ في رللة لياةه دي ض  طريقه "= "لماذا أنت حزينة يا نفسي

 اًا الخو  و  يعم  معنا إًا إةولنا عليه ييعطينا الخالم لم"= تو لي على  .. خالص وجهي هو إلهي"
 

 -(:20-17:16مرإنجيل العشية )
 و هذه االيات تتبع المؤمنين يخرجو  الشياطين باسمي و يتكلمو  بالسنة جديدة.   -17 " 
 يحملو  حيات و ا  شربوا شيئا مميتا ال يضرهم و يضعو  ايديهم على المرضى فيبراو .   -18 
 ثم ا  الرب بعدما  لمهم ارتفع الى السماء و جلس عن يمين  .   -19 
 " و اما هم فخرجوا و  رزوا في  ل م ا  و الرب يعمل معهم و يثبت الكالم بااليات التابعة امين -20 

 إهاي  العشية:
 مي دعمال ستعهر النور الذي فيهب " هذه اآليات ستتبع المؤمنين"
 

ــعدانني. إلى جبلك المقدس. وإلى    "  -:(3:  42مز)مزمور باكر  ــل نورك وحقك. فإنهما يهديانني ويصـــــــ إرســـــــ
 "  مس نك. هلليلويا

 مزمور ساكر:
 التق مارت للهداية  مارت هورًا يمنارة ةعلن " جبلك المقدس ومس نك"الونيسة 

 
 -(:34-30:4مرإنجيل باكر )

 و قال بماذا نشبه ملكوت   او باي مثل نمثله.  -30 " 
 مثل حبة خردل متى زرعت في االرض فهي اصغر جميع البزور التي على االرض.  -31 
و لكن متى زرعت تطلع و تصير اكبر جميع البقول و تصنع اغصانا  بيرة حتى تستطيع طيور    -32 

 السماء ا  تتاوى تحت ظلها. 
 و بامثال  ثيرة مثل هذه  ا  ي لمهم حسبما  انوا يستطيعو  ا  يسمعوا.   -33 
 " و بدو  مثل لم ي ن ي لمهم و اما على انفراد فكا  يفسر لتالميذه  ل شيء -34 

 إهاي  ساكر:
الونيسنننة مي ملووت    يمي قد همت ي متدت يمنننارت هورًا يتتمي سه من مو سنننائر في العلمة  منننارت منارة  

 ةهدي يةرشد ااخرين سالمسي  النور الذي فيها 
 

 -(:8-4:4روالبولس )
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 اما الذي يعمل فال تحسب له االجرة على سبيل نعمة بل على سبيل دين. -4 " 
 ال يعمل و لكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فايمانه يحسب له برا. و اما الذي -5 
  ما يقول داود ايضا في تطويب االنسا  الذي يحسب له   برا بدو  اعمال. -6 
 طوبى للذين غفرت اثامهم و سترت خطاياهم.  -7 
 " طوبى للرجل الذي ال يحسب له الرب خطية -8 

 اللولس:
ــتر اآلثام"لقًا األعمال مي النور العامر  لون يديي إيماي فهي   شننننننننننب  ف اإليماي   في وي  "  تغفر الخطايا وتســــ

 (9:15اإلهساي طامرًا ييعهر فيه هور المسي   "طهر ساإليماي قلورهب" )دم
 

 -(:12-8:3يو1الكاثولي و  )
من يفعل الخطية فهو من ابليس ال  ابليس من البدء يخطئ الجل هذا اظهر ابن   لكي ينقض   -8 " 

 اعمال ابليس.
 ل من هو مولود من   ال يفعل خطية ال  زرعه يثبت فيه و ال يستطيع ا  يخطئ النه مولود من   -9 

.  
 لبر فليس من   و  ذا من ال يحب اخاه.بهذا اوالد   ظاهرو  و اوالد ابليس  ل من ال يفعل ا  -10 
 ال  هذا هو الخبر الذي سمعتموه من البدء ا  يحب بعضنا بعضا.  -11 
 ليس  ما  ا  قايين من الشرير و ذبح اخاه و لماذا ذبحه ال  اعماله  انت شريرة و اعمال  -12 

 "اخيه بارة
 الواسولي وي:

 يند من األعمنال سعند اإليمناي ي ّ   ناي اإليمناي ميتنًا فنرى دعمنال  مو ي من  اللولس  فناإليمناي يطهر القلوب  لون 
 قايين ظلمة يدعمال مايي  هور 

 
 -(:25-21:5أعاإلبر سيس )

فلما سمعوا دخلوا الهي ل نحو الصبح و جعلوا يعلمو  ثم جاء رنيس الكهنة و الذين معه و دعوا    -21 " 
 بس ليؤتى بهم. المجمع و  ل مشيخة بني اسرانيل فارسلوا الى الح

 و لكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن فرجعوا و اخبروا.  -22 
قانلين اننا وجدنا الحبس مغلقا ب ل حرص و الحراس واقفين خارجا امام االبواب و لكن لما فتحنا لم   -23 

 نجد في الداخل احدا.
فلما سمع الكاهن و قاند جند الهي ل و رؤساء الكهنة هذه االقوال ارتابوا من جهتهم ما عسى ا    -24 

 يصير هذا. 
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الرجال الذين وضــــعتموهم في الســــجن هم في الهي ل واقفين يعلمو     ثم جاء واحد و اخبرهم قانال هوذا  -25 
 " الشعب

 اإلير سيس:
التالمينذ منننننننننننننناريا هورًا يدعمنالهب رآمنا الامي(  لون من مو في ظلمنة لن يندرم النور  ي لظ عندم خو  التالمينذ 

 يخا  منه  من يخا  مو من يشة فى دي دعماله فيها خطأ  يعونةهب للورابة  فأعمالهب مي في النور 
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 رجوع للفهرس  يوم الثالثاء من األسبوع الرابع

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (1: 66مز)
 (41-35:4)مر

 (5,4: 66مز)
 (44-40:1)مر
 (21-19:3)رو

ــو :   ــ ـــــ ــيـــــ ــولـــــ ــاثـــــ ــكـــــ  الـــــ
ــس: ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــر ســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (17-13:3يو1)
 (29-27:5)أع

 (2,1: 53مز)
 (55-51:8)يو

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة 

 
 -(:55-51:8يوالقداس )إنجيل 

 الحق الحق اقول لكم ا   ا  احد يحفظ  المي فلن يرى الموت الى االبد. -51 " 
فقال له اليهود اال  علمنا ا  بك شيطانا قد مات ابراهيم و االنبياء و انت تقول ا   ا  احد يحفظ   -52 

 كالمي فلن يذوق الموت الى االبد.
 الذي مات و االنبياء ماتوا من تجعل نفسك. العلك اعظم من ابينا ابراهيم  -53 
اجاب يسوع ا   نت امجد نفسي فليس مجدي شيئا ابي هو الذي يمجدني الذي تقولو  انتم انه   -54 

 اله م. 
ــت اعرفه اكو  مثلكم  اذبا لكني اعرفه و احفظ   -55  ــتم تعرفونه و اما انا فاعرفه و ا  قلت اني لســـ و لســـ

 "  قوله
 القداس:إهاي  

إهاي  األلد القانم هاد فيه دي من يتمن سالنور يصننير إينًا للنور ييسننير في النور  ييوم دمس اإلسنين هاد دي له 
يقولنه يتعظ  "  فلن يرى الموت إلى األـبددعمنال هور  ياليوم هاند دهنه لن يرى الموت= "إي  ناي دلند يتعظ  المي  

 يسلة فى العلمة سيتعثر ييموت  كالمي دي ةووي دعماله دعمال هور  فمن يريد اي 
 

اللهم باســــمك خلصــــني. وبقوتك أح م لي. اســــتمع يا   صــــالتي.   "  -(:2,1:  53مزمور إنجيل القداس )مز
 "  وانصت إلى  الم فمي. هلليلويا

 مزمور القداس:
 م ذا هت رم ليعيننا   دي هعم  دعمال هور فنتيا ل يد "= اللهم بإسمك خلصني"



 ( يوم الثالساء من األسلوم الراس()  قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 

 

113 

 
ــي ليتراءف   علينا ويبار نا. وليظهر وجهه علينا ويرحمنا. لتعرف فى األرض  "  -(:1:  66مزة )مزمور العشــ

 "  طريقك. وفى جميع األمم خالصك. هلليلويا
 مزمور العشية:

 م ذا هت رم يس  جيا  العالب لولنا "= ليتراءف   علينا ويبار نا"
 ي ومنا سالم من   يس  ال يقات يرةسب على "= وليظهر وجهه علينا"
 لينما يرى الناس سالمة يهعمتة يهورم على ي ومنا يس  ال يقة يتمنوي "= لتعرف في األرض طريقك"
 فأهت قانر دي ةس ت الرياد "= في جميع األمم خالصك"
 

 -(:41-35:4مرإنجيل العشية )
 و قال لهم في ذلك اليوم لما  ا  المساء لنجتز الى العبر.  -35 " 
 فصرفوا الجمع و اخذوه  ما  ا  في السفينة و  انت معه ايضا سفن اخرى صغيرة.  -36 
 فحدث نوء ريح عظيم فكانت االمواج تضرب الى السفينة حتى صارت تمتلئ.  -37 
 و  ا  هو في المؤخر على وسادة نانما فايقظوه و قالوا له يا معلم اما يهمك اننا نهلك.  -38 
 ح و قال للبحر اس ت اب م فس نت الريح و صار هدوء عظيم.فقام و انتهر الري  -39 
 و قال لهم ما بالكم خانفين ه ذا  ي  ال ايما  لكم.   -40 
 " فخافوا خوفا عظيما و قالوا بعضهم لبعض من هو هذا فا  الريح ايضا و البحر يطيعانه -41 

إعالهًا عن طليعة مذا العالب الم نننننطرب      مذا عن المسننننني  النائب في المر   يسننننن  ستر مائج إهاي  العشنننننية:
المملوء د مًا  لون إيماي شننننع    يسننننالمه ي طمئناهه ليسننننوم الذي في يسنننن  المر   )الونيسننننة( مو سننننلوم في 

يه   فهو الرب العالب س   شننننننب   النور  مو عم  يعرد قل     هوم يسننننننوم مو هوم إطمئناي دي العامننننننعة لن ةًت
 مثله فوي  هطمئن يس  ال يقة   اإل اسة يثقتنا فيه يدهه معنا فى مر   لياةنا   يلوننا  هعلب المستقل 

 
فلتعترف لك الشــــعوب يا  . فلتعترف لك الشــــعوب جميعا . ليبار نا   إلهنا.   "  -:(5,4:  66مز)مزمور باكر 

 " ليبار نا  . هلليلويا
 مزمور ساكر:

 التطهير يةتوي  العلمة إلى هور لقدرةة على "= فلتعترف لك الشعوب"
 ة رم و ليتول العلمة التي فينا إلى هور "= "ليبار نا  

 
  -(:44-40:1مرإنجيل باكر )

 فاتى اليه ابرص يطلب اليه جاثيا و قانال له ا  اردت تقدر ا  تطهرني.   -40 "
 فتحنن يسوع و مد يده و لمسه و قال له اريد فاطهر.  -41 
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 فللوقت و هو يتكلم ذهب عنه البرص و طهر.  -42 
 فانتهره و ارسله للوقت.  -43 
ــيئا بل اذهب ار نفســــــك للكاهن و قدم عن تطهيرك ما امر به موســــــى    -44  و قال له انظر ال تقل الحد شــــ

 " شهادة لهم
 إهاي  ساكر:

 هور إلى يطهرها من خطيتنا فتتتول ظلمتنا ظهور النور على ي ومنا  فلنأةي للمسي  ليشعينا ي الخطية ةمن( 
 

 -(:21-19:3روالبولس )
و نحن نعلم ا   ل ما يقوله الناموس فهو ي لم به الذين في الناموس لكي يستد  ل فم و يصير  ل   -19 " 

 العالم تحت قصاص من  .
 ذي جسد ال يتبرر امامه ال  بالناموس معرفة الخطية.النه باعمال الناموس  ل   -20 
 "  و اما اال  فقد ظهر بر   بدو  الناموس مشهودا له من الناموس و االنبياء -21 

 اللولس يالواسولي وي ياإلير سيس:
 خرين اهرى فيهب  ي  هووي هورًا ياذب ا

فاإليماي مو الذي يلرر ييطهر القلوب )را ( إهاي  عشننننية( يفي الواسولي وي    زاإليما فعي اللولس هرى ضننننريرة 
 م( اإلخوة  بمحبةهرى ضريرة دي هسلة 

 دكثر من الناس  طاعة  يفي اإلير سيس هرى ضريرة 
 

 - (:17-13:3يو 1الكاثولي و  )
 ال تتعجبوا يا اخوتي ا   ا  العالم يبغض م.   -13 " 
 نحن نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياة الننا نحب االخوة من ال يحب اخاه يبق في الموت.  -14 
  ل من يبغض اخاه فهو قاتل نفس و انتم تعلمو  ا   ل قاتل نفس ليس له حياة ابدية ثابتة فيه. -15 
 ضع نفوسنا الجل االخوة. بهذا قد عرفنا المحبة ا  ذاك وضع نفسه الجلنا فنحن ينبغي لنا ا  ن  -16 
 "  و اما من  ا  له معيشة العالم و نظر اخاه محتاجا و اغلق احشاءه عنه فكي  تثبت محبة   فيه  -17 

 اللولس يالواسولي وي ياإلير سيس:
 هرى فيهب  ي  هووي هورًا ياذب األخرين 

فاإليماي مو الذي يلرر ييطهر القلوب )را ( إهاي  عشننننية( يفي الواسولي وي    زاإليما فعي اللولس هرى ضننننريرة 
 م( اإلخوة  بمحبةهرى ضريرة دي هسلة 

 دكثر من الناس  طاعة  يفي اإلير سيس هرى ضريرة 
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 -(:29-27:5أعاإلبر سيس )
 فلما احضروهم اوقفوهم في المجمع فسالهم رنيس الكهنة.   -27 " 
قانال اما اوصيناكم وصية ا  ال تعلموا بهذا االسم و ها انتم قد مالتم اورشليم بتعليم م و تريدو  ا     -28 

 تجلبوا علينا دم هذا االنسا .
 "  فاجاب بطرس و الرسل و قالوا ينبغي ا  يطاع   اكثر من الناس -29 
 لولس يالواسولي وي ياإلير سيس:ال

 هرى فيهب  ي  هووي هورًا ياذب األخرين 
فاإليماي مو الذي يلرر ييطهر القلوب )را ( إهاي  عشننننية( يفي الواسولي وي    زاإليما فعي اللولس هرى ضننننريرة 

 م( اإلخوة  بمحبةهرى ضريرة دي هسلة 
 دكثر من الناس  طاعة  يفي اإلير سيس هرى ضريرة 
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 رجوع للفهرس  يوم األربعاء من األسبوع الرابع

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (50,49: 118مز)
 (52-47:6)مر

 (24,23: 118مز)
 (35-31:3)مر
 (18-13:2)أف

 الــــــكــــــاثــــــولــــــيــــــ ــــــو :  
ــس:  ــيــــــ  اإلبــــــــر ســـــــــــــــ
 مزمور إنجيــل القــداس:
ــداس:  ــقـــ الـــ ــل  ــيـــ ــجـــ  إنـــ

 

 (13-8:4بط1)
 (6-1:20)أع

 (19,18,12,11: 73مز)
 (29-14:7)يو

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة 

 
 -(:29-14:7يوإنجيل القداس )

 و لما  ا  العيد قد انتصم صعد يسوع الى الهي ل و  ا  يعلم.  -14 " 
 فتعجب اليهود قانلين  ي  هذا يعرف الكتب و هو لم يتعلم.  -15 
 اجابهم يسوع و قال تعليمي ليس لي بل للذي ارسلني. -16 
   ام اتكلم انا من نفسي. ا  شاء احد ا  يعمل مشيئته يعرف التعليم هل هو من  -17 
 من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه و اما من يطلب مجد الذي ارسله فهو صادق و ليس فيه ظلم.  -18 
 اليس موسى قد اعطاكم الناموس و ليس احد منكم يعمل الناموس لماذا تطلبو  ا  تقتلوني.  -19 
 اجاب الجمع و قالوا بك شيطا  من يطلب ا  يقتلك. -20 
 اجاب يسوع و قال لهم عمال واحدا عملت فتتعجبو  جميعا.  -21 
 لهذا اعطاكم موسى الختا  ليس انه من موسى بل من االباء ففي السبت تختنو  االنسا .  -22 
فا   ا  االنسا  يقبل الختا  في السبت لئال ينقض ناموس موسى افتسخطو  علي الني شفيت    -23 

 انسانا  له في السبت. 
 موا حسب الظاهر بل اح موا ح ما عادال.ال تح   -24 
 فقال قوم من اهل اورشليم اليس هذا هو الذي يطلبو  ا  يقتلوه.  -25 
 و ها هو يتكلم جهارا و ال يقولو  له شيئا العل الرؤساء عرفوا يقينا ا  هذا هو المسيح حقا.  -26 
 من اين هو.  و لكن هذا نعلم من اين هو و اما المسيح فمتى جاء ال يعرف احد  -27 
فنادى يسوع و هو يعلم في الهي ل قانال تعرفونني و تعرفو  من اين انا و من نفسي لم ات بل الذي   -28 

 ارسلني هو حق الذي انتم لستم تعرفونه. 
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 "  انا اعرفه الني منه و هو ارسلني -29 
 إهاي  القداس:

إهاي  يوم السلت ينقصه سع  اايات عن إهاي   هاللظ دي إهاي  مذا القداس مو هعس إهاي  يوم السلت  لون  
 ( ةشير لاه  اليهون سمن مو المسي  29-25(  ياايات )24-14:7مذا اليوم فهو من )يو

يالمسنننننننننننني  يعلن الطريقة الصننننننننننننتيتة لنعرفه فتووي لنا لياة  يمذا الطريقة مي دي هعم  يمنننننننننننناياا  اليهون  اهوا 
 في هس ه فهب ياهلوي دهه من ييت لتب ييت ناين  يتصوريي المسي  مارن هاار من الالي  يلتى

ي من يعم  فهو يلني  دإًًا منام معرفة غاشننننة للمسنننني  يمعرفة ل ي ية يالييصنننن  مو ةنعيذ الومننننايا  يمذا معني  
(   يلو دي اليهون إلتزموا سالناموس لواهوا يهذا يصنننعوي إرانة   يرهذا   27 –  24:   7ييته على الصننخر ) مت 

ي   اًًا فهب في ظلمة هاةاة عن  يسيريي في النور يرالتالي سيعرفوي المسي   يلون مب يطللوي دي يقتلوا ااكاهو  
 معرفة غاشة    

 
ــط   "  -(:19,18,12,11:  73مزمور إنجيل القداس )مز ــا فى وسـ ــنع خالصـ أما   فهو ملكنا قبل الدهور. صـ

على المياه. قم يا   فاقضى لقضاني. وال تنس   األرض أنت شددت البحر بقوتك. أنت سحقت رؤوس التنانين
 " صوت المتضرعين إليك. هلليلويا

 مزمور القداس:
 = ليدين من يريديي قتله  "قم يا   فاقضي لقضاني  ""أما   فهو ملكنا"من عر  المسي  يقول 

 
ــية ) أتكلتنى. هذا الذي عزاني فى مذلتي.  أذ ر  المك لعبدك. الذي عليه  "  -(:50,49:  118مزمزمور العشـــ

 " أل  قولك هو أحيني. هلليلويا
 مزمور العشية:

 = الصرا  المستمر لتهدد الرياد ياألمب دي يهدد القل  "اذ ر  المك لعبدك"
 = لو رديناا يعرفناا  فسو  هادا معنا يعزينا "هذا الذي عزاني في مذلتي"
 

  -(:52-47:6مرإنجيل العشية )
 لما صار المساء  انت السفينة في وسط البحر و هو على البر وحده.و   -47 "
و راهم معذبين في الجذف ال  الريح  انت ضدهم و نحو الهزيع الرابع من الليل اتاهم ماشيا على    -48 

 البحر و اراد ا  يتجاوزهم. 
 فلما راوه ماشيا على البحر ظنوه خياال فصرخوا.   -49 
 ربوا فللوقت  لمهم و قال لهم ثقوا انا هو ال تخافوا.ال  الجميع راوه و اضط  -50 
 فصعد اليهم الى السفينة فس نت الريح فبهتوا و تعجبوا في انفسهم جدا الى الغاية.  -51 
 " النهم لم يفهموا باالرغفة اذ  انت قلوبهم غليظة -52 
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 إهاي  العشية:
يعر  المسي  القدير ل يقة لن ي طرب ي  يتيا في المسي  يسير على الماء الهائج فهو ضاس  الو   لذلة من  

 سالم 
 

ضــــع لي يارب ناموســــا . فى طريق حقوقك. فأطلبه فى  ل حين. فهمني   "  -:(24,23:  118مز)مزمور باكر 
 " فأفحص ناموسك. وأحفظه ب ل قلبي. هلليلويا

 مزمور ساكر:
 ليعيننا   على لعظ هاموسه ليد دي ةنعيذ الومية ياعلني م ذا )إهاي  ساكر( فلنصر  م ذا 

 
 -(:35-31:3مرإنجيل باكر )

 فجاءت حينئذ اخوته و امه و وقفوا خارجا و ارسلوا اليه يدعونه.   -31 " 
 و  ا  الجمع جالسا حوله فقالوا له هوذا امك و اخوتك خارجا يطلبونك.  -32 
 فاجابهم قانال من امي و اخوتي.   -33 
 ثم نظر حوله الى الجالسين و قال ها امي و اخوتي -34 
 "  ال  من يصنع مشيئة   هو اخي و اختي و امي -35 

 إهاي  ساكر:
 ًيى قراسة )اللولس( =  أخيه وأخته وأمهه  يمذا يصير من يعر  المسي  ل يقة مو من يصن( إرانة

 
 -(:18-13:2أفالبولس )

 و لكن اال  في المسيح يسوع انتم الذين  نتم قبال بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح.  -13  " 
 النه هو سالمنا الذي جعل االثنين واحدا و نقض حانط السياج المتوسط.  -14 
اي العداوة مبطال بجسده ناموس الوصايا في فرانض لكي يخلق االثنين في نفسه انسانا واحدا جديدا  -15 

 صانعا سالما. 
 و يصالح االثنين في جسد واحد مع   بالصليب قاتال العداوة به.   -16 
 بشر م بسالم انتم البعيدين و القريبين.  فجاء و  -17 
 "  ال  به لنا  لينا قدوما في روح واحد الى االب -18 

 اللولس:
= مو يعزينا في مذلتنا   "وهو سالمنا"دهتب الذين  نتب من قل  سعيدين مرةب يدم المسي  ًيى قراسة )إهاي  ساكر(  

 )مزمور العشية(
 -(:13-8:4بط1الكاثولي و  )

 لكن قبل  ل شيء لتكن محبتكم بعض م لبعض شديدة ال  المحبة تستر  ثرة من الخطايا. و  -8 " 
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  ونوا مضيفين بعض م بعضا بال دمدمة.  -9 
 لي ن  ل واحد بحسب ما اخذ موهبة يخدم بها بعض م بعضا  و الء صالحين على نعمة   المتنوعة.  -10 
دم احد فكانه من قوة يمنحها   لكي يتمجد   في  ل ا   ا  يتكلم احد فكاقوال   و ا   ا  يخ -11 

 شيء بيسوع المسيح الذي له المجد و السلطا  الى ابد االبدين امين. 
 ايها االحباء ال تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة الجل امتحانكم  انه اصاب م امر غريب.  -12 
 " لكي تفرحوا في استعال  مجده ايضا مبتهجينبل  ما اشتر تم في االم المسيح افرحوا  -13 

 الواسولي وي:
يومننننى الرسننننول سالمت ة  فلديي مت ة لن هعرفه يلن هتتد سه  يرالتالي   ةعزية ي  لياة ي  هور  يلون الرسننننول 

 أيها األحباء ال تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثه.ين ه على ضريرة ي ون ال يقة = 
 

 -(:6-1:20أعاإلبر سيس )
 و ودعهم و خرج ليذهب الى م دونية.  و بعدما انتهى الشغب دعى بولس التالميذ -1 " 
 و لما  ا  قد اجتاز في تلك النواحي و وعظهم ب الم  ثير جاء الى هالس. -2 
فصرف ثالثة اشهر ثم اذ حصلت م يدة من اليهود عليه و هو مزمع ا  يصعد الى سورية صار راي ا   -3 

 يرجع على طريق م دونية. 
فرافقه الى اسيا سوباترس البيري و من اهل تسالوني ي ارسترخس و س وندس و غايوس الدربي و   -4 

 تيموثاوس و من اهل اسيا تيخي س و تروفيمس. 
 وا و انتظرونا في ترواس.هؤالء سبق -5 
ــة ايام الى ترواس حيث   -6  ــافرنا في البحر بعد ايام الفطير من فيلبي و وافيناهم في خمســـــ و اما نحن فســـــ

 "  صرفنا سبعة ايام
 اإلير سيس:

بعد ما يولس يعزى التالميذ  فمن يعر  المسننني  يتعزى )مزمور عشنننية( ييعزى ااخرين يسننن  ضنننيقات العالب= "
  )إهاي  العشية( " دبروا لبولس م يدة+ " "الشغبإنتهي 

 



 (يوم الخميس من األسلوم الراس()  قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 

 

120 

 رجوع للفهرس  يوم الخميس من األسبوع الرابع

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (3: 126مز)
 (4-1:7)مر

 (8: 96مز)
 (25-21:4)مر

 (26-21:3رو)

 الــــــكــــــاثــــــولــــــيــــــ ــــــو :  
ــس:  ــيــــــ  اإلبــــــــر ســـــــــــــــ
 مزمور إنجيــل القــداس:
ــداس:  ــقـــ الـــ ــل  ــيـــ ــجـــ  إنـــ

 

 (24-18:3يو1)
 (33-30:5)أع

 (5,1: 66مز)
 (59-54:8)يو

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة 

 
 -(:59-54:8يوإنجيل القداس )

اجاب يسوع ا   نت امجد نفسي فليس مجدي شيئا ابي هو الذي يمجدني الذي تقولو  انتم انه   -54 " 
 اله م. 

و لستم تعرفونه و اما انا فاعرفه و ا  قلت اني لست اعرفه اكو  مثلكم  اذبا لكني اعرفه و احفظ   -55 
 قوله. 

 ابو م ابراهيم تهلل با  يرى يومي فراى و فرح.  -56 
 فقال له اليهود ليس لك خمسو  سنة بعد افرايت ابراهيم.  -57 
 ابراهيم انا  انن. قال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم قبل ا  ي و    -58 
 "  فرفعوا حجارة ليرجموه اما يسوع فاختفى و خرج من الهي ل مجتازا في وسطهم و مضى ه ذا -59 

 إهاي  القداس:
إًا  اي   يعطى للمتمنين دي ي وهوا هورًا للعالب مو يريد دي يعهرا فال يختعي    فماًا عن المسنننننني  هعسننننننه  منا  

[ دما دها فأعرفه يالمعرفة إةتان  مي معرفة الذات للذات     إًًا  2[ ااب دييه يمادا   1هرى من مو المسنننننننننننننني   
[ له هعس اإلرانة 4  إيراجيب مو  ائن  إًًا مو دبلي ألهه     [ إيراجيب ردى يوم المسي  يقل3مو يالد م( ااب   

[  موةه المتتد سه  عله يعلر ماشننننننيًا نيي دي 6[ مو المخلص شننننننهوة إيراجيب يفرله   5م(  = دلعظ  المه   
ور شمس يريا  فاًا  نا هتن هور للعالب  فوب ي ب مو يهوا الساكن في النور يليس فيه ظلمة  الذي مو هور من ه

 اللر  لوننا هاد اليهون يقايموهه فهب ظلمة  يمنام معر ة مستمرة يين النور يالعلمة      
 

ليتراءف   عليـنا ويـبار ـنا. وليظهر وجهـه عليـنا ويرحمـنا. ليـبار ـنا   " -(:5,1: 66مزمور إنجـيل الـقداس )مز
 "    إلهنا. ليبار نا  . هلليلويا
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 دي لنووي هورًا للعالب  هورا ينع س علينا  "  علينا يبار نا وليظهر وجهه عليناليتراء ف "  مزمور القداس:
 "  إذا ما أعطى أحبانه نوما . هوذا ميراث الرب البنو . هلليلويا " -(:3: 126مزمزمور العشية )

 مزمور العشية:
فاإلين   ميراسه يديناؤا يدل اؤا يياعلنا هور لظ فالمسنننننننننني  يعتلرها  " أعطى أحباؤه نوما . هوذا ميراث الرب البنو  "

 .نوما  =  ييعطينا سالمًا يرالة له ش   دييه   يمو هور العالب  
 

 -(:4-1:7مرإنجيل العشية )
 و اجتمع اليه الفريسيو  و قوم من الكتبة قادمين من اورشليم. -1 " 
 و لما راوا بعضا من تالميذه ياكلو  خبزا بايد دنسة اي غير مغسولة الموا.  -2 
 ال  الفريسيين و  ل اليهود ا  لم يغسلوا ايديهم باعتناء ال ياكلو  متمس ين بتقليد الشيوخ.  -3 
و من الســوق ا  لم يغتســلوا ال ياكلو  و اشــياء اخرى  ثيرة تســلموها للتمســك بها من غســل  ؤوس و   -4 

 "  اباريق و انية نحاس و اسرة
 إهاي  العشية:

العريسنيين الراف نين للمسني  رف نوا    ما في مزمور عشنية  يةمسن وا سالمعامر من غسني  ل يدي يل ياهي  دما 
 الش ليات  المسي  فتررها من    مذا

 
أســجدوا هلل يا جميع مالنكته. ســمعت صــهيو  ففرحت. وتهللت بنات اليهودية.   "  -:(8:  96مز)مزمور باكر 

 "  من أجل أح امك يارب. هلليلويا
 مزمور ساكر:

 "العرد ألهه لول العلمة التي فينا إلى هور               ففرحت)الونيسة(  سمعت صهيو    اسجدوا هلل يا جميع مالنكته""
 

 -(:25-21:4مرإنجيل باكر )
 ثم قال لهم هل يؤتى بسراج ليوضع تحت الم يال او تحت السرير اليس ليوضع على المنارة.  -21 " 
 النه ليس شيء خفي ال يظهر و ال صار م توما اال ليعلن.   -22 
 ا   ا  الحد اذنا  للسمع فليسمع.  -23 
 و قال لهم انظروا ما تسمعو  بالكيل الذي به تكيلو  ي ال لكم و يزاد لكم ايها السامعو .  -24 
 "  ال  من له سيعطى و اما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه -25 

 إهاي  ساكر:
إًًا    "أل  من له يعطى"  المسني  لول المتمنين إلى هور يعهرا للعالب   "هل يوقد سـراج ليوضـع تحت الم يال"

 يعطى ألي نا دكثر يدكثر 
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 -(:26-21:3روالبولس )
 و اما اال  فقد ظهر بر   بدو  الناموس مشهودا له من الناموس و االنبياء.   -21 " 
 بر   بااليما  بيسوع المسيح الى  ل و على  ل الذين يؤمنو  النه ال فرق.  -22 
 اذ الجميع اخطاوا و اعوزهم مجد  . -23 
 متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح.  -24 
 مهال  . الذي قدمه    فارة بااليما  بدمه الظهار بره من اجل الصفح عن الخطايا السالفة با -25 
 " الظهار بره في الزما  الحاضر لي و  بارا و يبرر من هو من االيما  بيسوع -26 

 اللولس ياإلير سيس يالواسولي وي:
الذي يلرر "فاإليماي يطهر القلوب" فدم يسننننننننننننوم المسنننننننننننني     اإليما هرى منا الطريق لنووي هورًا  فعي اللولس هرى  

ياعلننا هورًا  يفي الوناسولي وي هرى    التطهير والغفرا يطهرهنا ييعطيننا غعراي الخطناينا  منا في اإلير سننننننننننننننيس  يمنذا  
شنننننننننرط لوى هووي هورًا  يمنننننننننرام النور م( العلمة المسنننننننننتمر  ما رديناا في إهاي  القداس  إً دخذ اليهون   المحبة

 هراا في اإلير سيس  فهب ةشايريا ليقتلوا التالميذ يمذا الصرام ة لير موا الرب  لاار 
 (فالمسي  علر ماشيًا في يسطهب يم ى م ذا نيي دي يمسوا 1لون العلمة نائمًا   ةدرم النور 

 (يلب يستطيعوا قت  التالميذ 2            
 

 - (:24-18:3يو 1الكاثولي و  )
 بالكالم و ال باللسا  بل بالعمل و الحق. يا اوالدي ال نحب    -18 " 
 و بهذا نعرف اننا من الحق و نس ن قلوبنا قدامه.   -19 
 النه ا  المتنا قلوبنا فاهلل اعظم من قلوبنا و يعلم  ل شيء.   -20 
 ايها االحباء ا  لم تلمنا قلوبنا فلنا ثقة من نحو  . -21 
 و مهما سالنا ننال منه الننا نحفظ وصاياه و نعمل االعمال المرضية امامه.  -22 
 و هذه هي وصيته ا  نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح و نحب بعضنا بعضا  ما اعطانا وصية.   -23 
 "   ه و بهذا نعرف انه يثبت فينا من الروح الذي اعطاناو من يحفظ وصاياه يثبت فيه و هو في   -24 

 اللولس ياإلير سيس يالواسولي وي:
الذي يلرر "فاإليماي يطهر القلوب" فدم يسننننننننننننوم المسنننننننننننني     اإليما هرى منا الطريق لنووي هورًا  فعي اللولس هرى  

لننا هورًا  يفي الوناسولي وي هرى  ياع  التطهير والغفرا يطهرهنا ييعطيننا غعراي الخطناينا  منا في اإلير سننننننننننننننيس  يمنذا  
شنننننننننرط لوى هووي هورًا  يمنننننننننرام النور م( العلمة المسنننننننننتمر  ما رديناا في إهاي  القداس  إً دخذ اليهون   المحبة

 لاارة لير موا الرب  هراا في اإلير سيس  فهب ةشايريا ليقتلوا التالميذ 
 ماشيًا في يسطهب يم ى م ذا نيي دي يمسوا (فالمسي  علر 1لون العلمة نائمًا   ةدرم النور 

 (يلب يستطيعوا قت  التالميذ 2            
 



 (يوم الخميس من األسلوم الراس()  قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 

 

123 

 -(:33-30:5أعاإلبر سيس )
 اله اباننا اقام يسوع الذي انتم قتلتموه معلقين اياه على خشبة. -30 " 
 هذا رفعه   بيمينه رنيسا و مخلصا ليعطي اسرانيل التوبة و غفرا  الخطايا.  -31 
 و نحن شهود له بهذه االمور و الروح القدس ايضا الذي اعطاه   للذين يطيعونه.   -32 
 " فلما سمعوا حنقوا و جعلوا يتشاورو  ا  يقتلوهم -33 

 اللولس ياإلير سيس يالواسولي وي:
الذي يلرر "فاإليماي يطهر القلوب" فدم يسننننننننننننوم المسنننننننننننني     اإليما ق لنووي هورًا  فعي اللولس هرى  هرى منا الطري

ياعلننا هورًا  يفي الوناسولي وي هرى    التطهير والغفرا يطهرهنا ييعطيننا غعراي الخطناينا  منا في اإلير سننننننننننننننيس  يمنذا  
شنننننننننرط لوى هووي هورًا  يمنننننننننرام النور م( العلمة المسنننننننننتمر  ما رديناا في إهاي  القداس  إً دخذ اليهون   المحبة

 لاارة لير موا الرب  هراا في اإلير سيس  فهب ةشايريا ليقتلوا التالميذ 
 (فالمسي  علر ماشيًا في يسطهب يم ى م ذا نيي دي يمسوا 1لون العلمة نائمًا   ةدرم النور 

 (يلب يستطيعوا قت  التالميذ 2            
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 رجوع للفهرس  يوم الجمعة من األسبوع الرابع

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (2,1: 69مز)
 (15-10:8)مر

 (5,1: 69مز)
 (29-26:4)مر 

 (31-27:3)رو

 الــــــكــــــاثــــــولــــــيــــــ ــــــو :  
ــس:  ــيــــــ  اإلبــــــــر ســـــــــــــــ
 مزمور إنجيــل القــداس:
ــداس:  ــقـــ الـــ ــل  ــيـــ ــجـــ  إنـــ

 

 (6-1:4يو1)
 (36-34:5)أع

 (2,1: 43مز) 
 (38-34:10)يو
 

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة 

 
 -(:38-34:10يوإنجيل القداس )

 اجابهم يسوع اليس م توبا في ناموس م انا قلت انكم الهة. -34 " 
 ا  قال الهة الولئك الذين صارت اليهم  لمة   و ال يم ن ا  ينقض الم توب.  -35 
 فالذي قدسه االب و ارسله الى العالم اتقولو  له انك تجدف الني قلت اني ابن  .  -36 
 ؤمنوا بي. ا   نت لست اعمل اعمال ابي فال ت  -37 
 " و لكن ا   نت اعمل فا  لم تؤمنوا بي فامنوا باالعمال لكي تعرفوا و تؤمنوا ا  االب في و انا فيه -38 

 إهاي  القداس:
المسننني  يعلنها منننرالة دهه إين   يدهه في ااب يااب فيه فهو هور من هور  يدههب  اي  يد دي يدر وا مذا من  

دعمال   ااب دي دعمال مننننالتة يدعمال مت ة يدعمال خلق يمذا األعمال ةشننننهد دهه األعمال التي عملها فهي  
 هور ليس فيه ظلمة اللتة  يلون اليهون عمياي   يريي يالسل  في عمامب شريرمب  

  ما بلنا هنسننننن     ما مو خير يرر ة في لياةنادم   يرالنسننننن ة لنا فه  لنا العين المعتولة التي ةري اعمال   معنا
  م يال يقات و   لد غير     يهنس  األدي      ألى شب يألى دللتظ اي لذ ائنا 

 
ــاكنين فيها. الطاهر  "  -(:2,1:  43مزمور إنجيل القداس )مز ــ ونة وجميع الســـــ للرب األرض و مالها. المســـــ

 "  بيديه. النقي بقلبه. هلليلويا
 = مذا عن المسي  الرب اإلله  "للرب األرض و مالها"  مزمور القداس:

 = مو الرب يسوم الذي يال خطية  "الطاهر بيديه النقي بقلبه"
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ــية ) ــرع وأعنى. وليرتد إلى خلم ويخزى.  "  -(:2,1:  69مزمزمور العشـــــ اللهم التفت إلى معونتي. يارب أســـــ
 "  الذين يريدو  أ  يصنعوا لي شرا . هلليلويا

 مزمور العشية:
  )خمير العريسيين فى اإلهاي (   منا يقصد المعوهة ضد فاعلى الشر" معونتياللهم التفت إلى  "
 (   إًًا لنصلى  19:  5يو1يالعالب يض( فى الشرير )  "يخزى الذين يريدو  أ  يصنعوا لي الشر"
 

 -(:15-10:8مرإنجيل العشية )
 و للوقت دخل السفينة مع تالميذه و جاء الى نواحي دلمانوثة.   -10 " 
 فخرج الفريسيو  و ابتداوا يحاورونه طالبين منه اية من السماء لكي يجربوه.  -11 
 فتنهد بروحه و قال لماذا يطلب هذا الجيل اية الحق اقول لكم لن يعطى هذا الجيل اية.  -12 
 و مضى الى العبر. ثم تر هم و دخل ايضا السفينة   -13 
 و نسوا ا  ياخذوا خبزا و لم ي ن معهم في السفينة اال رغي  واحد.   -14 
 "  و اوصاهم قانال انظروا و تحرزوا من خمير الفريسيين و خمير هيرودس -15 

 إهاي  العشية:
(   الخمير فى العاين  السنننننننل  في عمى العريسنننننننيين يميرينس شنننننننريرمب )خميرمب فالخمير يرمز للشنننننننر إلهتشنننننننار

 يشريرمب  اهت السل  في عمامب فلب يتمنوا  يطللوي آيات م(    ما رديا من دعمال للمسي  )إهاي  القداس(  
 

اللهم التفت إلى معونتي. يارب أســــرع وأعنى. وليرتد إلى خلم ويخزى. الذين   "  -:(5,1:  69مز)مزمور باكر 
 "  يريدو  أ  يصنعوا لي شرا . هلليلويا

مذا يلسنننننناي الخانم الذي درسننننننله   ليتسننننننس الملووت  لذلة يعتر  دهه "  اللهم التفت إلى معونتى"  مزمور ساكر:
 "              فمس ين وفقيريديي المسي  "

 
  -(:29-26:4مرباكر ) إنجيل

 و قال ه ذا ملكوت    ا  انسانا يلقي البذار على االرض.  -26 "
 و ينام و يقوم ليال و نهارا و البذار يطلع و ينمو و هو ال يعلم  ي .   -27 
 ال  االرض من ذاتها تاتي بثمر اوال نباتا ثم سنبال ثم قمحا مال  في السنبل.  -28 
 " ر فللوقت يرسل المنجل ال  الحصاد قد حضرو اما متى ادرك الثم -29 

 إهاي  ساكر:
ةنمو نيي دي هدرى    اإلهسنننناي الذي يلقى يذارا مو إشننننارة للخدام الذين يرسننننلهب المسنننني  ليتسننننس ملووةه  يالونيسننننة

ينمى      يعمن  الخندام دي يزرعوا ييرييا و  مو النذى  ملووت   هورًا للعنالب )مننارة(لتووي    كي      ينميهنا  
 (   8 – 5:  3كو1)
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  -(:31-27:3روالبولس )

 فاين االفتخار قد انتفى باي ناموس ابناموس االعمال  ال بل بناموس االيما .  -27 "
 اذا نحسب ا  االنسا  يتبرر بااليما  بدو  اعمال الناموس. -28 
 ام   لليهود فقط اليس لالمم ايضا بلى لالمم ايضا. -29 
 ال    واحد هو الذي سيبرر الختا  بااليما  و الغرلة بااليما .   -30 
 "  افنبطل الناموس بااليما  حاشا بل نثبت الناموس -31 

 اللولس:
هور  يم ذا الونيسنننننة     الخدام المسننننني  يواسنننننطة خدامه يرسنننننله يتسنننننس ملووةه يمن يتمن يتلرر ييتتول إلى 

 يزرعوي ييسقوي و  ينمى )إهاي  ساكر( 
 

 -(:6-1:4يو1الكاثولي و  )
ايها االحباء ال تصدقوا  ل روح بل امتحنوا االرواح هل هي من   ال  انبياء  ذبة  ثيرين قد خرجوا   -1 " 

 الى العالم. 
 يح انه قد جاء في الجسد فهو من  .بهذا تعرفو  روح    ل روح يعترف بيسوع المس  -2 
و  ل روح ال يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فليس من   و هذا هو روح ضد المسيح  -3 

 الذي سمعتم انه ياتي و اال  هو في العالم. 
 انتم من   ايها االوالد و قد غلبتموهم ال  الذي في م اعظم من الذي في العالم.  -4 
 من العالم من اجل ذلك يتكلمو  من العالم و العالم يسمع لهم.  هم -5 
نحن من   فمن يعرف   يســـمع لنا و من ليس من   ال يســـمع لنا من هذا نعرف روح الحق و روح    -6 

 " الضالل
 الواسولي وي:

فالهراطقة مب من العالب   "ال تصـدقوا ب ل روح"منام ةعاليب منترفة علينا دي هعربما لتسنتمر الونيسنة هورًا يمنارة = 
 يينوريي دي المسي  قد  اء في الاسد )إهاي  القداس( 

 
  -(:36-34:5أعاإلبر سيس )

الشعب و امر ا  يخرج  فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غماالنيل معلم للناموس م رم عند جميع   -34 "
 الرسل قليال.

ثم قال لهم ايها الرجال االسرانيليو  احترزوا النفس م من جهة هؤالء الناس في ما انتم مزمعو  ا    -35 
 تفعلوا.
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النه قبل هذه االيام قام ثوداس قانال عن نفسه انه شيء الذي التصق به عدد من الرجال نحو اربعمئة    -36 
 " الذي قتل و جميع الذين انقادوا اليه تبددوا و صاروا ال شيء

 اإلير سيس:
 "تفرقوا وصاروا ال شئالهراطقة "دما    سة فمن مو من   يثلت يالهراطقة يلون يال خو  على الون  علينا دي هقايم 
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 رجوع للفهرس  يوم السبت من األسبوع الرابع

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (2,1: 128مز)
 (23-17:11)لو
 (9: 145مز)

 (36-31:7)يو
 (14-1:1)أف

 الــــــكــــــاثــــــولــــــيــــــ ــــــو :  
ــس:  ــيــــــ  اإلبــــــــر ســـــــــــــــ
 مزمور إنجيــل القــداس:
ــداس:  ــقـــ الـــ ــل  ــيـــ ــجـــ  إنـــ

 

 (1:5-15:4يو1)
 (43-36:9)أع

 (5: 14مز) 
 (24-14:7)يو
 

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة 

 
 -:(24-14:7)يوإنجيل القداس 

 و لما  ا  العيد قد انتصم صعد يسوع الى الهي ل و  ا  يعلم.  -14  " 
 فتعجب اليهود قانلين  ي  هذا يعرف الكتب و هو لم يتعلم.  -15 
 اجابهم يسوع و قال تعليمي ليس لي بل للذي ارسلني. -16 
 ا  شاء احد ا  يعمل مشيئته يعرف التعليم هل هو من   ام اتكلم انا من نفسي.  -17 
 من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه و اما من يطلب مجد الذي ارسله فهو صادق و ليس فيه ظلم.  -18 
 اليس موسى قد اعطاكم الناموس و ليس احد منكم يعمل الناموس لماذا تطلبو  ا  تقتلوني.  -19 
 اجاب الجمع و قالوا بك شيطا  من يطلب ا  يقتلك. -20 
 اجاب يسوع و قال لهم عمال واحدا عملت فتتعجبو  جميعا.  -21 
 لهذا اعطاكم موسى الختا  ليس انه من موسى بل من االباء ففي السبت تختنو  االنسا .  -22 
تسخطو  علي الني شفيت  فا   ا  االنسا  يقبل الختا  في السبت لئال ينقض ناموس موسى اف  -23 

 انسانا  له في السبت. 
 " ال تح موا حسب الظاهر بل اح موا ح ما عادال -24 

 إهاي  القداس:
سننننيعر  المسنننني  دي يتتد سه يةووي له   =  إ  شـــاء أحد أ  يعمل مشـــيئته يعرف التعليم=   من يصننننن( إرانة  

 األسلوم( لياة ييصير هورًا )قاري م( إهاي  يوم األررعاء من هعس مذا 
 

 "  فاعل الشر مرذول أمامه. ويمجد الذين يتقو  الرب. هلليلويا " -:(5: 14مز) مزمور إنجيل القداس 
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 مزمور اإلهاي :
له    ي  يعر  المسي  فال ةووي له لياة "= فاعل الشر مرذول أمامه "  الذي   يصن( إرانة   يًر
 يصن( يمايا    فهو سيعر  المسي  دي يتتد سه ييمادا   مذا ير ات من "= ويمجد الذين يتقو  الرب "
 

ــية ) ــرانيل مرارا كثيرة. قاتلوني منذ   "  -(:2,1:  128مزمزمور العشـــ ــباي. فليقل إســـ مرارا كثيرة حاربوني منذ صـــ
 " شبابي. وإنهم لم يقدروا علّى. هلليلويا

 مزمور عشية:
 المعاهدين لارروا المسي  يقايموا  ما ردينا في إهاي  العشية " = مرارا   ثيرة حاربوني منذ صباي"
 فالمسي   اي يعتمهب " = وأنهم لم يقدروا علىّ "
 

 -(:23-17:11لوإنجيل العشية )
 فعلم افكارهم و قال لهم  ل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب و بيت منقسم على بيت يسقط.  -17  " 
فا   ا  الشيطا  ايضا ينقسم على ذاته فكي  تثبت مملكته النكم تقولو  اني ببعلزبول اخرج    -18 

 الشياطين. 
 فا   نت انا ببعلزبول اخرج الشياطين فابناؤ م بمن يخرجو  لذلك هم ي ونو  قضاتكم.  -19 
 و لكن ا   نت باصبع   اخرج الشياطين فقد اقبل علي م ملكوت  .   -20 
 حينما يحفظ القوي داره متسلحا تكو  امواله في اما . -21 
 و لكن متى جاء من هو اقوى منه فانه يغلبه و ينزع سالحه الكامل الذي اتكل عليه و يوزع غنانمه.   -22 
 " من ليس معي فهو علي و من ال يجمع معي فهو يفرق  -23 

 إهاي  عشية:
 ُيَعرّ قوي هرى فيه عينة من المقايمين لنور المسي   يمت ء 

 
 "  يملك الرب إلى الدهر. وإلهك يا صهيو  منذ جيل إلى جيل. هلليلويا " -:(9: 145مز)مزمور باكر 
 مزمور ساكر:

يمن آمن سنه ينذمن  إلينه فى   المسنننننننننننننني  ًمن  ليالس عن يمين ديينه ييملنة إلى الندمر " = يمـلك الرب إلى اـلدهر"
 هعس الم اي  

 
 -(:36-31:7يوإنجيل باكر )

فامن به  ثيرو  من الجمع و قالوا العل المسيح متى جاء يعمل ايات اكثر من هذه التي عملها    -31  " 
 هذا.

 سمع الفريسيو  الجمع يتناجو  بهذا من نحوه فارسل الفريسيو  و رؤساء الكهنة خداما ليمس وه.  -32 
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 فقال لهم يسوع انا مع م زمانا يسيرا بعد ثم امضي الى الذي ارسلني.  -33 
 ستطلبونني و ال تجدونني و حيث اكو  انا ال تقدرو  انتم ا  تاتوا. -34 
فقال اليهود فيما بينهم الى اين هذا مزمع ا  يذهب حتى ال نجده نحن العله مزمع ا  يذهب الى   -35 

 شتات اليونانيين و يعلم اليونانيين.
 " انا ال تقدرو  انتم ا  تاتواما هذا القول الذي قال ستطلبونني و ال تجدونني و حيث اكو   -36 

 إهاي  ساكر:
منا ع س إهاي  عشننننننية  منا هرى من ردى دعمال المسنننننني  فذمن يمت ء سننننننيذملوي ليد المسنننننني  ًام  دي إلى 

 السماء  دمّا الذين   يتمنوي فلن يقدريا دي يذم  ليد المسي  ااي 
 

 -(:14-1:1أفالبولس )
بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة   الى القديسين الذين في افسس و المؤمنين في المسيح   -1  " 

 يسوع.
 نعمة لكم و سالم من   ابينا و الرب يسوع المسيح. -2 
 مبارك   ابو ربنا يسوع المسيح الذي بار نا ب ل بر ة روحية في السماويات في المسيح.  -3 
 تاسيس العالم لنكو  قديسين و بال لوم قدامه في المحبة.  ما اختارنا فيه قبل -4 
 اذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته.  -5 
 لمدح مجد نعمته التي انعم بها علينا في المحبوب. -6 
 الذي فيه لنا الفداء بدمه غفرا  الخطايا حسب غنى نعمته. -7 
 طنة.التي اجزلها لنا ب ل ح مة و ف -8 
 اذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه.  -9 
 لتدبير ملء االزمنة ليجمع  ل شيء في المسيح ما في السماوات و ما على االرض في ذاك.  -10 
 الذي فيه ايضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل  ل شيء حسب راي مشيئته.  -11 
 ين قد سبق رجاؤنا في المسيح. لنكو  لمدح مجده نحن الذ -12 
الذي فيه ايضا انتم اذ سمعتم  لمة الحق انجيل خالص م الذي فيه ايضا اذ امنتم ختمتم بروح الموعد   -13 

 القدوس.
 " الذي هو عربو  ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده -14 

 اللولس:
س العالب     ي(إهتخلنا فيه قل  ةأسنننننننننننن2السننننننننننننماييات )(ك  ير ة ريلاهية في 1هرى منا ما يتصنننننننننننن  عليه المتمنوي )

(د زل لنا    هعمة 6(هلنا الخالم سه يردمه غعراي الذهوب )5(عيننا للتلني )4(لنووي قديسننننننننننننننين يال عي   )3)
 يالمطلوب منا دي هشهد له يهس ته = مدد ماد هعمته 
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 -(:1:5-15:4يو1الكاثولي و  )
 (21-15:4يو1)
 من اعترف ا  يسوع هو ابن   فاهلل يثبت فيه و هو في  .   -15  " 
و نحن قد عرفنا و صدقنا المحبة التي هلل فينا   محبة و من يثبت في المحبة يثبت في   و      -16 

 فيه. 
 حن ايضا. بهذا تكملت المحبة فينا ا  ي و  لنا ثقة في يوم الدين النه  ما هو في هذا العالم ه ذا ن  -17 
ال خوف في المحبة بل المحبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج ال  الخوف له عذاب و اما من خاف    -18 

 فلم يتكمل في المحبة. 
 نحن نحبه النه هو احبنا اوال.  -19 
ا  قال احد اني احب   و ابغض اخاه فهو  اذب ال  من ال يحب اخاه الذي ابصره  ي  يقدر ا   -20 

 الذي لم يبصره.يحب   
 "  و لنا هذه الوصية منه ا  من يحب   يحب اخاه ايضا. -21 
 (1:5يو1)
 "  ل من يؤمن ا  يسوع هو المسيح فقد ولد من   و  ل من يحب الوالد يحب المولود منه ايضا -1 " 

 الواسولي وي:
 من يعتر  سالمسي  دي يتمن سه فاهلل يثلت فيه فتووي له لياة  يمذا   يعر  الخو   

 
 -:(43-36:9)أعاإلبر سيس 

و  ا  في يافا تلميذة اسمها طابيثا الذي ترجمته غزالة هذه  انت ممتلئة اعماال صالحة و    -36  " 
 احسانات  انت تعملها.

 و حدث في تلك االيام انها مرضت و ماتت فغسلوها و وضعوها في علية.   -37 
و اذ  انت لدة قريبة من يافا و سمع التالميذ ا  بطرس فيها ارسلوا رجلين يطلبا  اليه ا  ال يتوانى   -38 

 عن ا  يجتاز اليهم.
فقام بطرس و جاء معهما فلما وصل صعدوا به الى العلية فوقفت لديه جميع االرامل يب ين و يرين   -39 

 اقمصة و ثيابا مما  انت تعمل غزالة و هي معهن. 
فاخرج بطرس الجميع خارجا و جثا على ر بتيه و صلى ثم التفت الى الجسد و قال يا طابيثا قومي    -40 

 ففتحت عينيها و لما ابصرت بطرس جلست. 
 فناولها يده و اقامها ثم نادى القديسين و االرامل و احضرها حية.  -41 
 فصار ذلك معلوما في يافا  لها فامن  ثيرو  بالرب.  -42 
 "   ث اياما  ثيرة في يافا عند سمعا  رجل دباغو م -43 

 اإلير سيس:
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دعمنال طناييثنا  ناهنت السننننننننننننننلن  في دههنا قنامنت من األموات  فناألعمنال ةعطى ليناة يدعمنال سطرس في إقنامنة طناييثنا  
 كاهت هورًا  ع  الوثيرين يتمنوي 
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 رجوع للفهرس  يوم األحد الرابع من الخمسين المقدسة

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (2,1: 117مز)
 (69-57:6)يو

 (28,27: 117مز)
 (59-51:8)يو

 (5:3-13:2تس2)

 الــــــكــــــاثــــــولــــــيــــــ ــــــو :  
ــس:  ــيــــــ  اإلبــــــــر ســـــــــــــــ
 مزمور إنجيــل القــداس:
ــداس:  ــقـــ الـــ ــل  ــيـــ ــجـــ  إنـــ

 

 (13-7:4يو1)
 (23-8:14)أع

 (16-13: 117مز)
 (50-35:12)يو
 

 
 السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة 

 
  -(:50-35:12يوإنجيل القداس )

فقال لهم يسوع النور مع م زمانا قليال بعد فسيروا ما دام لكم النور لئال يدر  م الظالم و الذي يسير   -35 "
 في الظالم ال يعلم الى اين يذهب.

 ما دام لكم النور امنوا بالنور لتصيروا ابناء النور تكلم يسوع بهذا ثم مضى و اختفى عنهم.   -36 
 ايات هذا عددها لم يؤمنوا به. و مع انه  ا  قد صنع امامهم   -37 
 ليتم قول اشعياء النبي الذي قاله يا رب من صدق خبرنا و لمن استعلنت ذراع الرب.  -38 
 لهذا لم يقدروا ا  يؤمنوا ال  اشعياء قال ايضا. -39 
 قد اعمى عيونهم و اغلظ قلوبهم لئال يبصروا بعيونهم و يشعروا بقلوبهم و يرجعوا فاشفيهم.   -40 
 قال اشعياء هذا حين راى مجده و تكلم عنه.   -41 
و لكن مع ذلك امن به  ثيرو  من الرؤساء ايضا غير انهم لسبب الفريسيين لم يعترفوا به لئال   -42 

 يصيروا خارج المجمع. 
 احبوا مجد الناس اكثر من مجد  . النهم   -43 
 فنادى يسوع و قال الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي ارسلني.  -44 
 و الذي يراني يرى الذي ارسلني.  -45 
 انا قد جئت نورا الى العالم حتى  ل من يؤمن بي ال يم ث في الظلمة.  -46 
 م ات الدين العالم بل الخلص العالم. و ا  سمع احد  المي و لم يؤمن فانا ال ادينه الني ل  -47 
 من رذلني و لم يقبل  المي فله من يدينه الكالم الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم االخير.  -48 
 الني لم اتكلم من نفسي لكن االب الذي ارسلني هو اعطاني وصية ماذا اقول و بماذا اتكلم.  -49 
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 "  اتكلم انا به فكما قال لي االب ه ذا اتكلمو انا اعلم ا  وصيته هي حياة ابدية فما  -50 
 إهاي  القداس:

المسننننني  مو هور طريقنا للسنننننماء  يمن يتمن سه يصنننننير إينًا للنور  ينعوة لنسنننننير في النور دي مالبمة الومنننننية 
المقدسنننة يالتمت( ساإلهاي  يوميًا  يمن يعع    يم د في العالم يسنننيعر  الطريق للسنننماء  ي  سنننيعر     شنننب 

 يعون يتخ   يلن 
( يلريب الشننيطاي ضنندها مي لوي يقونها للعلمة   53:    22+ لو   13:  1)  و   ســلطا  الظلمةيالشننيطاي مو  

( 5:   1) يو    والظلمة ال تدرك النور   فالمســــيح الذي فينا هو النورفنهلة   يلون لماًا الخو  الشننننننديد منه   
ي د( هقايم ايليس فيهرب منا   يلنثق   2   "  ( اي هثلت في المسننننننننننني  " اسلتوا في  1يما علينا سنننننننننننوى اي هاامد  

 (   6:  4) ي(  يعطى نعمة اعظمالريد القدس الذى فينا 
 

قوتي وتســبحتى هو الرب وصــار لي خالصــا . صــوت التهليل    "  -(:16-13:  117مزمور إنجيل القداس )مز
 " الخالص من مساكن األبرار. يمين الرب صنعت القوة. يمين الرب رفعتني يمين الرب صنعت قوة. هلليلوياو 

 مزمور القداس:
مذا ةسنن تة من آمن سالنور يمننار من ديناء النور يمننار له الخالم يشننعر سقوة " =  قوتي وتسـبحتي هو الرب"

 لوين في النور  ا  يمعوهته  مى ةس تة العرلين الس
 

ــية  ــرانيل إنه  "  -:(2,1:  117مز)مزمور العشـ ــالح. وإ  إلى األبد رحمته. فليقل بيت إسـ اعترفوا للرب فإنه صـ
 "  صالح. وإ  إلى األبد رحمته. هلليلويا

 مزمور العشية:
 ألهه لي يدعطاها لياةه لنسلة في النور يهص  للماد المعد لنا " = إعترفوا للرب فإنه صالح"
 

 -:(69-57:6)يوإنجيل العشية 
  ما ارسلني االب الحي و انا حي باالب فمن ياكلني فهو يحيا بي. -57 " 
هذا هو الخبز الذي نزل من السماء ليس  ما اكل اباؤ م المن و ماتوا من ياكل هذا الخبز فانه يحيا   -58 

 الى االبد. 
 قال هذا في المجمع و هو يعلم في  فرناحوم.   -59 
 فقال  ثيرو  من تالميذه اذ سمعوا ا  هذا الكالم صعب من يقدر ا  يسمعه.  -60 
 فعلم يسوع في نفسه ا  تالميذه يتذمرو  على هذا فقال لهم اهذا يعثر م.   -61 
 فا  رايتم ابن االنسا  صاعدا الى حيث  ا  اوال.  -62 
 الذي يحيي اما الجسد فال يفيد شيئا الكالم الذي اكلم م به هو روح و حياة.الروح هو  -63 
 و لكن منكم قوم ال يؤمنو  ال  يسوع من البدء علم من هم الذين ال يؤمنو  و من هو الذي يسلمه.  -64 
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 فقال لهذا قلت لكم انه ال يقدر احد ا  ياتي الي ا  لم يعط من ابي.  -65 
  ثيرو  من تالميذه الى الوراء و لم يعودوا يمشو  معه.من هذا الوقت رجع    -66 
 فقال يسوع لالثني عشر العلكم انتم ايضا تريدو  ا  تمضوا.  -67 
 فاجابه سمعا  بطرس يا رب الى من نذهب  الم الحياة االبدية عندك.  -68 
 "  و نحن قد امنا و عرفنا انك انت المسيح ابن   الحي -69 

 إهاي  العشية:
ي  لب ي تعي سأي يقول دهه النور ي  دعطاها هعسننننه لياة لنا فنصننننير سننننالوين في النور  قانرين على ًلة سقوة المسنننن

 (  4:  1من مو لي ةووي له سصيرة " فيه  اهت التياة يالتياة  اهت هور الناس " )يو التياة التي فينا 
 

ــ رك. إلهي أنـت فـأرفعـك. أعترف لـك يـارب. ألنـك      "-:(28,27:  117مز)مزمور بـاكر   أنـت هو إلهي فـأشـــــــ
 "  استجبت لي وصرت لي مخلصا . هلليلويا

 مزمور ساكر:
 الش ر على الخالم سالمسي  " = أنت هو إلهي فأش رك"
 

  -:(59-51:8)يوإنجيل باكر 
 االبد.الحق الحق اقول لكم ا   ا  احد يحفظ  المي فلن يرى الموت الى  -51 "
فقال له اليهود اال  علمنا ا  بك شيطانا قد مات ابراهيم و االنبياء و انت تقول ا   ا  احد يحفظ   -52 

 كالمي فلن يذوق الموت الى االبد.
 العلك اعظم من ابينا ابراهيم الذي مات و االنبياء ماتوا من تجعل نفسك.  -53 
ابي هو الذي يمجدني الذي تقولو  انتم انه  اجاب يسوع ا   نت امجد نفسي فليس مجدي شيئا  -54 

 اله م. 
و لستم تعرفونه و اما انا فاعرفه و ا  قلت اني لست اعرفه اكو  مثلكم  اذبا لكني اعرفه و احفظ   -55 

 قوله. 
 ابو م ابراهيم تهلل با  يرى يومي فراى و فرح.  -56 
 فقال له اليهود ليس لك خمسو  سنة بعد افرايت ابراهيم.  -57 
 قال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم قبل ا  ي و  ابراهيم انا  انن.   -58 
 " فرفعوا حجارة ليرجموه اما يسوع فاختفى و خرج من الهي ل مجتازا في وسطهم و مضى ه ذا -59 

 إهاي  ساكر:
لعظ الومنننننننية مو طريق التياة  لون لعظ الومنننننننية يديي " إ   ا  أحد يحفظ  المي فلن يرى الموت إلى األبد"

أنا لياة المسننننني  فينا )إهاي  العشنننننية( ليس  افيًا  يمنا هسنننننم( المسننننني  يقول عن هعسنننننه دهه  ائن يمذا التعلير = 
 لذلة فالتياة التي يعطيها لنا مي لياة ديدية  .يهوه
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  -:(5:3-13:2تس2)البولس 

 (17-13:2تس2)
نبغي لنا ا  نش ر    ل حين الجلكم ايها االخوة المحبوبو  من الرب ا    اختار م و اما نحن في   -13  "

 من البدء للخالص بتقديس الروح و تصديق الحق.
 االمر الذي دعاكم اليه بانجيلنا القتناء مجد ربنا يسوع المسيح. -14 
 فاثبتوا اذا ايها االخوة و تمس وا بالتعاليم التي تعلمتموها سواء  ا  بالكالم ام برسالتنا.  -15 
 و ربنا نفسه يسوع المسيح و   ابونا الذي احبنا و اعطانا عزاء ابديا و رجاء صالحا بالنعمة.   -16 
 "  يعزي قلوب م و يثبتكم في  ل  الم و عمل صالح. -17 
 (5-1:3تس2)
 اخيرا ايها االخوة صلوا الجلنا لكي تجري  لمة الرب و تتمجد  ما عند م ايضا.  -1  "
 و لكي ننقذ من الناس االردياء االشرار ال  االيما  ليس للجميع. -2 
 امين هو الرب الذي سيثبتكم و يحفظ م من الشرير. -3 
 و نثق بالرب من جهتكم انكم تفعلو  ما نوصي م به و ستفعلو  ايضا. -4 
 "  و الرب يهدي قلوب م الى محبة   و الى صبر المسيح -5 

 اللولس:
الرسنننننننول يقول لهب دي   قد إختارمب من اللدء  لون عليهب دي يثلتوا ييتمسننننننن وا سالومنننننننايا  و  سنننننننيعزى قلورهب 

قلن  ييطي(  ييثلتهب )دي  ن  من يانامند سننننننننننننننيثلتنه   ييعطينه معوهنة ليثلنت(  إًًا المسنننننننننننننني  دعطناهنا ليناةنه  يمن ي
 الومية ةووي لياة المسي  سايتة فيه 

 
 -:(13-7:4يو1)الكاثولي و  

 ايها االحباء لنحب بعضنا بعضا ال  المحبة هي من   و  ل من يحب فقد ولد من   و يعرف  .  -7  " 
 و من ال يحب لم يعرف   ال    محبة.  -8 
 ارسل ابنه الوحيد الى العالم لكي نحيا به.بهذا اظهرت محبة   فينا ا    قد  -9 
 في هذه هي المحبة ليس اننا نحن احببنا   بل انه هو احبنا و ارسل ابنه  فارة لخطايانا.   -10 
 ايها االحباء ا   ا    قد احبنا ه ذا ينبغي لنا ايضا ا  يحب بعضنا بعضا.  -11 
   لم ينظره احد قط ا  احب بعضنا بعضا فاهلل يثبت فينا و محبته قد تكملت فينا.   -12 
 "  بهذا نعرف اننا نثبت فيه و هو فينا انه قد اعطانا من روحه -13 

 الواسولي وي:
 للث ات في المسي   دي هووي دلياء يهووي هورًا المت ة مي طريق 
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  -:(23-8:14)أعاإلبر سيس 
 و  ا  يجلس في لسترة رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن امه و لم يمش قط. -8  "
 هذا  ا  يسمع بولس يتكلم فشخص اليه و اذ راى ا  له ايمانا ليشفى. -9 
 قال بصوت عظيم قم على رجليك منتصبا فوثب و صار يمشي.   -10 
فالجموع لما راوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغة لي اونية قانلين ا  االلهة تشبهوا بالناس و نزلوا    -11 

 الينا. 
 س و بولس هرمس اذ  ا  هو المتقدم في الكالم.فكانوا يدعو  برنابا زف  -12 
 فاتى  اهن زفس الذي  ا  قدام المدينة بثيرا  و اكاليل عند االبواب مع الجموع و  ا  يريد ا  يذبح.  -13 
 فلما سمع الرسوال  برنابا و بولس مزقا ثيابهما و اندفعا الى الجمع صارخين.  -14 
  هذا نحن ايضا بشر تحت االم مثلكم نبشر م ا  ترجعوا من هذه  و قانلين ايها الرجال لماذا تفعلو  -15 

 االباطيل الى االله الحي الذي خلق السماء و االرض و البحر و  ل ما فيها.
 الذي في االجيال الماضية ترك جميع االمم يسلكو  في طرقهم.  -16 
مطارا و ازمنة مثمرة و يمال  مع انه لم يترك نفسه بال شاهد و هو يفعل خيرا يعطينا من السماء ا  -17 

 قلوبنا طعاما و سرورا. 
 و بقولهما هذا  فا الجموع بالجهد عن ا  يذبحوا لهما.  -18 
ثم اتى يهود من انطاكية و ايقونية و اقنعوا الجموع فرجموا بولس و جروه خارج المدينة ظانين انه قد    -19 

 مات.
 ة و في الغد خرج مع برنابا الى دربة. و لكن اذ احاط به التالميذ قام و دخل المدين   -20 
 فبشرا في تلك المدينة و تلمذا  ثيرين ثم رجعا الى لسترة و ايقونية و انطاكية.   -21 
يشددا  انفس التالميذ و يعظانهم ا  يثبتوا في االيما  و انه بضيقات  ثيرة ينبغي ا  ندخل ملكوت    -22 

.  
 "  صليا باصوام و استودعاهم للرب الذي  انوا قد امنوا به و انتخبا لهم قسوسا في  ل  نيسة ثم -23 

 اإلير سيس:
الوسنيوي آمنوا يسننناريا في النور  يدةى اليهون يشننن وومب فر موا يولس ير عوا يسنننيريي في العلمة  لذلة قي  عن  

 لياة المسي  ( ي لظ دي اإليماي شعى المقعد  يدي يولس من( مذا إً له 9:3اليهون دههب مام( الشيطاي )رؤ
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 رجوع للفهرس  أناجيل األسبوع الخامس

 
الطريق  لقد إقتررنا من عيد الصنعون  يالرب قال ليد دكوي دها ةووهوي دهتب دي نًا  ي اي ةسناؤل التالميذ يما مو  

 ي اهت إ اسة الرب دها مو الطريق يالتق يالتياة يمذا موضوم األلد القانم 
ةصور إهساي ةائه في مدينة   يعرفها يالدهيا ممطرة يمعلمة يالرعد يديي ييس  مذا المخاي    -أنا هو الطريق:

طريق  يقانا للم اي الذي )العالب الذي ه ي  فيه( يقعت دمامه سننننننننننننيارة ينعاا السننننننننننننائق ليدخ  قائاًل دها دعر  ال
يريدا  مذا ما فعله السنيد المسني  معنا إً ةاسند يمات يقام ليصنعد ساسند سشنريتنا للسنماء = دها دم نى ألعد لوب 
م اهًا دي يدخ   سند سشنريتنا للسنماء  يلوي هدخ  هتن يا  دي هع  سايتين فيه  لذلة يقول الرب "إسلتوا فّي يدها 

 في ب" 
للسننننننماء سنننننني وي ساةتانها سالمسنننننني  يمنا هسننننننم( دهه العريس يهتن العريس  يليثما يذم  الطريق  -:يوم اإلثنين

 العريس ةذم  عريسه المتتدة معه 
عريسنننا سننمايي طامر  ييا  دي ةووي عريسننه م ذا طامرة مثله  فال شننر ة للنور م( العلمة ي  -:يوم الثالثاء

 ( ياإليماي مو 15   14:6كو2من )إةعا  للمسي  م( يليعال  ي  هصي  للمتمن م( غير المت 
طريق التلرير يالتطهير  فلديي ةطهير   س ات في المسنننننني   ياإلهاي  منا يتدسنا عن اإليماي لتى   هم د في 

 العلمة 
اإليماي سالمسنننننني  يا  دي ي وي إيماهًا مننننننتيتًا  يمنا هرى عريسنننننننا مو اإلله يهوا )دها مو( يمذا -:يوم األربعاء

 ثقة فيه ياإلةوال عليه يالتسليب له  اماًل يعنى دي ةووي ال
ااب درسننننن  إينه ليتتد سال شنننننر يهووي يالدًا معه  لون دي نننننًا لنعهب دهنا يا  دي هووي يالدًا م( -:يوم الخميس

سع ننننا ال ع  فوي  هثلت فيه  لنا يهتن منشنننقين يمتخامنننمين م( سع ننننا ال ع   فالولدة يالمت ة ييننا مي  
 طريقنا للسماء 

منا هرى طريق الولدة ييننا يرين سع ننننننننننا ال ع   مذا  اي سأي المسننننننننني  الرب دعطاها مادا يمذا  -:الجمعةيوم  
يعنى سننننن   علينا هعمة خامنننننة لنت  سع ننننننا ال ع  يهووي في يلدة  ي  دي يلدةنا سنننننتووي على مثال يلدة 

 ااب م( اإلين 
الطريق يالتق يالتياة" يمنا هرى عم  المسي  معنا   ي  المسي  الرب مو طريقنا للسماء "دها مو   -:يوم السبت

 مار لنا لق في مذا الم اي اي السماء  
مو هعس إهاي  يوم السنننننننننننلت )األمس(  المسننننننننننني  الرب مو طريقنا للسنننننننننننماء "دها مو الطريق يالتق  -:يوم األحد

 المسي    يالتياة" يلون منا س ية القراءات ةختلذ فهي ةتولب عن نيرها هتن   ي  هثلت في
يوم السنننلت هرى عم  المسننني  ييوم األلد هرى نيرها يالعم  الذي يا  دي هقوم سه لتى هع  سايتين في المسننني  

 يي وي لنا هصي  في التياة األيدية يالماد المعد 
 

  ليتملنا فيه إلى السنننماء فق   ي  إًا إضنننطرب إهسننناي من دلب دي مرض دي موت  لقد منننار لنا المسننني  طريقًا  
" ي وي لة  يقول له المسنننننننني    ةخذ دها الطريق يدها دعر   ي  د علة ةاتاب في    مذا نيي خو  "إسلت في 

سالم يس  مذا ال يق 
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 رجوع للفهرس  يوم اإلثنين من األسبوع الخامس

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (6,5: 42مز)
 (43-21:5)مر

 (17,16: 117مز)
 (34-30:4)مر
 (9-4:4)رو

 الــــــكــــــاثــــــولــــــيــــــ ــــــو :  
ــس:  ــيــــــ  اإلبــــــــر ســـــــــــــــ
 مزمور إنجيــل القــداس:
ــداس:  ــقـــ الـــ ــل  ــيـــ ــجـــ  إنـــ

 

 (24-21:3يو1)
 (41-37:7)أع

 (5: 69مز)
 (30-25:3)يو
 

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة 

 
 -(:30-25:3يوإنجيل القداس )

 و حدثت مباحثة من تالميذ يوحنا مع يهود من جهة التطهير.   -25 " 
فجاءوا الى يوحنا و قالوا له يا معلم هوذا الذي  ا  معك في عبر االرد  الذي انت قد شهدت له هو    -26 

 يعمد و الجميع ياتو  اليه. 
 ء.اجاب يوحنا و قال ال يقدر انسا  ا  ياخذ شيئا ا  لم ي ن قد اعطي من السما -27 
 انتم انفس م تشهدو  لي اني قلت لست انا المسيح بل اني مرسل امامه.  -28 
من له العروس فهو العريس و اما صديق العريس الذي يقم و يسمعه فيفرح فرحا من اجل صوت    -29 

 العريس اذا فرحي هذا قد  مل. 
 " ينبغي ا  ذلك يزيد و اني انا انقص -30 

 إهاي  القداس:
القانم مو عن دي المسنننني  مو الطريق  يمنا يتدسنا دهنا العريس يالمسنننني  العريس  يرين العريس يعريسننننه األلد 

يلندة  يليثمنا يو ند العريس ةو ند العريس المتتندة سنه  يمنذا شننننننننننننننرد لمعنى الطريق  فنتن هتتند سنالمسنننننننننننننني  في 
ة  يالمسنننني  العريس مننننعد ليعد " فالونيسننننة  نيسننننة  امعوالجميع يقبلو  إليه(  يهسننننم( قول "5:6المعمونية )ري
 لعريسه ييتها 

وأما أنا فمسـ ين وفقيرز اللهم أعنىز أنت معيني ومخلصـيز يارب فال   " -(:5:  69مزمور إنجيل القداس )مز
 "  تبطئ. هلليلويا

 مزمور اإلهاي :
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ــ ين" " يم نذا أـنا ـفأنقصينبغي إذ  أ  ذاك يزـيد أـما    قناري م( قول يولننا المعمنداي في اإلهاين  " "أـما أـنا فمســـــــ
ين  ي دي هعور  عريس للمسنننننننني  فال يهمنا دي هنقص  ي  يا  دي هنقص في يرها الذاةي ييتماد مو  يالسننننننننالة 

 (   15:  57سا هستا  يس ن المسي  فيه فيثلت فى الطريق ) اش 
 

 فإني أعترف  لماذا أنت حزينة يا نفســي. ولماذا تزعجينني. تو لي على   "  -(:6,5:  42مزمزمور العشــية )
 " له. خالص وجهي هو إلهي. هلليلويا

 مزمور العشية:
 = إشارة إلضطراب يايرس يهابفة الدم يأل م مذا الزماي التاضر  "لماذا أنت حزينة يا نفسي "
 " = يم  هتزي يهخا  من دلب دي لتى الموت يالمسي  دةى ليشعينا تو لي على   "
 إشارة ل يامة إينة يايرس يشعاء هابفة الدم  يدهه  طريق سيأخذها للسماء " = خالص وجهي هو إلهي "
 

 -(:43-21:5مرإنجيل العشية )
 و لما اجتاز يسوع في السفينة ايضا الى العبر اجتمع اليه جمع  ثير و  ا  عند البحر.  -21 " 
 و اذا واحد من رؤساء المجمع اسمه يايروس جاء و لما راه خر عند قدميه.  -22 
 و طلب اليه  ثيرا قانال ابنتي الصغيرة على اخر نسمة ليتك تاتي و تضع يدك عليها لتشفى فتحيا.  -23 
 فمضى معه و تبعه جمع  ثير و  انوا يزحمونه.   -24 
 و امراة بنزف دم منذ اثنتي عشرة سنة.  -25 
 و قد تالمت  ثيرا من اطباء  ثيرين و انفقت  ل ما عندها و لم تنتفع شيئا بل صارت الى حال اردا.   -26 
 و لما سمعت بيسوع جاءت في الجمع من وراء و مست ثوبه.   -27 
 النها قالت ا  مسست و لو ثيابه شفيت.   -28 
 فللوقت جم ينبوع دمها و علمت في جسمها انها قد برنت من الداء.  -29 
 فللوقت التفت يسوع بين الجمع شاعرا في نفسه بالقوة التي خرجت منه و قال من لمس ثيابي.   -30 
 فقال له تالميذه انت تنظر الجمع يزحمك و تقول من لمسني.   -31 
 و  ا  ينظر حوله ليرى التي فعلت هذا.  -32 
 قالت له الحق  له.  و اما المراة فجاءت و هي خانفة و مرتعدة عالمة بما حصل لها فخرت و  -33 
 فقال لها يا ابنة ايمانك قد شفاك اذهبي بسالم و  وني صحيحة من دانك.   -34 
 و بينما هو يتكلم جاءوا من دار رنيس المجمع قانلين ابنتك ماتت لماذا تتعب المعلم بعد.  -35 
 فسمع يسوع لوقته الكلمة التي قيلت فقال لرنيس المجمع ال تخم امن فقط.  -36 
 لم يدع احد يتبعه اال بطرس و يعقوب و يوحنا اخا يعقوب. و  -37 
 فجاء الى بيت رنيس المجمع و راى ضجيجا يب و  و يولولو   ثيرا.   -38 
 فدخل و قال لهم لماذا تضجو  و تب و  لم تمت الصبية لكنها نانمة.   -39 
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عه و دخل حيث  انت  فضح وا عليه اما هو فاخرج الجميع و اخذ ابا الصبية و امها و الذين م  -40 
 الصبية مضطجعة. 

 و امسك بيد الصبية و قال لها طليثا قومي الذي تفسيره يا صبية لك اقول قومي.   -41 
 و للوقت قامت الصبية و مشت النها  انت ابنة اثنتي عشر سنة فبهتوا بهتا عظيما.  -42 
 "  فاوصاهم  ثيرا ا  ال يعلم احد بذلك و قال ا  تعطى لتاكل -43 

 إهاي  العشية:
هرى اإليماي الذي يشنننننننعى المردة هابفة الدم يالذي دقام من الموت إينة يايرس يهرى ةداخ  القصنننننننتين يالسنننننننل  دي 
المسننننني  يشنننننعينا على األرض لي يمنا من موت الخطية منا  سب ي يمنا في اليوم األخير ليأخذها عندا في السنننننماء  

 الخطية فله هصي  في ال يامة األيدية يمن يقوم منا على األرض ييشعى من 
 

ــنـعت قوة. فلن أموت بـعد ـبل أحـيا وأـحدث ـبأعـمال الرب. "    -:(17,16:  117مز)مزمور ـباكر  يمين الرب صـــــــ
 "  هلليلويا

 مزمور ساكر:
 = يمينه مي التي منعت مذا الونيسة يلولتها لشارة  ليرة " يمين الرب صنعت قوة "
 = يلو دهنا هموت  سديًا إّ  دهنا دلياء سالمسي  عريسنا المتتد ينا   "لن أموت بعد بل أحيا "
 

 -(:34-30:4مرإنجيل باكر )
 و قال بماذا نشبه ملكوت   او باي مثل نمثله.  -30 " 
 مثل حبة خردل متى زرعت في االرض فهي اصغر جميع البزور التي على االرض.  -31 
و لكن متى زرعت تطلع و تصير اكبر جميع البقول و تصنع اغصانا  بيرة حتى تستطيع طيور    -32 

 السماء ا  تتاوى تحت ظلها. 
 و بامثال  ثيرة مثل هذه  ا  ي لمهم حسبما  انوا يستطيعو  ا  يسمعوا.   -33 
 " و بدو  مثل لم ي ن ي لمهم و اما على انفراد فكا  يفسر لتالميذه  ل شيء -34 

 إهاي  ساكر
" فملووت   ينمو  الونيسننننننننننننة ةنمو ي   فرن ينمو  ي   همو مو  الجميع يأتو  إليهقاري م( قول إهاي  القداس "

 لتساب الو  الذين يتذييا ةتت ظلهب  يالمسي  فرد ينمو يه ج عريسته 
 

 -(:9-4:4روس )البول
 اما الذي يعمل فال تحسب له االجرة على سبيل نعمة بل على سبيل دين. -4 " 
 و اما الذي ال يعمل و لكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فايمانه يحسب له برا. -5 
  ما يقول داود ايضا في تطويب االنسا  الذي يحسب له   برا بدو  اعمال. -6 
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 طوبى للذين غفرت اثامهم و سترت خطاياهم.  -7 
 طوبى للرجل الذي ال يحسب له الرب خطية.  -8 
 "  افهذا التطويب هو على الختا  فقط ام على الغرلة ايضا الننا نقول انه حسب البراهيم االيما  برا -9 

 اللولس:
 "الجميع يأتو  إليه"اإليماي مو طريق التلرير  يالدم ال افر يطهر العريس لتصنننننننننل  للعريس  يمذا متاد للامي(  

 )إهاي  القداس( مو عريس لو  من يتمن ييعتمد  فدمه غعر للو  يستر خطايامب 
 

 -(:24-21:3يو1الكاثولي و  )
 نحو  .ايها االحباء ا  لم تلمنا قلوبنا فلنا ثقة من  -21 " 
 و مهما سالنا ننال منه الننا نحفظ وصاياه و نعمل االعمال المرضية امامه.  -22 
 و هذه هي وصيته ا  نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح و نحب بعضنا بعضا  ما اعطانا وصية.   -23 
 " و من يحفظ وصاياه يثبت فيه و هو فيه و بهذا نعرف انه يثبت فينا من الروح الذي اعطانا -24 

 الواسولي وي:
(هت  سع ننننا سع نننًا     2(هتمن    )1الرسنننول يرشننندها لطريق الث ات في المسننني   س ات العريسنننة في عريسنننها    )

 (هعم  يماياا 3)
 

  -(:41-37:7أعاإلبر سيس )
 هذا هو موسى الذي قال لبني اسرانيل نبيا مثلي سيقيم لكم الرب اله م من اخوتكم له تسمعو .  -37 "
هذا هو الذي  ا  في الكنيسة في البرية مع المالك الذي  ا  ي لمه في جبل سيناء و مع اباننا الذي   -38 

 قبل اقواال حية ليعطينا اياها.
 الذي لم يشا اباؤنا ا  ي ونوا طانعين له بل دفعوه و رجعوا بقلوبهم الى مصر. -39 
ا موسى الذي اخرجنا من ارض مصر ال نعلم ماذا قانلين لهرو  اعمل لنا الهة تتقدم امامنا ال  هذ  -40 

 اصابه.
 " فعملوا عجال في تلك االيام و اصعدوا ذبيحة للصنم و فرحوا باعمال ايديهم -41 

 اإلير سيس:
من يطيعه يسننننننننننننتمر في الث ات في الطريق  يمذا ع س دساء إسننننننننننننرائي  الذين لب يطيعوا فلب يدخلوا درض الميعان 

 توا في الطريق )رمز السماء( دي لب يثل
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 رجوع للفهرس  يوم الثالثاء من األسبوع الخامس

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (2,1: 117مز)
 (36-31:3)يو

 (19,18: 117مز)
 (41-35:4)مر
 (12-9:4)رو

 الــــــكــــــاثــــــولــــــيــــــ ــــــو :  
ــس:  ــيــــــ  اإلبــــــــر ســـــــــــــــ
 مزمور إنجيــل القــداس:
ــداس:  ــقـــ الـــ ــل  ــيـــ ــجـــ  إنـــ

 

 (17-11:4يو1)
 (43-40:7)أع

 (7,4: 33مز)
 (48-44:12)يو
 

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة 

 
تقدموا إليه واســـــتنيروا. ووجوه م ال تخزى. ذوقوا وانظروا ما أطيب  "   -(:7,4:  33مزمور إنجيل القداس )مز

 "  الرب. طوبى لإلنسا  المتكل عليه. هلليلويا
 مزمور اإلهاي :

 مذا رنًا على قول اإلهاي    دها  ئت هورًا للعالب "= تقدموا إليه وإستنيروا"
 فهو سيأخذا في الطريق "= طوبى لإلنسا  المتكل عليه"
 

 -(:48-44:12يوإنجيل القداس )
 فنادى يسوع و قال الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي ارسلني.   -44 " 
 و الذي يراني يرى الذي ارسلني.  -45 
 انا قد جئت نورا الى العالم حتى  ل من يؤمن بي ال يم ث في الظلمة.  -46 
 ن فانا ال ادينه الني لم ات الدين العالم بل الخلص العالم. و ا  سمع احد  المي و لم يؤم  -47 
 "  من رذلني و لم يقبل  المي فله من يدينه الكالم الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم االخير -48 

 إهاي  القداس:
المسننننني  ين  ي  (  يلتى هسنننننتمر متتدين سعريسننننننا  9:15قال القديس سطرس عن األمب "طهر ساإليماي قلورهب" )دم

دي هع  طامرين  يهتن ةطهرها ساإليماي دسنننننننناسننننننننًا  لون هع  طامرين ساهانها ضنننننننند الخطية  فا يماي الذي سه  
هخلص مو ليس اي ي وي م تورنا فى سطناقنات مويتننا اهننا مسننننننننننننننيتيين   ين  اي هقلن  اي هسننننننننننننننلنة في هعس طريق 

سننننني    يمذا معني من آمن ياعتمد خلص   المسننننني  اي الصنننننل  ) عن األمواء يالشنننننهوات ( فنقوم يهتيا م( الم
(   مذا مو ما يسننننميه القديس يعقوب ا يماي    6+ ري  16:   16فالمعمونية مي موت يقيامة م( المسنننني  ) مر 

التى  يمنا هسنننننننم( عن دممية اإليماي فهو طريق التطهير يرالتالي اإلةتان يالث ات في الطريق  سب المسننننننني  يقدم  
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  عن الطريق الصتي   فهو يقدم  المه ييماياا يمن يسم( لن يداي ألهه سيع  سايتًا  هعسه هورًا لنا لتى   ه 
 في الطريق 

 
ــية ) ــرانيل إنه  "  -(:2,1:  117مزمزمور العشـ ــالح. وإ  إلى األبد رحمته. فليقل بيت إسـ اعترفوا للرب فإنه صـ

 "  صالح. وإ  إلى األبد رحمته. هلليلويا
 مزمور العشية:

 فهو الذي فت  لنا ساب السماء يطريق التياة األيدية "= فإنه صالحإعترفوا للرب "
 

 -(:36-31:3يوإنجيل العشية )
الذي ياتي من فوق هو فوق الجميع و الذي من االرض هو ارضي و من االرض يتكلم الذي ياتي   -31 " 

 من السماء هو فوق الجميع.
 و ما راه و سمعه به يشهد و شهادته ليس احد يقبلها.  -32 
 و من قبل شهادته فقد ختم ا    صادق.  -33 
 ال  الذي ارسله   يتكلم ب الم   النه ليس ب يل يعطي   الروح.   -34 
 االب يحب االبن و قد دفع  ل شيء في يده.  -35 
 " ال يؤمن باالبن لن يرى حياة بل يم ث عليه غضب   الذي يؤمن باالبن له حياة ابدية و الذي -36 

 إهاي  العشية:
دي سنيأخذا المسني  إلى فو  من  "  ومن يؤمن فله حياة أبدية"العريس دةى من فو  فهو يعر  الطريق إلى فو    

 ليد دةى ي لى ليد ًم   يمو "يتولب س الم  " يسرا  لر لي  المة  فوالم المسي  مو هور للطريق 
 

ــلمني. افتحوا لي أبواب العدل. لكي   "  -:(19,18:  117مز)مزمور باكر  أدبا أدبني الرب. وإلى الموت لم يســــ
 "  أدخل فيها وأعترف للرب. هلليلويا

ي الرب يتنينا فنطهر ليسنننننناعدها  د= مذا سننننننل  جيا  ال تر دي ضننننننيقات العالب   " أدبا  أدبني الرب"  مزمور ساكر:
 علي الث ات فيه 

 
 -(:41-35:4مرإنجيل باكر )

 و قال لهم في ذلك اليوم لما  ا  المساء لنجتز الى العبر.  -35 " 
 فصرفوا الجمع و اخذوه  ما  ا  في السفينة و  انت معه ايضا سفن اخرى صغيرة.  -36 
 فحدث نوء ريح عظيم فكانت االمواج تضرب الى السفينة حتى صارت تمتلئ.  -37 
 و  ا  هو في المؤخر على وسادة نانما فايقظوه و قالوا له يا معلم اما يهمك اننا نهلك.  -38 
 ح و قال للبحر اس ت اب م فس نت الريح و صار هدوء عظيم.فقام و انتهر الري  -39 
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 و قال لهم ما بالكم خانفين ه ذا  ي  ال ايما  لكم.   -40 
 " فخافوا خوفا عظيما و قالوا بعضهم لبعض من هو هذا فا  الريح ايضا و البحر يطيعانه -41 

 إهاي  ساكر
المسننني  في المر   يال تر مائج يالري  شنننديدة  مذا مي ضنننيقات العالب  يعلينا دي هثق في مسنننيتنا دي المر    

في السننننننعينة لتى لو ةعامر دهه هائب دي    لن ة ر  فهو فيها  دما مذا ال ننننننيقات فهي للتأني  )مزمور ساكر(  مو
   يتدخ  

 
 -(:12-9:4روالبولس )

 افهذا التطويب هو على الختا  فقط ام على الغرلة ايضا الننا نقول انه حسب البراهيم االيما  برا. -9 " 
 فكي  حسب اوهو في الختا  ام في الغرلة ليس في الختا  بل في الغرلة.  -10 
و اخذ عالمة الختا  ختما لبر االيما  الذي  ا  في الغرلة لي و  ابا لجميع الذين يؤمنو  و هم في    -11 

 الغرلة  ي يحسب لهم ايضا البر.
في خطوات ايما  ابينا ابراهيم الذي  ا  و و ابا للختا  للذين ليسوا من الختا  فقط بل ايضا يسلكو     -12 

 " هو في الغرلة
 اللولس:

اإليماي مو للتلرير  فاإليماي يرر إيراجيب  ي   من يتمن ااي يصننننننير سارًا  ايراجيب  إينًا إليراجيب  ساإليماي ةلررها  
 ينخلنا إلى الطريق 

 
 - (:17-11:4يو 1الكاثولي و  )

 ايها االحباء ا   ا    قد احبنا ه ذا ينبغي لنا ايضا ا  يحب بعضنا بعضا.  -11 " 
   لم ينظره احد قط ا  احب بعضنا بعضا فاهلل يثبت فينا و محبته قد تكملت فينا.   -12 
 بهذا نعرف اننا نثبت فيه و هو فينا انه قد اعطانا من روحه.  -13 
 و نحن قد نظرنا و نشهد ا  االب قد ارسل االبن مخلصا للعالم.   -14 
 من اعترف ا  يسوع هو ابن   فاهلل يثبت فيه و هو في  .   -15 
و نحن قد عرفنا و صدقنا المحبة التي هلل فينا   محبة و من يثبت في المحبة يثبت في   و      -16 

 فيه. 
 "   ا ا  ي و  لنا ثقة في يوم الدين النه  ما هو في هذا العالم ه ذا نحن ايضابهذا تكملت المحبة فين  -17 

 الواسولي وي:
ر  سأي يسنوم مو إين    ت[    من يع2[ المت ة  1اإليماي نخلنا سه للطريق يمنا هرى  ي  هثلت في الطريق  

 يالمعرفة مي إةتان سالمسي  
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 -(:43-40:7أعاإلبر سيس )
رو  اعمل لنا الهة تتقدم امامنا ال  هذا موسى الذي اخرجنا من ارض مصر ال نعلم ماذا قانلين له  -40"  

 اصابه.
 فعملوا عجال في تلك االيام و اصعدوا ذبيحة للصنم و فرحوا باعمال ايديهم.  -41 
فرجع   و اسـلمهم ليعبدوا جند السـماء  ما هو م توب في  تاب االنبياء هل قربتم لي ذبانح و قرابين    -42 

 " اربعين سنة في البرية يا بيت اسرانيل
 اإلير سيس:

ت  لينما عاهد ينو إسننرائي    يلب يطيعوا  يهدنمب   سأي ينقلهب إلى ما يراء ساي   يراي  رمز للنااسننة  فمن يثل 
 في الطريق يذم  للسماء  يمن ينتر  عن الطريق فمصيرا الهالم 
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 رجوع للفهرس  يوم األربعاء من األسبوع الخامس

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (4,2: 18مز)
 (40-35:12)مر

 (24,23: 117مز)
 (34-28:12)مر
 (4:6-20:5)رو

 الــــــكــــــاثــــــولــــــيــــــ ــــــو :  
ــس:  ــيــــــ  اإلبــــــــر ســـــــــــــــ
 مزمور إنجيــل القــداس:
ــداس:  ــقـــ الـــ ــل  ــيـــ ــجـــ  إنـــ

 

 (19-15:4يو1)
 (50-44:7)أع

 (8,7: 117مز)
 (20-16:13)يو
 

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة 

 
 -(:20-16:13يوإنجيل القداس )

 الحق الحق اقول لكم انه ليس عبد اعظم من سيده و ال رسول اعظم من مرسله.  -16" 
 ا  علمتم هذا فطوباكم ا  عملتموه.  -17 
لست اقول عن جميع م انا اعلم الذين اخترتهم لكن ليتم الكتاب الذي ياكل معي الخبز رفع علي   -18 

 عقبه. 
 قبل ا  ي و  حتى متى  ا  تؤمنو  اني انا هو. اقول لكم اال  -19 
 "  الحق الحق اقول لكم الذي يقبل من ارسله يقبلني و الذي يقبلني يقبل الذي ارسلني -20 

 إهاي  القداس:
اإليماي يلرر ييطهر ييدخلنا إلى الطريق  ما ردينا ساألمس )الثالساء(  ياإليماي مو اإليماي سالمسنننننننننني   يلون من  

ي ًا فهمنا مذا فاإليماي سالمسننننننني  ليس مو اإليماي النعري  يهوه )أنا هو(.الذي هتمن سه  مو       مو المسننننننني   
ين  اإلةونال علينه يالتسننننننننننننننليب المطلق لنه فهو اإللنه الععيب القندير يهوا يمنذا منا قين  في مزمور اإلهاين   يمن يععن  
ا الذي إعتمد على رؤسنننناء الوهنة فهو مالة يخار  عن الطريق  يطالما اي  ي وي في الطريق يمن   يعع   يهًو

 م اهيات هعمته التي ةتععنا مي   ههائية  إي دالمسي  مو يهوا   فعلينا اي هعهب 
 

صـالح هو التو ل على الرب. أفضـل من التو ل على البشـر. صـالح " -(:8,7:  117مزمور إنجيل القداس )مز
 "  هو الرجاء بالرب. أفضل من الرجاء بالرؤساء. هلليلويا

 مزمور اإلهاي :
  فالمسي  مو يهوا   ال اس  الو    دي على المسي  "= التو ل على الربصالح هو "
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ا الذي ةذمر  "=  أفضـل من الرجاء بالرؤسـاء"كالتالميذ الذين آمنوا سالمسني    "= صـالح هو الرجاء بالرب" مث  يهًو
 م( الرؤساء 

 فهو سيأخذا في الطريق "= طوبى لإلنسا  المتكل عليه"
 

يوم إلى يوم يبدى  لمة. وليل إلى ليل يظهر علما . فى  ل األرض خرج    "  -:(4,2:  18مزمزمور العشـــــــية )
 "  منطقهم. وإلى أقطار المس ونة بلغت أقوالهم. هلليلويا

 مزمور عشية:
ليس فق   الم المسنننننننننننننني  مو الوالم المقلول التلو ين   "  يوم إلى يوم يـبدي  لـمة.. في ـ ل األرض خرج منطقهم"

 الذين هشريا  المه في    األرض كالم ةالميذا 
 

 -(:40-35:12مرإنجيل العشية )
 ثم اجاب يسوع و قال و هو يعلم في الهي ل  ي  يقول الكتبة ا  المسيح ابن داود.  -35 " 
 ال  داود نفسه قال بالروح القدس قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك.  -36 
 فداود نفسه يدعوه ربا فمن اين هو ابنه و  ا  الجمع الكثير يسمعه بسرور.  -37 
 اق.و قال لهم في تعليمه تحرزوا من الكتبة الذين يرغبو  المشي بالطيالسة و التحيات في االسو   -38 
 و المجالس االولى في المجامع و المتكات االولى في الوالنم.   -39 
 " الذين ياكلو  بيوت االرامل و لعلة يطيلو  الصلوات هؤالء ياخذو  دينونة اعظم -40 

 إهاي  عشية يراكر:
إهاي  العشننننية من يتمن سننننيسننننر س الم المسنننني  ييعرد سه  فاإليماي سالمسنننني  ليس منننن  ًا فوالمه للو  يهاد في 

 كالم ياض  من المسي  دهه   
 

هذا هو اليوم الذي صـنعه الرب. فلنبتهف ونفرح. به يارب خلصـنا. يارب   "  -:(24,23:  117مز)مزمور باكر 
 " تسهل طريقنا. هلليلويا

 الرب = إشارة لعرد الواة  إً سم(  لمات " هذا هو اليوم الذي صنعه الرب.. فلنبتهف" مزمور ساكر:
 

  -(:34-28:12مرإنجيل باكر )
 فجاء واحد من الكتبة و سمعهم يتحاورو  فلما راى انه اجابهم حسنا ساله اية وصية هي اول الكل.   -28 "
 فاجابه يسوع ا  اول  ل الوصايا هي اسمع يا اسرانيل الرب الهنا رب واحد.  -29 
فكرك و من  ل قدرتك هذه هي الوصية  و تحب الرب الهك من  ل قلبك و من  ل نفسك و من  ل   -30 

 االولى.
 و ثانية مثلها هي تحب قريبك  نفسك ليس وصية اخرى اعظم من هاتين.  -31 
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 فقال له الكاتب جيدا يا معلم بالحق قلت النه   واحد و ليس اخر سواه.   -32 
القريب  النفس هي   و محبته من  ل القلب و من  ل الفهم و من  ل النفس و من  ل القدرة و محبة  -33 

 افضل من جميع المحرقات و الذبانح.
 " فلما راه يسوع انه اجاب بعقل قال له لست بعيدا عن ملكوت   و لم يجسر احد بعد ذلك ا  يساله -34 

 إهاي  عشية يراكر:
إهاي  العشننننية من يتمن سننننيسننننر س الم المسنننني  ييعرد سه  فاإليماي سالمسنننني  ليس منننن  ًا فوالمه للو  يهاد في 

 كالم ياض  من المسي  دهه   
 

 -(:4:6-20:5روالبولس )
 (21-20:5رو)
 و اما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية و لكن حيث  ثرت الخطية ازدادت النعمة جدا.  -20  " 
 " حتى  ما ملكت الخطية في الموت ه ذا تملك النعمة بالبر للحياة االبدية بيسوع المسيح ربنا. -21 
 (4-1:6رو)
 فماذا نقول انبقى في الخطية لكي تكثر النعمة.  -1 "
 حاشا نحن الذين متنا عن الخطية  ي  نعيش بعد فيها.  -2 
 ام تجهلو  اننا  ل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته. -3 
ــا في    -4  ــلك نحن ايضـ ــيح من االموات بمجد االب ه ذا نسـ فدفنا معه بالمعمودية للموت حتى  ما اايم المسـ

 "  جدة الحياة
 اللولس:

ــبت النعمة بالبر" ا فرلًا سب هاد " إشنننننننننارة لولمات المسننننننننني  ي لمات اإلهاي  التي ةم  سنننننننننامعهه ذا تفيض وتســــ
 المعمونية مي طريق اإلةتان سالمسي  ينخول الطريق 

 
 - (:19-15:4يو 1الكاثولي و  )

 من اعترف ا  يسوع هو ابن   فاهلل يثبت فيه و هو في  .  -15 " 
و نحن قد عرفنا و صدقنا المحبة التي هلل فينا   محبة و من يثبت في المحبة يثبت في   و      -16 

 فيه. 
 بهذا تكملت المحبة فينا ا  ي و  لنا ثقة في يوم الدين النه  ما هو في هذا العالم ه ذا نحن ايضا.   -17 
خارج ال  الخوف له عذاب و اما من خاف   ال خوف في المحبة بل المحبة الكاملة تطرح الخوف الى  -18 

 فلم يتكمل في المحبة. 
 "  نحن نحبه النه هو احبنا اوال  -19 

 الواسولي وي:
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 [ ا ستمرار في اإليماي سأي المسي  مو إين          1سالمعمونية هدخ  للطريق  يمنا هرى  ي  هثلت  
 [ سالمت ة 2  
 
 

  -(:50-44:7أعاإلبر سيس )
اما خيمة الشهادة فكانت مع اباننا في البرية  ما امر الذي  لم موسى ا  يعملها على المثال الذي  و  -44 "

 كا  قد راه. 
التي ادخلها ايضا اباؤنا اذ تخلفوا عليها مع يشوع في ملك االمم الذين طردهم   من وجه اباننا الى   -45 

 ايام داود.
 جد مس نا الله يعقوب. الذي وجد نعمة امام   و التمس ا  ي -46 
 و لكن سليما  بنى له بيتا.   -47 
 لكن العلي ال يس ن في هياكل مصنوعات االيادي  ما يقول النبي.  -48 
 السماء  رسي لي و االرض موطئ لقدمي اي بيت تبنو  لي يقول الرب و اي هو م ا  راحتي.  -49 
 "  اليست يدي صنعت هذه االشياء  لها -50 

 اإلير سيس:
 مي ي ون   يس  ش  ه  مو يت  دي يو د يس  ش  ه "= خيمة الشهادة"
مو ي ون   يسننن  شننن  ه  فهو يت  مذا  لقًا     يسننن ن في خيمة دي م اهي هلنيها له فهو "= هي ل ســليما "

رض إشننننارة ألههب  في    م اي ي  يسننننعه م اي  لون المقصننننون دي ر  ة   دي يسنننن ن يسنننن  دي نا يمب على األ
( يمذا هصني  من  مو سايت  3:21سنيسن نوي عندا في السنماء  فأيرشنليب السنمايية مي مسن ن   م( الناس )رؤ

 في الطريق  يالخيمة ةشير لو ون المسي  معنا في مذا العالب  يالهي   يشير لو ونها معه في السماء 
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 رجوع للفهرس  يوم الخميس من األسبوع الخامس 

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (48,47: 17مز)
 (1:7-70:6)يو

 (25: 117مز)
 (8-5:7)مر
 (11-5:6)رو

 الــــــكــــــاثــــــولــــــيــــــ ــــــو :  
ــس:  ــيــــــ  اإلبــــــــر ســـــــــــــــ
 مزمور إنجيــل القــداس:
ــداس:  ــقـــ الـــ ــل  ــيـــ ــجـــ  إنـــ

 

 (1:5-18:4يو1)
 (54-51:7)أع

 (13: 38مز)
 (21-18:17)يو
 

 
 السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة 

 
 -(:21-18:17يوإنجيل القداس )

  ما ارسلتني الى العالم ارسلتهم انا الى العالم. -18  " 
 و الجلهم اقدس انا ذاتي لي ونوا هم ايضا مقدسين في الحق.   -19 
 و لست اسال من اجل هؤالء فقط بل ايضا من اجل الذين يؤمنو  بي ب المهم.  -20 
لي و  الجميع واحدا  ما انك انت ايها االب في و انا فيك لي ونوا هم ايضـا واحدا فينا ليؤمن العالم انك   -21 

 " ارسلتني
 إهاي  القداس:

المسنننننني  قدس ًاةه دي  رس ًاةه  ذييتة لنووي هتن مقدسننننننين دي مخصننننننصننننننين للتق يليس لل اط  دي العالب  
يالمسنننني  يسننننأل منا دي هووي يالدًا  يمثال الولدة مو الولدة يين ااب ياإلين يلو ةمت الولدة ييننا هووي يالدًا 

ريق  يااب يا ين متتدين سالمت ة التي مى  في ااب ياإلين  يرهذا الولدة ي وي لنا هصنننننننننني ًا في الث ات في الط
طليعة   "   مت ة "   يرالتالى فنتن هتتد سالمسننننني  سالمت ة   ي   من يت    يثلت فيه ) را ( ةعسنننننير يو  

  فال يم ن دي هووي يالدًا إّ  إًا  نا مخصنننننننصنننننننين للتق  هتيا من د   التق  يالمسننننننني  مو التق    9:   15
ساط    لذلة فسنننننننننل  الشنننننننننقا  مو مت ة الذات دي مت ة العالب ال اط   ي ًا ي د مذا فنتن خار     ي العالبديينما  

 (   فوي  هت  التق يال اط  في يقت يالد   4:  4الطريق  يلذلة فمت ة العالب مى عداية و ) ي( 
 

عنى. ألني  اسـتمع صـالتي وتضـرعي. وانصـت إلى دموعي وال تسـ ت  "  -(:13:  38مزمور إنجيل القداس )مز
 "  أنا غريب على األرض. ومجتاز مثل جميع آباني. هلليلويا

 مزمور اإلهاي : 
 لتى ةنعت  عيني على التق يدةرم ال اط  فنصير يالدًا "= إستمع صالتي وتضرعي"
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 إفت  عيني على مذا الت يقة يا رب  يدي طريقي مو السماء "= ألني أنا غريب على األرض"
 

حي هو الرب ومبارك هو إلهي. ويتعالى إله خالصــــــــي.   المعطى  "  -(:48,47:  17مزمزمور العشــــــــية )
 "  االنتقام لي. أخضع الشعوب تحتي. هلليلويا

 مزمور العشية:
ا الذين ظلموهي  "= المعطي اإلنتقام لي"مذا ةسلي  من في الطريق "= مبارك هو إلهي"  من اليهون يمن يهًو
 

 -(:1:7-70:6يوإنجيل العشية )
 (7-70:6يو)
 اجابهم يسوع اليس اني انا اخترتكم االثني عشر و واحد منكم شيطا . -70 " 
 " قال عن يهوذا سمعا  االسخريوطي ال  هذا  ا  مزمعا ا  يسلمه و هو واحد من االثني عشر. -71 
 (1:7يو)
و  ا  يســـــــــوع يتردد بـعد هذا في الجلـيل النه لم يرد ا  يتردد في اليهودية ال  اليهود  انوا يطلبو  ا    -1 "

 "  يقتلوه
 إهاي  العشية:

يسنوم يختار لون    يالد لر "= إخترتكم أيها اإلثنى عشـر وواحد منكم هو إبليسأجاب يسـوع وقال أليس أنا  "
فنألند عشننننننننننننننر من التالمينذ سلتوا في الطريق ييالند خر  من الطريق يملنة م( دي لنه هعس فرم ااخرين  يهرى  

 اليهون يريديي قتله فهب دي ًا خار  الطريق 
 

. بار ناكم فى بيت الرب.   الرب أضـــــــــاء علينا. مبارك اآلتي باســـــــــم الرب  "  -:(25:  117مز)مزمور باكر 
 "   هلليلويا

ــم الرب"  مزمور ساكر: مذا ةسنننننننننننلي  من آمن سالمسننننننننننني   يدكرم الرب سقل ه يليس مث  مت ء  "=  مبارك اآلتي بإســـــ
 المرائين الذين ي دهامب في إهاي  العشية 

 
  -(:8-5:7مرإنجيل باكر )

ثم ساله الفريسيو  و الكتبة لماذا ال يسلك تالميذك حسب تقليد الشيوخ بل ياكلو  خبزا بايد غير   -5 "
 مغسولة. 

فاجاب و قال لهم حسنا تنبا اشعياء عنكم انتم المرانين  ما هو م توب هذا الشعب ي رمني بشفتيه و   -6 
 اما قلبه فمبتعد عني بعيدا.

 تعاليم هي وصايا الناس.  و باطال يعبدونني و هم يعلمو   -7 
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النكم تر تم وصـــية   و تتمســـ و  بتقليد الناس غســـل االباريق و الكؤوس و امورا اخر  ثيرة مثل هذه   -8 
 "  تفعلو  

 إهاي  ساكر:
منا هرى دهاس يلدي يدههب في الطريق فيتولموي عن الطهارة الخار ية ل يدي الم سنولة  لون ما يثلتنا في الطريق 

 طهارة القل  مو 
 

  -(:11-5:6روالبولس )
 النه ا   نا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير ايضا بقيامته.  -5 "
 عالمين هذا ا  انساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية  ي ال نعود نستعبد ايضا للخطية. -6 
 ال  الذي مات قد تبرا من الخطية. -7 
 فا   نا قد متنا مع المسيح نؤمن اننا سنحيا ايضا معه.  -8 
 وت بعد.عالمين ا  المسيح بعدما اايم من االموات ال يموت ايضا ال يسود عليه الم  -9 
 ال  الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة و الحياة التي يحياها فيحياها هلل.  -10 
 "   ذلك انتم ايضا احسبوا انفس م امواتا عن الخطية و لكن احياء هلل بالمسيح يسوع ربنا -11 

 اللولس:
إ   نا اآل  قد متنا مع المســيح نؤمن أيضــا   "يشننرد معنى الطريق= مو اإلةتان سالمسنني  في المعمونية  يي م   

 يألي المسي  لن يموت مرة دخرى فتياةنا ستووي ديدية . أننا سنحيا مع المسيح
 مذا شرط الث ات في الطريق ياإلةتان سالمسي   إحسبوا نفوس م أنكم أموات عن الخطية.. لون
 

 -(:1:5-18:4يو 1الكاثولي و  )
 (21-18:4يو1)
ال خوف في المحبة بل المحبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج ال  الخوف له عذاب و اما من خاف    -18 " 

 فلم يتكمل في المحبة. 
 نحن نحبه النه هو احبنا اوال.  -19 
ا  قال احد اني احب   و ابغض اخاه فهو  اذب ال  من ال يحب اخاه الذي ابصره  ي  يقدر ا   -20 

 بصره.يحب   الذي لم ي
 "   و لنا هذه الوصية منه ا  من يحب   يحب اخاه ايضا.  -21 
 ( 1:5يو1)
 "   ل من يؤمن ا  يسوع هو المسيح فقد ولد من   و  ل من يحب الوالد يحب المولود منه ايضا -1" 

 الواسولي وي:
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مت نة اإلخوة ياإليمناي سنأي  من  دهنت خنائذ دي   ي وي لنة هصننننننننننننننين   المت نة التنامنة ةنعي الخو   يالطريق لنذلنة  
 يسوم مو المسي  

 
 -(:54-51:7أعاإلبر سيس )

يا قساة الرقاب و غير المختونين بالقلوب و االذا  انتم دانما تقاومو  الروح القدس  ما  ا  اباؤ م   -51 " 
 كذلك انتم.

اي االنبياء لم يضطهده اباؤ م و قد قتلوا الذين سبقوا فانباوا بمجيء البار الذي انتم اال  صرتم  -52 
 مسلميه و قاتليه. 

 مالنكة و لم تحفظوه.الذين اخذتم الناموس بترتيب   -53 
 "  فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم و صروا باسنانهم عليه -54 

 اإلير سيس:
هنا نرى اليهود المقاومين أنهم ضد الطريق.
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 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (8,7: 117مز)
 (11-7:14)لو
 (28,27: 117مز)

 (15-12:14)لو
 (22-17:6)رو

 الــــــكــــــاثــــــولــــــيــــــ ــــــو :  
ــس:  ــيــــــ  اإلبــــــــر ســـــــــــــــ
 مزمور إنجيــل القــداس:
ــداس:  ــقـــ الـــ ــل  ــيـــ ــجـــ  إنـــ

 

 (6-1:5يو1)
 (4-1:8)أع

 (113,112: 118مز)
 (26-22:17)يو
 

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة 

 
 -(:26-22:17يوإنجيل القداس )

 و انا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني لي ونوا واحدا  ما اننا نحن واحد.  -22  " 
 انا فيهم و انت في لي ونوا م ملين الى واحد و ليعلم العالم انك ارسلتني و احببتهم  ما احببتني.  -23 
ايها االب اريد ا  هؤالء الذين اعطيتني ي ونو  معي حيث اكو  انا لينظروا مجدي الذي اعطيتني  -24 

 النك احببتني قبل انشاء العالم. 
 عرفك اما انا فعرفتك و هؤالء عرفوا انك انت ارسلتني. ايها االب البار ا  العالم لم ي -25 
 "  و عرفتهم اسمك و ساعرفهم لي و  فيهم الحب الذي احببتني به و اكو  انا فيهم -26 

 إهاي  القداس:
ردينا ساألمس دي الولدة ييننا يرين المسننننننني  مي دسننننننناس لنووي سايتين في الطريق  يمنا هرى دي السنننننننيد المسننننننني   

يردينا دي .." "وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني لي ونوا هو أيضـا  واحدا  دعطاها اإلم اهية لهذا فنتن يال عذر  
لمسنننننننننننننني  مننا يقول دهنه دعطناهنا الماند النذي دخنذا من ااب  منا يعطلننا عن الولندة معنًا مو مت نة العنالب ال ناطن   يا

فه  من له مذا الماد سننيتصننارم على ال اط   إًًا من له إيماي يوعد المسنني  سننيثلت في الطريق ألهه سننيزمد في 
 يةأكيدًا على معنى الماد ".  أنا أيضـا  فيهم"مت ة العالب فيتيا يال شنقا   يةأكيدًا على معنى الطريق يت د المسني   

 يطل  من ااب دي هووي معه لنرى الماد الذي دعطاا ااب له  
 

صـــــرخت من  ل قلبي. فاســـــتجب لي يارب. أطلب حقوقك.   "  -(:113,112:  118مزمور إنجيل القداس )مز
 " صرخت إليك فخلصني ألحفظ شهاداتك. هلليلويا

 مزمور القداس:
 ألرى مذا الماد  يلنثلت في المت ة يالولدة م( اإلخوة يهتتقر العالب "= صرخت من  ل قلبي"

 رجوع للفهرس  يوم الجمعة من األسبوع الخامس
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التو ل على البشــر. صــالح هو  صــالح هو التو ل على الرب. أفضــل من  " -(:8,7:  117مزمزمور العشــية )
 "  الرجاء بالرب. أفضل من الرجاء بالرؤساء. هلليلويا

 مزمور العشية:
ر اإلهسننننننننناي سمن يعرفهب من الرؤسننننننننناء  ييدخله الولرياء  لما عر  عدنًا دكلر منهب  لون المرة  يقول خعانة يعت

 ".صالح التو ل على الرب.. أفضل من الرجاء بالرؤساء"
 

 -(:11-7:14لوالعشية )إنجيل 
 و قال للمدعوين مثال و هو يالحظ  ي  اختاروا المتكات االولى قانال لهم. -7 " 
 متى دعيت من احد الى عرس فال تتكئ في المتكا االول لعل اكرم منك ي و  قد دعي منه.  -8 
 لموضع االخير. فياتي الذي دعاك و اياه و يقول لك اعطي م انا لهذا فحينئذ تبتدئ بخجل تاخذ ا -9 
بل متى دعيت فاذهب و اتكئ في الموضع االخير حتى اذا جاء الذي دعاك يقول لك يا صديق ارتفع    -10 

 الى فوق حينئذ ي و  لك مجد امام المتكئين معك. 
 " ال   ل من يرفع نفسه يتضع و من يضع نفسه يرتفع -11 

 إهاي  العشية:
فاهلل يسنن ن عند المتواضنن( المنسننتق   الولدة م( األخوة يطريق الماد اإلة ننام طريق "=  من يضـع نفسـه يرتفع"

  يين اإلخوة ةسل  الشقا ي  ةعصلنا عن   يالولرياء (  15:  57القل  )إش
 

ــ رك. إلهي أنـت فـأرفعـك. أعترف لـك يـارب. ألنـك    "  -:(28,27:  117مز)مزمور بـاكر   أنـت هو إلهي فـأشـــــــ
 " هلليلويااستجبت لي وصرت لي مخلصا . 

[ ألي   دعطاها العرمنننننة دي هخدمه في شنننننخص العقراء 1الشننننن ر منا  "=  أنت هو إلهي فأشـــ رك"  مزمور ساكر:
 [ من د   الم افأة المتوقعة في السماء 2إخوةه  

 
 -(:15-12:14لوإنجيل باكر )

اخوتك و ال اقرباءك و ال  و قال ايضا للذي دعاه اذا صنعت غذاء او عشاء فال تدع اصدقاءك و ال   -12 " 
 الجيرا  االغنياء لئال يدعوك هم ايضا فتكو  لك م افاة.

 بل اذا صنعت ضيافة فادع المساكين الجدع العرج العمي.  -13 
 في و  لك الطوبى اذ ليس لهم حتى ي افوك النك تكافى في ايامة االبرار.   -14 
 " ياكل خبزا في ملكوت  فلما سمع ذلك واحد من المتكئين قال له طوبى لمن  -15 

 إهاي  ساكر:
فالعقراء مب يالدًا معي يخدمتهب طريق الم افأة "  فستعطى الم افأة"  ةسعى يراء الرؤساء ي  إمن( يليمة للعقراء  

 يالماد من   
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 -(:22-17:6روالبولس )
 التعليم التي تسلمتموها.فش را هلل انكم  نتم عبيدا للخطية و لكنكم اطعتم من القلب صورة   -17 " 
 و اذ اعتقتم من الخطية صرتم عبيدا للبر.   -18 
اتكلم انسانيا من اجل ضعم جسد م النه  ما قدمتم اعضاءكم عبيدا للنجاسة و االثم لالثم ه ذا اال   -19 

 قدموا اعضاءكم عبيدا للبر للقداسة.
 النكم لما  نتم عبيد الخطية  نتم احرارا من البر.  -20 
 فاي ثمر  ا  لكم حينئذ من االمور التي تستحو  بها اال  ال  نهاية تلك االمور هي الموت.  -21 
 " و اما اال  اذ اعتقتم من الخطية و صرتم عبيدا هلل فلكم ثمر م للقداسة و النهاية حياة ابدية -22 

 اللولس:
 الطريق مو لمن ةترر من علونية الخطية يمار علدًا لللر 

 
 -(:6- 1:5يو 1الكاثولي و  )

  ل من يؤمن ا  يسوع هو المسيح فقد ولد من   و  ل من يحب الوالد يحب المولود منه ايضا.  -1 " 
 بهذا نعرف اننا نحب اوالد   اذا احببنا   و حفظنا وصاياه. -2 
 فا  هذه هي محبة   ا  نحفظ وصاياه و وصاياه ليست ثقيلة.  -3 
 ال   ل من ولد من   يغلب العالم و هذه هي الغلبة التي تغلب العالم ايماننا. -4 
 من هو الذي يغلب العالم اال الذي يؤمن ا  يسوع هو ابن  .  -5 
قط بل بالماء و الدم و الروح هو الذي يشهد ال  هذا هو الذي اتى بماء و دم يسوع المسيح ال بالماء ف -6 

 "  الروح هو الحق
  ييية الدخول للطريق= المعمونية ياإليماي دي يسوم مو المسي   الواسولي وي:

 إًا دلللنا   يعملنا يوماياا  يمذا ليس م  ًا فهو دعطاها إم اهية ال ل ة  -كييية الث ات في الطريق
 

 -(:4-1:8أعاإلبر سيس )
و  ا  شاول راضيا بقتله و حدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في اورشليم فتشتت  -1 " 

 الجميع في  ور اليهودية و السامرة ما عدا الرسل.
 و حمل رجال اتقياء استفانوس و عملوا عليه مناحة عظيمة.  -2 
 البيوت و يجر رجاال و نساء و يسلمهم الى السجن.و اما شاول فكا  يسطو على الكنيسة و هو يدخل  -3 
 " فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة -4 

 اإلير سيس:
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الونيسننننننننننة ةتيا في العالب في ل  لمسننننننننننيتها  يفي ل  ل ع ننننننننننها ال ع    يلون م ريمة من العالب الذي ي را  
ضننناً  خار  الطريق  ألهه  اي يعع   يشنننايل الذي  اي  " فحدث في ذلك اليوم إضــطهاد عظيم للبيعة"مسنننيتها=  

 مذا عن  ه  إ تذسه   للطريق 
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 رجوع للفهرس  يوم السبت من األسبوع الخامس

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة:إنجيــــل    العشـــــــ

ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (18: 124مز)
 (6-1:14)لو
 (5,4: 35مز)

 (46-37:7)يو
 (13-1:10)عب

 الــــــكــــــاثــــــولــــــيــــــ ــــــو :  
ــس:  ــيــــــ  اإلبــــــــر ســـــــــــــــ
 مزمور إنجيــل القــداس:
ــداس:  ــقـــ الـــ ــل  ــيـــ ــجـــ  إنـــ

 

 (21-11:5يو1)
 (11-6:23)أع

 (5,3: 134مز)
 (11-1:14)يو
 

 
 السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة 

 
 -(:11-1:14يوإنجيل القداس )

 ال تضطرب قلوب م انتم تؤمنو  باهلل فامنوا بي.  -1 " 
 في بيت ابي منازل  ثيرة و اال فاني  نت قد قلت لكم انا امضي العد لكم م انا. -2 
 حتى حيث اكو  انا تكونو  انتم ايضا. و ا  مضيت و اعددت لكم م انا اتي ايضا و اخذ م الي  -3 
 و تعلمو  حيث انا اذهب و تعلمو  الطريق. -4 
 قال له توما يا سيد لسنا نعلم اين تذهب فكي  نقدر ا  نعرف الطريق. -5 
 قال له يسوع انا هو الطريق و الحق و الحياة ليس احد ياتي الى االب اال بي. -6 
 لو  نتم قد عرفتموني لعرفتم ابي ايضا و من اال  تعرفونه و قد رايتموه.  -7 
 قال له فيلبس يا سيد ارنا االب و  فانا. -8 
راني فقد راى االب فكي  تقول انت   قال له يسوع انا مع م زمانا هذه مدته و لم تعرفني يا فيلبس الذي -9 

 ارنا االب.
الست تؤمن اني انا في االب و االب في الكالم الذي اكلم م به لست اتكلم به من نفسي لكن االب   -10 

 الحال في هو يعمل االعمال.
 "  صدقوني اني في االب و االب في و اال فصدقوني لسبب االعمال نفسها -11 

 إهاي  القداس:
دي يدخ   سنننند سشننننريتنا للسننننماء  ليعد لنا م انا  يالمسنننني  ًم  للسننننماء  ز منازل  ثيرةفي السننننماء فهنام لنا م اي 

 يعلينا دي هتمن سأي ااب في اإلين ياإلين في ااب  .الطريقيليد ي وي مو هووي هتن دي ًا  يمو 
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سـبحوا الرب فإ  الرب صـالح. رتلوا السـمه فإنه حلو. ألني أنا قد    "  -(:5,3:  134مزمور إنجيل القداس )مز
 "  علمت أ  الرب عظيم هو. وربنا أفضل من جميع اآللهة. هلليلويا

 مزمور اإلهاي :
 إً دعد لنا    مذا الماد "= سبحوا الرب فإنه صالح"
 

ــية ) ــرانيل بار وا الرب. يا بيت هارو  بار وا الرب. يا بيت الوى   "  -(:18:  124مزمزمور العشـــــ يا بيت إســـــ
 "  بار وا الرب. يا خانفى الرب بار وا الرب. هلليلويا

 مزمور العشية:
 مو هداء للونيسة لت ارم الرب على شعاء طليعتنا "= يا بيت إسرانيل بار وا الرب"
 

 -(:6-1:14لوإنجيل العشية )
 الى بيت احد رؤساء الفريسيين في السبت لياكل خبزا  انوا يراقبونه. و اذ جاء  -1 " 
 و اذا انسا  مستسق  ا  قدامه.  -2 
 فاجاب يسوع و  لم الناموسيين و الفريسيين قانال هل يحل االبراء في السبت. -3 
 فس توا فامس ه و ابراه و اطلقه. -4 
 بئر و ال ينشله حاال في يوم السبت.  ثم اجابهم و قال من منكم يسقط حماره او ثوره في -5 
 " فلم يقدروا ا  يجيبوه عن ذلك -6 

 إهاي  العشية:
المسنننني  يشننننعي مري   يألي اليوم مو يوم سننننلت يتولب عن معازة لدست يوم سننننلت  ييوم السننننلت عمومًا يسننننلق  

  اليوم الثامن  يالمعنى دي األلد يوم ال يامة  لذلة فيوم السننننلت مو رمز لتياةنا على األرض إهتعارًا ليوم ال يامة
 المسي   طلي  يشعي طليعتنا يهتن منا على األرض لي وي لنا هصي  معه في مادا 

 
 " يارب فى السماء رحمتك. وبرك إلى السحاب. عدلك مثل جبال  . هلليلويا " -:(5,4: 35مز)مزمور باكر 
 ُيرس  لنا الريد القدس من السماء من مرالب   دي "= يا رب في السماء رحمتك" مزمور ساكر:

 
 -(:46-37:7يوإنجيل باكر )

 و في اليوم االخير العظيم من العيد وا  يسوع و نادى قانال ا  عطش احد فليقبل الي و يشرب.  -37 " 
 من امن بي  ما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي.   -38 
ين ا  يقبلوه ال  الروح القدس لم ي ن قد اعطي بعد  قال هذا عن الروح الذي  ا  المؤمنو  به مزمع   -39 

 ال  يسوع لم ي ن قد مجد بعد.
 فكثيرو  من الجمع لما سمعوا هذا الكالم قالوا هذا بالحقيقة هو النبي.   -40 
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 اخرو  قالوا هذا هو المسيح و اخرو  قالوا العل المسيح من الجليل ياتي.  -41 
 و من بيت لحم القرية التي  ا  داود فيها ياتي المسيح.  الم يقل الكتاب انه من نسل داود -42 
 فحدث انشقاق في الجمع لسببه.  -43 
 و  ا  قوم منهم يريدو  ا  يمس وه و لكن لم يلق احد عليه االيادي.  -44 
 فجاء الخدام الى رؤساء الكهنة و الفريسيين فقال هؤالء لهم لماذا لم تاتوا به.   -45 
 "  اجاب الخدام لم يتكلم قط انسا  ه ذا مثل هذا االنسا  -46 

 إهاي  ساكر:
لدسنا إهاي  العشننننية عن شننننعاء طليعتنا  فوي  يتب ًلة  هسننننم( اإل اسة في إهاي  ساكر   دي المسنننني  يرسنننن  لنا 

 (21:1كو2الريد القدس  يمو الذي يشعي طليعتنا  يمو الذي يثلتنا في المسي  )
 

 -(:13-1:10عبالبولس )
ال  الناموس اذ له ظل الخيرات العتيدة ال نفس صورة االشياء ال يقدر ابدا بنفس الذبانح  ل سنة  -1  " 

 التي يقدمونها على الدوام ا  ي مل الذين يتقدمو . 
 و اال افما زالت تقدم من اجل ا  الخادمين و هم مطهرو  مرة ال ي و  لهم ايضا ضمير خطايا.  -2 
 يها  ل سنة ذ ر خطايا. لكن ف -3 
 النه ال يم ن ا  دم ثيرا  و تيوس يرفع خطايا. -4 
 لذلك عند دخوله الى العالم يقول ذبيحة و قربانا لم ترد و لكن هيات لي جسدا. -5 
 بمحرقات و ذبانح للخطية لم تسر.  -6 
 ثم قلت هانذا اجيء في درج الكتاب م توب عني الفعل مشيئتك يا  .  -7 
يقول انفا انك ذبيحة و قربانا و محرقات و ذبانح للخطية لم ترد و ال سررت بها التي تقدم حسب   اذ -8 

 الناموس.
 ثم قال هانذا اجيء الفعل مشيئتك يا   ينزع االول لكي يثبت الثاني.  -9 
 فبهذه المشيئة نحن مقدسو  بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة.  -10 
يوم يخدم و يقدم مرارا  ثيرة تلك الذبانح عينها التي ال تستطيع البتة ا  تنزع  و  ل  اهن يقوم  ل   -11 

 الخطية.
 و اما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس الى االبد عن يمين  .  -12 
 " منتظرا بعد ذلك حتى توضع اعداؤه موطئا لقدميه -13 

 اللولس:
َ  سه   الريد القدس   اي مذا سسنننننننل  دي المسننننننني  قدم ًاةه ًييتة عنا يدةب العداء  فتب  ما مو األسننننننناس الذي ُدرسننننننن 

الصنننل   يمنننار منام إم اهية دي يسننن ن الريد القدس في اإلهسننناي  يهسنننم( في مذا اللولس دي المسننني  قدم ًاةه 
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ت موطب ًييتة ةوملنا سب  لس عن يمين دييه في إهتعار ًلة اليوم الذي هصنننننننعد إليه يدي نننننننًا ي ننننننن( دعداؤا ةت
 قدميه 

 
   -(:21-11:5يو 1الكاثولي و  )

 و هذه هي الشهادة ا    اعطانا حياة ابدية و هذه الحياة هي في ابنه.   -11 "
 من له االبن فله الحياة و من ليس له ابن   فليست له الحياة.   -12 
  تبت هذا الي م انتم المؤمنين باسم ابن   لكي تعلموا ا  لكم حياة ابدية و لكي تؤمنوا باسم ابن  . -13 
 و هذه هي الثقة التي لنا عنده انه ا  طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا.  -14 
 ه. و ا   نا نعلم انه مهما طلبنا يسمع لنا نعلم ا  لنا الطلبات التي طلبناها من  -15 
ا  راى احد اخاه يخطئ خطية ليست للموت يطلب فيعطيه حياة للذين يخطئو  ليس للموت توجد  -16 

 خطية للموت ليس الجل هذه اقول ا  يطلب.
  ل اثم هو خطية و توجد خطية ليست للموت. -17 
 . نعلم ا   ل من ولد من   ال يخطئ بل المولود من   يحفظ نفسه و الشرير ال يمسه  -18 
 نعلم اننا نحن من   و العالم  له قد وضع في الشرير.  -19 
و نعلم ا  ابن   قد جاء و اعطانا بصيرة لنعرف الحق و نحن في الحق في ابنه يسوع المسيح هذا   -20 

 هو االله الحق و الحياة االبدية. 
 "  ايها االوالد احفظوا انفس م من االصنام امين -21 

 الواسولي وي:
 [ يثلت فيه 2[ يتمن سه  1ا دي المسي  دعطاها لياة ديدية يمذا لمن  هرى من

 
 -(:11-6:23أعاإلبر سيس )

و لما علم بولس ا  قسما منهم صدوقيو  و االخر فريسيو  صرخ في المجمع ايها الرجال االخوة  -6  " 
 انا فريسي ابن فريسي على رجاء ايامة االموات انا احاكم.

 و لما قال هذا حدثت منازعة بين الفريسيين و الصدوقيين و انشقت الجماعة. -7 
 ال  الصدوقيين يقولو  ا  ليس ايامة و ال مالك و ال روح و اما الفريسيو  فيقرو  ب ل ذلك. -8 
فحدث صياح عظيم و نهض  تبة قسم الفريسيين و طفقوا يخاصمو  قانلين لسنا نجد شيئا رديا في   -9 

 النسا  و ا   ا  روح او مالك قد  لمه فال نحاربن  .هذا ا
و لما حدثت منازعة  ثيرة اختشى االمير ا  يفسخوا بولس فامر العس ر ا  ينزلوا و يختطفوه من    -10 

 وسطهم و ياتوا به الى المعس ر.
و في الليلة التالية وا  به الرب و قال ثق يا بولس النك  ما شـهدت بما لي في اورشـليم ه ذا ينبغي    -11 

 "  ا  تشهد في رومية ايضا
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 اإلير سيس:
 منا هرى ر اء يولس في ال يامة من األموات 
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 رجوع للفهرس  يوم األحد من األسبوع الخامس

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 

ــور   ــزمـــ ــر: مـــ ــاكـــ  بـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (19,5: 134مز)
 (25-21:14)يو

 (18: 134مز)
 (8-4:15)يو

 (38-19:10)عب

 الــــــكــــــاثــــــولــــــيــــــ ــــــو :  
ــس:  ــيــــــ  اإلبــــــــر ســـــــــــــــ
 مزمور إنجيــل القــداس:
ــداس:  ــقـــ الـــ ــل  ــيـــ ــجـــ  إنـــ

 

 (14-6:4بط1)
 (20-1:9)أع

 (2,1: 135مز)
 (11-1:14)يو
 

 
 الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في 

 
 -(:11-1:14يوإنجيل القداس )

 ال تضطرب قلوب م انتم تؤمنو  باهلل فامنوا بي.  -1 " 
 في بيت ابي منازل  ثيرة و اال فاني  نت قد قلت لكم انا امضي العد لكم م انا. -2 
 انا تكونو  انتم ايضا.  و ا  مضيت و اعددت لكم م انا اتي ايضا و اخذ م الي حتى حيث اكو   -3 
 و تعلمو  حيث انا اذهب و تعلمو  الطريق. -4 
 قال له توما يا سيد لسنا نعلم اين تذهب فكي  نقدر ا  نعرف الطريق. -5 
 قال له يسوع انا هو الطريق و الحق و الحياة ليس احد ياتي الى االب اال بي. -6 
 لو  نتم قد عرفتموني لعرفتم ابي ايضا و من اال  تعرفونه و قد رايتموه.  -7 
 قال له فيلبس يا سيد ارنا االب و  فانا. -8 
راني فقد راى االب فكي  تقول انت   قال له يسوع انا مع م زمانا هذه مدته و لم تعرفني يا فيلبس الذي -9 

 ارنا االب.
الست تؤمن اني انا في االب و االب في الكالم الذي اكلم م به لست اتكلم به من نفسي لكن االب   -10 

 الحال في هو يعمل االعمال.
 " صدقوني اني في االب و االب في و اال فصدقوني لسبب االعمال نفسها -11 

 إهاي  القداس:
إهاي  األمس  لون قراءات األمس ر زت على عم  المسنننننني  ينيرا  يقراءات اليوم ةر ز على نيري دها مو هعس  

 الشخصي 
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اعترفوا للرب فـإـنه صــــــــــالح. وإ  إلى األـبد رحمتـه. اعترفوا إلـله   "  -(:2,1: 135مزمور إنجيـل القـداس )مز
 "   اآللهة. فإ  رحمته ثابتة إلى األبد. هلليلويا

 مزمور القداس:
 فالرب دعد لنا م اهًا في سماء مادا "= عترفوا للرب فإنه صالحإ"
 

ــية ) ــماء وعلى األرض. مبارك الرب من  "  -(:19,5:  134مزمزمور العشـ ــنع. فى السـ ــاء الرب صـ و ل ما شـ
 "   صهيو . الساكن فى أورشليم. هلليلويا

 مزمور العشية:
( يااي مو  15:57  سناكن في األعالي دي السنماء )دش"=  و ل ما شـاء الرب صـنع في السـماء وعلى األرض"

 س   نيسته نائمًا ي مو "= ساكن في أورشليم"يصن( مس نًا عند    من يتعظ يميته  يمو 
 

 -(:25-21:14يوإنجيل العشية )
الذي عنده وصاياي و يحفظها فهو الذي يحبني و الذي يحبني يحبه ابي و انا احبه و اظهر له   -21 " 

 ذاتي.
 قال له يهوذا ليس االسخريوطي يا سيد ماذا حدث حتى انك مزمع ا  تظهر ذاتك لنا و ليس للعالم.   -22 
 اجاب يسوع و قال له ا  احبني احد يحفظ  المي و يحبه ابي و اليه ناتي و عنده نصنع منزال.  -23 
 ب الذي ارسلني.الذي ال يحبني ال يحفظ  المي و الكالم الذي تسمعونه ليس لي بل لال -24 
 " بهذا  لمتكم و انا عند م -25 

 إهاي  العشية:
ما يطل ه المسني  منا مو لعظ الومنية يمذا عالمة للنا له  يمن يتعظ الومنية يأةي ااب ياإلين ييصننعا عندا  

 .منزال  
 

ــرانيل بار وا الرب. يا بيت هارو  بار وا الرب. يا بيت الوى بار وا   "  -:(18:  134مز)مزمور باكر  يا بيت إسـ
 "  هلليلوياالرب. يا خانفي الرب بار وا الرب. 

 مزمور ساكر:
 "يا بيت إسرانيل بار وا الرب"من مو سايت في المسي  ي وي له سمار  يهرى منا دمب الثمار دي التسلي = 

 
 -(:8-4:15يوإنجيل باكر )

اثبتوا في و انا في م  ما ا  الغصن ال يقدر ا  ياتي بثمر من ذاته ا  لم يثبت في الكرمة  ذلك انتم  -4 " 
 لم تثبتوا في. ايضا ا  
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انا الكرمة و انتم االغصا  الذي يثبت في و انا فيه هذا ياتي بثمر  ثير النكم بدوني ال تقدرو  ا   -5 
 تفعلوا شيئا.

 ا   ا  احد ال يثبت في يطرح خارجا  الغصن فيجم و يجمعونه و يطرحونه في النار فيحترق.  -6 
 و  في و  لكم.ا  ثبتم في و ثبت  المي في م تطلبو  ما تريد -7 
 " بهذا يتمجد ابي ا  تاتوا بثمر  ثير فتكونو  تالميذي -8 

 إهاي  ساكر:
فهو الطريق  يمن يثلت ي وي له منزل في السنننننماء  ي ي  هثلت  ًلة سأي  "  إثبتوا في  "منا هسنننننم( طل  المسننننني   

مسننننننن ن عند   في هتعظ يمنننننننيته  يمن يعع  يصنننننننير مسننننننن نًا و  يمن  اي مسننننننن نًا و على األرض ي وي له 
السننننننننننننننمناء  دمنا من   يتعظ الومننننننننننننننينة يطرد خنار نًا ي  ي وي في الطريق  ين  خنار نًا عن الطريق فياذ ييام(  

 ييطرد في النار ييتر  
 

 -(:38-19:10عبالبولس )
 فاذ لنا ايها االخوة ثقة بالدخول الى االقداس بدم يسوع.  -19 "
 طريقا  رسه لنا حديثا حيا بالحجاب اي جسده.  -20 
 و  اهن عظيم على بيت  .   -21 
 لنتقدم بقلب صادق في يقين االيما  مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير و مغتسلة اجسادنا بماء نقي.  -22 
 لنتمسك باقرار الرجاء راسخا ال  الذي وعد هو امين. -23 
 و لنالحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة و االعمال الحسنة.   -24 
غير تار ين اجتماعنا  ما لقوم عادة بل واعظين بعضنا بعضا و باالكثر على قدر ما ترو  اليوم  -25 

 يقرب. 
 معرفة الحق ال تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا. فانه ا  اخطانا باختيارنا بعدما اخذنا   -26 
 بل قبول دينونة مخي  و غيرة نار عتيدة ا  تاكل المضادين.  -27 
 من خالم ناموس موسى فعلى شاهدين او ثالثة شهود يموت بدو  رافة.  -28 
و  فكم عقابا اشر تظنو  انه يحسب مستحقا من داس ابن   و حسب دم العهد الذي قدس به دنسا   -29 

 ازدرى بروح النعمة.
 فاننا نعرف الذي قال لي االنتقام انا اجازي يقول الرب و ايضا الرب يدين شعبه.   -30 
 مخي  هو الوقوع في يدي   الحي.   -31 
 و لكن تذ روا االيام السالفة التي فيها بعدما انرتم صبرتم على مجاهدة االم  ثيرة.  -32 
 قات و من جهة صانرين شر اء الذين تصرف فيهم ه ذا. من جهة مشهورين بتعييرات و ضي  -33 
النكم رثيتم لقيودي ايضا و قبلتم سلب اموالكم بفرح عالمين في انفس م ا  لكم ماال افضل في    -34 

 السماوات و باايا. 
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 فال تطرحوا ثقتكم التي لها مجازاة عظيمة.   -35 
 تنالو  الموعد.النكم تحتاجو  الى الصبر حتى اذا صنعتم مشيئة      -36 
 النه بعد قليل جدا سياتي االتي و ال يبطئ.   -37 
 "  و اما البار فبااليما  يحيا و ا  ارتد ال تسر به نفسي -38 

 اللولس:
عتمدها سعد دي آمنا=  إ يلقد . الطريقي سننندا مو  . بدم يســوع المســيح)السنننماء(  لنا ثقة في دخولنا إلى األقداس"

سب يتذرها الرسنول من اإلرةدان ي ّ  فالعقورة مرع ة  يمذا يتدذ ". غسـلت أجسـادنا بالماء النقي""يقين اإليماي"+  
 لو  من دخطأ ساختيارا 

 
 -(:14-6:4بط1الكاثولي و  )

 ليحيوا حسب   بالروح. فانه الجل هذا بشر الموتى ايضا لكي يدانوا حسب الناس في بالجسد و لكن  -6 " 
 و انما نهاية  ل شيء قد اقتربت فتعقلوا و اصحوا للصلوات.  -7 
 و لكن قبل  ل شيء لتكن محبتكم بعض م لبعض شديدة ال  المحبة تستر  ثرة من الخطايا.  -8 
  ونوا مضيفين بعض م بعضا بال دمدمة.  -9 
 لي ن  ل واحد بحسب ما اخذ موهبة يخدم بها بعض م بعضا  و الء صالحين على نعمة   المتنوعة.  -10 
ا   ا  يتكلم احد فكاقوال   و ا   ا  يخدم احد فكانه من قوة يمنحها   لكي يتمجد   في  ل  -11 

 شيء بيسوع المسيح الذي له المجد و السلطا  الى ابد االبدين امين. 
 ايها االحباء ال تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة الجل امتحانكم  انه اصاب م امر غريب.  -12 
 بل  ما اشتر تم في االم المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعال  مجده ايضا مبتهجين.   -13 
هتهم فيجدف عليه و  ا  عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم ال  روح المجد و   يحل علي م اما من ج -14 

 "   اما من جهتكم فيمجد
[ 2[ المت نة للامي(  1هرى مننا  ي  ين  ي دي هتينا يهتن في الطريق لنعن  سنايتين في المسنننننننننننننني    الوناسولي وي:

 م  فشننننننننننرية األلب مو  [ يهعرد في األ3إسننننننننننتخدام مواملنا في خدمة ااخرين  فمواملنا مي دماهة دي لها   إلينا  
 (17:8المسي  مو الطريق( )ريشرية الماد )ف

 
 -(:20-1:9أعاإلبر سيس )

 اما شاول فكا  لم يزل ينفث تهددا و قتال على تالميذ الرب فتقدم الى رنيس الكهنة. -1 " 
و طلب منه رسانل الى دمشق الى الجماعات حتى اذا وجد اناسا من الطريق رجاال او نساء يسوقهم   -2 

 موثقين الى اورشليم.
 و في ذهابه حدث انه اقترب الى دمشق فبغتة ابرق حوله نور من السماء.  -3 
 فسقط على االرض و سمع صوتا قانال له شاول شاول لماذا تضطهدني. -4 
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 انت يا سيد فقال الرب انا يسوع الذي انت تضطهده صعب عليك ا  ترفس مناخس. فقال من  -5 
فقال و هو مرتعد و متحير يا رب ماذا تريد ا  افعل فقال له الرب قم و ادخل المدينة فيقال لك ماذا  -6 

 ينبغي ا  تفعل. 
 . و اما الرجال المسافرو  معه فوقفوا صامتين يسمعو  الصوت و ال ينظرو  احدا -7 
 فنهض شاول عن االرض و  ا  و هو مفتوح العينين ال يبصر احدا فاقتادوه بيده و ادخلوه الى دمشق.  -8 
 و  ا  ثالثة ايام ال يبصر فلم ياكل و لم يشرب.  -9 
 و  ا  في دمشق تلميذ اسمه حنانيا فقال له الرب في رؤيا يا حنانيا فقال هانذا يا رب.  -10 
فقال له الرب قم و اذهب الى الزقاق الذي يقال له المستقيم و اطلب في بيت يهوذا رجال طرسوسيا    -11 

 اسمه شاول النه هوذا يصلي.
 عا يده عليه لكي يبصر.و قد راى في رؤيا رجال اسمه حنانيا داخال و واض  -12 
 فاجاب حنانيا يا رب قد سمعت من  ثيرين عن هذا الرجل  م من الشرور فعل بقديسيك في اورشليم.   -13 
 و ههنا له سلطا  من قبل رؤساء الكهنة ا  يوثق جميع الذين يدعو  باسمك.  -14 
 وك و بني اسرانيل. فقال له الرب اذهب ال  هذا لي اناء مختار ليحمل اسمي امام امم و مل  -15 
 الني ساريه  م ينبغي ا  يتالم من اجل اسمي.   -16 
فمضى حنانيا و دخل البيت و وضع عليه يديه و قال ايها االخ شاول قد ارسلني الرب يسوع الذي   -17 

 ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر و تمتلئ من الروح القدس. 
 ر فابصر في الحال و قام و اعتمد. فللوقت وقع من عينيه شيء  انه قشو   -18 
 و تناول طعاما فتقوى و  ا  شاول مع التالميذ الذين في دمشق اياما.  -19 
 "  و للوقت جعل ي رز في المجامع بالمسيح ا  هذا هو ابن   -20 

 اإلير سيس:
  ي ننننطهد الونيسننننة ي  يدري دهها  سنننند المسنننني  سايتة فيه يمو فيها     شننننايل الطرسننننوسنننني  اي في الطريق الخطأ

يرهذا فهو ي نننطهد المسننني  هعسنننه  يالمسننني  يعهر له ليعيدا للطريق الصنننتي   ي سنننتااب شنننايل ليصنننير يولس 
 الرسول الععيب 

 
 



 (دها ي  األسلوم السانس)  قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 

 

169 

 رجوع للفهرس  أناجيل األسبوع السادس

 
 -األسبوع السادس ينقسم إلى ثالث أقسام:

 الصعون من اإلسنين إلى األررعاء                  في إهتعار  -1
 يوم الخميس                              عيد الصعون  -2
 المت قي من األسلوم ساإلضافة ل سلوم الساس( مو إهتعار يوم العنصرة يوم عيد للول الريد القدس  -3

 أوال : من اإلثنين إلى األربعاء:
"ألهي ًام  إلى ااب" يهسم( قوله  ساقي عدة ديام قليلة على الصعون  لذلة هسم( منا قول الرب - يوم اإلثنين:

دي ًا "سعد قلي    ةريهني" على دهنا هسم( دي ًا عن رعايته لش  ه  فليس معنى معونا دهه 
 سيترم  نيسته عريسته يال رعاية 

مرة دخرى هسم( "دةرم العالب يدم ي إلى ااب  لونه سعمله العدائي دعان لنا مت ة ااب لت مرها   -يوم الثالثاء:
يستاي  لو  ما هسأله منه ساسب المسي   يهسم( في ساقي القراءات دهه لب يتر نا ضععاء ي    يااب 

 دخ ( لنا الشيطاي 
السنننننننيد المسننننننني  في منننننننالةه الشنننننننعاعية األخيرة لآلب يطل  دي يتماد  يمذا الماد المطلوب مو  -يوم األربعاء:

هسننناي الماد فالونيسنننة مي  للناسنننوت يليس الالموت  يمذا يعني دي فداء المسننني   اي ليعطي لإل
  سد المسي  

 ثانيا : يوم الخميس : عيد الصعود المجيد
 ثالثا : العشرة أيام حتى عيد العنصرة

 ةدير القراءات  لها لول الريد القدس يعمله 
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 رجوع للفهرس  يوم اإلثنين من األسبوع السادس 

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (1: 46مز)
 (34-30:6)مر

 (7,6: 46مز)
 (26-22:8)مر
 (5-2:8)رو

 الــــــكــــــاثــــــولــــــيــــــ ــــــو :  
ــس:  ــيــــــ  اإلبــــــــر ســـــــــــــــ
 مزمور إنجيــل القــداس:
ــداس:  ــقـــ الـــ ــل  ــيـــ ــجـــ  إنـــ

 

 (13-9:5يو1)
 (31-23:9)أع

 (9,1: 27مز)
 (23-15:16)يو
 

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة 

 
 -(:23-15:16يوالقداس )إنجيل 

  ل ما لالب هو لي لهذا قلت انه ياخذ مما لي و يخبر م.  -15 " 
 بعد قليل ال تبصرونني ثم بعد قليل ايضا ترونني الني ذاهب الى االب.  -16 
فقال قوم من تالميذه بعضهم لبعض ما هو هذا الذي يقوله لنا بعد قليل ال تبصرونني ثم بعد قليل    -17 

 و الني ذاهب الى االب.  ايضا ترونني
 فقالوا ما هو هذا القليل الذي يقول عنه لسنا نعلم بماذا يتكلم.  -18 
فعلم يسوع انهم  انوا يريدو  ا  يسالوه فقال لهم اعن هذا تتساءلو  فيما بينكم الني قلت بعد قليل    -19 

 ال تبصرونني ثم بعد قليل ايضا ترونني.
 و  و تنوحو  و العالم يفرح انتم ستحزنو  و لكن حزنكم يتحول الى الحق الحق اقول لكم انكم ستب -20 

 فرح.
المراة و هي تلد تحز  ال  ساعتها قد جاءت و لكن متى ولدت الطفل ال تعود تذ ر الشدة لسبب  -21 

 الفرح النه قد ولد انسا  في العالم. 
 ال ينزع احد فرح م منكم. فانتم  ذلك عند م اال  حز  و لكني ساراكم ايضا فتفرح قلوب م و  -22 
 " و في ذلك اليوم ال تسالونني شيئا الحق الحق اقول لكم ا   ل ما طلبتم من االب باسمي يعطي م -23 

 إهاي  القداس:
يهسنننم( قوله دي نننًا "سعد قلي    " ألني ذاهب إلى اآلبساقي عدة ديام على الصنننعون  لذلة هسنننم( منا قول الرب "

 سصعونا  سالاسد  يعارقهبو  هه سألةريهني" لقًا مذا قيلت ألهه ًام  ليصل   يلونها ةشير دي ًا منا 
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ــعـبك وـبارك ميراـثك. إرعهم وارفعهم إلى األـبد. الرب عز   "  -(:9,1:  27مزمور إنجـيل القـداس )مز خلص شـــــــ
 "  لشعبه. هلليلويا
 مزمور اإلهاي :

 دي لي تم  لنا الخالم يومولنا للسماء يالماد "= شعبكخلص "
 لي وهوا معة في السماء "= وإرفعهم إلى األبد"منا يمب مابالوا على األرض  "= إرعهم"
 

 "  يا جميع األمم صفقوا بأيدي م. هللوا هلل. بصوت االبتهاج. هلليلويا " -(:1: 46مزمزمور العشية )
 مزمور العشية:

 مذا لو  الخرا  التي إكتشعت في المسي  راعيها الصال  فس تته يتهلي  "= بأيدي مصفقوا "
 

 -(:34-30:6مرإنجيل العشية )
 و اجتمع الرسل الى يسوع و اخبروه ب ل شيء  ل ما فعلوا و  ل ما علموا.  -30 " 
فقال لهم تعالوا انتم منفردين الى موضع خالء و استريحوا قليال ال  القادمين و الذاهبين  انوا  ثيرين    -31 

 و لم تتيسر لهم فرصة لالكل.
 فمضوا في السفينة الى موضع خالء منفردين.   -32 
وهم و  فراهم الجموع منطلقين و عرفه  ثيرو  فتراكضوا الى هناك من جميع المد  مشاة و سبق  -33 

 اجتمعوا اليه. 
 "  فلما خرج يسوع راى جمعا  ثيرا فتحنن عليهم اذ  انوا  خراف ال راعي لها فابتدا يعلمهم  ثيرا -34 

 إهاي  العشية:
ــع قفر"هرى رعاية المسنننننني  لتالميذا  فهو يأخذمب ليسننننننتريتوا  يدخذمب   إشننننننارة للعالب الذي هتيا فيه  يمذا "  لموضــ

تحنن عليهم إذ ـ انوا  "ا   لننا خالل ي ونهنا في منذا العنالب القعر  يلمنا ة عنه  م(  إشننننننننننننننارة للتعزينات التي يعطيهن
 مذا مو مسيتنا الراعي الصال  " كخراف ال راعي لها

 
رتلوا إللهنــا رتلواز رتلوا لملكنــا رتلواز أل  الرب هو ملــك األرض  لهــاز رتلوا   "  -:(7,6:  46مز)مزمور بــاكر  
 "  بفهم. هلليلويا
  فهو قد شعى طليعتنا فنرى السماء .."= رتلوا إللهنا" مزمور ساكر:

 
 -(:26-22:8مرإنجيل باكر )

 و جاء الى بيت صيدا فقدموا اليه اعمى و طلبوا اليه ا  يلمسه.   -22 " 
فاخذ بيد االعمى و اخرجه الى خارج القرية و تفل في عينيه و وضع يديه عليه و ساله هل ابصر    -23 

 شيئا.
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 فتطلع و قال ابصر الناس  اشجار يمشو .  -24 
 ثم وضع يديه ايضا على عينيه و جعله يتطلع فعاد صحيحا و ابصر  ل انسا  جليا.   -25 
 "  ية و ال تقل الحد في القريةفارسله الى بيته قانال ال تدخل القر  -26 

 إهاي  ساكر:
 [ ردي    شب  ليًا 2[ األيلى يرى الناس  أشاار        1قصة شعاء دعمى على مرللتين  

+   12-9:2كو1األيلى ةشنننننننير ألي الريد القدس يعطينا دي هرى ااي دماان السنننننننماء  ما في ل ز  ما في مرآة )
 ( 12:13كو1الرسول لينئذ سأعر   ما عرفت )( يالثاهية يقول عنها 12:13كو1
 

 -(:5-2:8روالبولس )
 ال  ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد اعتقني من ناموس الخطية و الموت.  -2 " 
النه ما  ا  الناموس عاجزا عنه في ما  ا  ضعيفا بالجسد فاهلل اذ ارسل ابنه في شبه جسد الخطية و   -3 

 الجل الخطية دا  الخطية في الجسد.
 لكي يتم ح م الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح -4
 "  لروح فبما للروح.فا  الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمو  و لكن الذين حسب ا -5 

 اللولس:
" ناموس روح الحياة قد أعتقنا من ناموس الخطية "  ألي  كي  ه ي  ااي  يال سنننننننننننننلطاي للخطية ااي علينا  "

 يالوا   علينا ااي دي هتيا يههتب ستس  الريد 
 

 -(:13- 9:5يو 1الكاثولي و  )
 ا   نا نقبل شهادة الناس فشهادة   اعظم ال  هذه هي شهادة   التي قد شهد بها عن ابنه.  -9 " 
من يؤمن بابن   فعنده الشهادة في نفسه من ال يصدق   فقد جعله  اذبا النه لم يؤمن بالشهادة   -10 

 التي قد شهد بها   عن ابنه. 
 حياة ابدية و هذه الحياة هي في ابنه.  و هذه هي الشهادة ا    اعطانا  -11 
 من له االبن فله الحياة و من ليس له ابن   فليست له الحياة.   -12 
  تبت هذا الي م انتم المؤمنين باسم ابن   لكي تعلموا ا  لكم حياة ابدية و لكي تؤمنوا باسم  -13 

 "  ابن  
 الواسولي وي:

 لياة ديدية الرسول ي ت  لوي هعلب دي لنا 
 

 -(:31-23:9أعاإلبر سيس )
 و لما تمت ايام  ثيرة تشاور اليهود ليقتلوه.   -23  " 
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 فعلم شاول بم يدتهم و  انوا يراقبو  االبواب ايضا نهارا و ليال ليقتلوه.  -24 
 فاخذه التالميذ ليال و انزلوه من السور مدلين اياه في سل.   -25 
حاول ا  يلتصق بالتالميذ و  ا  الجميع يخافونه غير مصدقين انه  و لما جاء شاول الى اورشليم   -26 

 تلميذ. 
فاخذه برنابا و احضره الى الرسل و حدثهم  ي  ابصر الرب في الطريق و انه  لمه و  ي  جاهر في    -27 

 دمشق باسم يسوع. 
 فكا  معهم يدخل و يخرج في اورشليم و يجاهر باسم الرب يسوع.  -28 
 يباحث اليونانيين فحاولوا ا  يقتلوه. و  ا  يخاطب و  -29 
 فلما علم االخوة احدروه الى ايصرية و ارسلوه الى طرسوس.  -30 
و اما الكنانس في جميع اليهودية و الجليل و السـامرة فكا  لها سـالم و  انت تبنى و تسـير في خوف    -31 

 "  الرب و بتعزية الروح القدس  انت تتكاثر
 اإلير سيس:

مابلنا على األرض  هاد اإلضننطهان ضنند الونيسننة  يلون هاد معوهة إلهنا الراعي الصننال  فناد الونائس لها ألهنا  
 سالم يةرةي  يرنياي يةسير في مخافة الرب يرتعزية الريد القدس ي اهت ةتواسر 
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 رجوع للفهرس  يوم الثالثاء من األسبوع السادس 

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (5,4: 46مز)
 (29-14:9)مر

 (4,3: 46مز)
 (32-30:9)مر
 (11-9:8)رو

 الــــــكــــــاثــــــولــــــيــــــ ــــــو :  
ــس:  ــيــــــ  اإلبــــــــر ســـــــــــــــ
 مزمور إنجيــل القــداس:
ــداس:  ــقـــ الـــ ــل  ــيـــ ــجـــ  إنـــ

 

 (12-9:5يو1)
 (29-27:5)أع

 (10: 114مز)
 (33-23:16)يو
 

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة 

 
 -(:33-23:16يوإنجيل القداس )

 و في ذلك اليوم ال تسالونني شيئا الحق الحق اقول لكم ا   ل ما طلبتم من االب باسمي يعطي م.   -23 " 
 الى اال  لم تطلبوا شيئا باسمي اطلبوا تاخذوا لي و  فرح م  امال. -24 
 ثال بل اخبر م عن االب عالنية. قد  لمتكم بهذا بامثال و لكن تاتي ساعة حين ال اكلم م ايضا بام  -25 
 في ذلك اليوم تطلبو  باسمي و لست اقول لكم اني انا اسال االب من اجلكم.  -26 
 ال  االب نفسه يحب م النكم قد احببتموني و امنتم اني من عند   خرجت.  -27 
 خرجت من عند االب و قد اتيت الى العالم و ايضا اترك العالم و اذهب الى االب. -28 
 قال له تالميذه هوذا اال  تتكلم عالنية و لست تقول مثال واحدا.   -29 
 اال  نعلم انك عالم ب ل شيء و لست تحتاج ا  يسالك احد لهذا نؤمن انك من   خرجت. -30 
 اجابهم يسوع اال  تؤمنو .  -31 
ي وحدي و انا لست  هوذا تاتي ساعة و قد اتت اال  تتفرقو  فيها  ل واحد الى خاصته و تتر ونن  -32 

 وحدي ال  االب معي. 
 " قد  لمتكم بهذا لي و  لكم في سالم في العالم سي و  لكم ضيق و لكن ثقوا انا قد غلبت العالم -33 

 إهاي  القداس:
لة سعد دي دةب عمله العدائي الا ار يمنالتنا  ".  أترك العالم وأمضـي إلى اآلب"ألي ميعان الصنعون إقترب هسنم(   ًي

ي   اي عمله العدائي سنننل ًا  ". فإياه يعطي م)دي قوة عملي العدائي(   كل ما تســألونه من اآلب بإســمي"م( ااب  
لذلة يم ننا في دي ضنننيقة دي هقول م( ". اآلب هو أيضــا  يحب م"في المت ة األيوية التي منننار ااب ي مرها يها  

فى إهاي  األمس ردينا المسنننني     ي ما غل  مو العالب سننننن ل  هتن دي ننننًا "  ت وحدي أل  أبي معيلســـ"المسنننني   
 يعزينا س لماةه يس  قعر مذا العالب   يفى إهاي  اليوم هرى مت ة ااب ةتي  ينا يس  ضيق مذا العالب  
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أحببت أ  يســــمع الرب صــــوت تضــــرعي. ألنه أمال بســــمعه إلّى.   "  -(:10:  114مزمور إنجيل القداس )مز
 "  فدعوته فى أيامي. هلليلويا

 مزمور القداس:
العالب سنننني وي فيه  ".  أحببت أ  يســـمع الرب صـــوت تضـــرعي"لقًا لنا يعد دي ه ل  لون  يد دي هصننننلي يهطل  

يقوله دلللت يعنى دهه   نا ضننننننيق )إهاي  القداس( يلذلة هت ننننننرم يلون يدالة  و  يت  دي يسننننننم( مننننننوت دي 
 ةذي  لذة مت ة   يس  ة رعاةه يملواةه  

 
اختارنا ميراثا له. جمال يعقوب الذي أحبه. صــعد   بتهليل. والرب بصــوت   "  -(:5,4:  46مزمزمور العشــية )
 "  البوق. هلليلويا
 مزمور العشية:

 دي لررها   مو معد سعد  "صعد   بتهليل"فم اهنا في السماء معه ليد "= إختارنا ميراثا  له"
 

 -(:29-14:9مرإنجيل العشية )
 و لما جاء الى التالميذ راى جمعا  ثيرا حولهم و  تبة يحاورونهم.   -14 " 
 و للوقت  ل الجمع لما راوه تحيروا و ر ضوا و سلموا عليه.   -15 
 فسال الكتبة بماذا تحاورونهم.  -16 
 فاجاب واحد من الجمع و قال يا معلم قد قدمت اليك ابني به روح اخرس.   -17 
 و حيثما ادر ه يمزقه فيزبد و يصر باسنانه و ييبس فقلت لتالميذك ا  يخرجوه فلم يقدروا.   -18 
 فاجاب و قال لهم ايها الجيل غير المؤمن الى متى اكو  مع م الى متى احتملكم قدموه الي.   -19 
 وه اليه فلما راه للوقت صرعه الروح فوقع على االرض يتمرغ و يزبد. فقدم  -20 
 فسال اباه  م من الزما  منذ اصابه هذا فقال منذ صباه.  -21 
 و  ثيرا ما القاه في النار و في الماء ليهلكه لكن ا   نت تستطيع شيئا فتحنن علينا و اعنا.  -22 
 فقال له يسوع ا   نت تستطيع ا  تؤمن  ل شيء مستطاع للمؤمن.   -23 
 فللوقت صرخ ابو الولد بدموع و قال اؤمن يا سيد فاعن عدم ايماني.   -24 
  انتهر الروح النجس قانال له ايها الروح االخرس االصم انا امرك  فلما راى يسوع ا  الجمع يتراكضو  -25 

 اخرج منه و ال تدخله ايضا.
 فصرخ و صرعه شديدا و خرج فصار  ميت حتى قال  ثيرو  انه مات.   -26 
 فامس ه يسوع بيده و اقامه فقام.  -27 
 ه.و لما دخل بيتا ساله تالميذه على انفراد لماذا لم نقدر نحن ا  نخرج  -28 
 "  فقال لهم هذا الجنس ال يم ن ا  يخرج بشيء اال بالصالة و الصوم -29 
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 إهاي  العشية:
الشيطاي لن ي ذ عن الترب ضد الونيسة  ييسيلة لرره الصالة )ملتنا ساهلل( يالصوم )إماةة الاسد( ي لظ دي 

 يسوم دقام الولد يسي يمنا هتن 
 

ــعوب لنا واألمم تحت أقدامنا. اختارنا ميراثا له. جمال يعقوب الذي   "  -:(4,3:  46مز)مزمور باكر  ــع الشـ أخضـ
 "  أحبه. هلليلويا
 مزمور ساكر:

ــعوب لنا واألمم تحت أقدامنا" ــع الشــ ( التي مننننننارت ةتت دقدامنا سعم  19:10مذا عن الشننننننياطين )لو"=  أخضــ
طاي لها دي ةسننقطنا في الشننر  على دي هلتزم  ب الونيسننة  لون   سننلار  تالعدائي )إهاي  ساكر(  لقًا مي ةُ المسنني   

 سالصالة يالصوم )إهاي  العشية( 
 

 -(:32-30:9مرإنجيل باكر )
 و خرجوا من هناك و اجتازوا الجليل و لم يرد ا  يعلم احد.   -30 " 
النه  ا  يعلم تالميذه و يقول لهم ا  ابن االنسا  يسلم الى ايدي الناس فيقتلونه و بعد ا  يقتل    -31 

 يقوم في اليوم الثالث.
 " و اما هم فلم يفهموا القول و خافوا ا  يسالوه -32 

 إهاي  ساكر:
 إين اإلهساي يسلب إلى ديدي الناس فيقتلوهه يرعد سالسة ديام يقوم  .. طريق الصعود

فنتن فى المسنننننني  الذى    ضننننننطهان العالب سب هموت سالاسنننننند لوننا سنننننننقوم ي يطريقنا       دي هاوب في ضننننننيقات  
 ُمل َ  يمات سب قام  فهو الطريق هثلت فيه في وي م اهنا األيدى فى السماء معه  

 
 -(:11-9:8روالبولس )

و اما انتم فلستم في الجسد بل في الروح ا   ا  روح   ساكنا في م و لكن ا   ا  احد ليس له  -9 " 
 روح المسيح فذلك ليس له. 

 و ا   ا  المسيح في م فالجسد ميت بسبب الخطية و اما الروح فحياة بسبب البر.  -10 
اقام المســــــيح من االموات ســــــيحيي    و ا   ا  روح الذي اقام يســــــوع من االموات ســــــاكنا في م فالذي  -11 

 "  اجساد م المانتة ايضا بروحه الساكن في م
 اللولس:

موت عن شنهوات العالب   "=الجسـد الميتم ذا ين  ي دي هسنلة في العالب لتى ي م  خالمننا يومنولنا للسنماء  "
 )موم مثاًل( يميت عن الخطية  يرهذا ةتيا الريد   سالريد التال فينا 
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 -(:12-9:5يو1الكاثولي و  )

 ا   نا نقبل شهادة الناس فشهادة   اعظم ال  هذه هي شهادة   التي قد شهد بها عن ابنه.  -9 " 
من يؤمن بابن   فعنده الشهادة في نفسه من ال يصدق   فقد جعله  اذبا النه لم يؤمن بالشهادة   -10 

 التي قد شهد بها   عن ابنه. 
 حياة ابدية و هذه الحياة هي في ابنه.  و هذه هي الشهادة ا    اعطانا  -11 
 "  من له االبن فله الحياة و من ليس له ابن   فليست له الحياة -12 

 الواسولي وي:
 ساين   ي يمه    ساإليماي نعوة من الرسول دي هتمسة ساين   لي وي لنا لياة  يمن يتمسة

 
 -(:29-27:5أعاإلبر سيس )

 فلما احضروهم اوقفوهم في المجمع فسالهم رنيس الكهنة.   -27 " 
قانال اما اوصيناكم وصية ا  ال تعلموا بهذا االسم و ها انتم قد مالتم اورشليم بتعليم م و تريدو  ا     -28 

 تجلبوا علينا دم هذا االنسا .
 "  فاجاب بطرس و الرسل و قالوا ينبغي ا  يطاع   اكثر من الناس -29 

 ير سيس:اإل
 ".فلما جاءوا بهم أقامهم في المجمع"منا هرى ال يق الذي في العالب= 

لة لنستمر سايتين في الطريق " ينبغي أ  يطاع   أكثر من الناس"ي ي  ين  ي دي هسلة=   ًي
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 رجوع للفهرس  يوم األربعاء من األسبوع السادس 

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (6-4: 22مز)
 (37-32:9)مر

 (2,1: 22مز)
 (42-38:9)مر
 (7-1:7)رو

 الــــــكــــــاثــــــولــــــيــــــ ــــــو :  
ــس:  ــيــــــ  اإلبــــــــر ســـــــــــــــ
 مزمور إنجيــل القــداس:
ــداس:  ــقـــ الـــ ــل  ــيـــ ــجـــ  إنـــ

 

 (18-13:5يو1)
 (10-6:19)أع

 (17,12: 29مز)
 (9-1:17)يو
 

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة 

 
 -(:9-1:17يوإنجيل القداس )

تكلم يسوع بهذا و رفع عينيه نحو السماء و قال ايها االب قد اتت الساعة مجد ابنك ليمجدك ابنك   -1 " 
 ايضا. 

 اذ اعطيته سلطانا على  ل جسد ليعطي حياة ابدية لكل من اعطيته.  -2 
 وع المسيح الذي ارسلته.و هذه هي الحياة االبدية ا  يعرفوك انت االله الحقيقي وحدك و يس -3 
 انا مجدتك على االرض العمل الذي اعطيتني العمل قد اكملته.  -4 
 و اال  مجدني انت ايها االب عند ذاتك بالمجد الذي  ا  لي عندك قبل  و  العالم.  -5 
 انا اظهرت اسمك للناس الذين اعطيتني من العالم  انوا لك و اعطيتهم لي و قد حفظوا  المك.  -6 
 و اال  علموا ا   ل ما اعطيتني هو من عندك.  -7 
ال  الكالم الذي اعطيتني قد اعطيتهم و هم قبلوا و علموا يقينا اني خرجت من عندك و امنوا انك انت   -8 

 ارسلتني. 
 " من اجلهم انا اسال لست اسال من اجل العالم بل من اجل الذين اعطيتني النهم لك -9 

 إهاي  القداس:
السنناعة مي سنناعة الصننلي  فماد المسنني  يدد سالصننلي  سب  لوسننه عن يمين  " أتت السـاعة مجد إبنكيا أبت قد  "

مجدني بالمجد الذي  "ااب  يمذا الماد للاسنننند  فماد الالموت   يلب يلن يت ير لتى ي  سالتاسنننند يالصننننلي = 
  يقطعًا مذا لتسننننننننناب ( 5:   17)يو دي لي ن للاسننننننننند هعس ماد الالموت "=  كا  لي عندك قبل أ  ي و  العالم

ــت أطلب من أجل العالم بل من أجل الذين أعطيتهم لي"  يلمن مذا الماد   (22:    17)يو ال شننننر منننناريا ) لسـ
  )فو  الخليقة مي خاضعة لآلب(  "ألنهم لك سدي(  
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ـيارب أرض بخالصـــــــــي. ـيارب التـفت إلى معونتي. ـيا إلهي فال   " -(:17,12: 29مزمور إنجـيل الـقداس )مز

 " لليلوياتبطئ. ه
 مزمور اإلهاي :

 مي يلساي المسي  ليقل  ااب فدائه ييعطي الخالم لل شر سب يمادا "= يا رب إرض بخالصي"
 

هيأت قدامى ماندة مقابل الذين يحزنونني. دهنت بالزيت رأســـي. و أســـك  "  -(:6-4:  22مزمزمور العشـــية )
 "  أس رتني مثل الصرف. هلليلويا

 مزمور العشية:
هيأت قدامي ماندة "الرب يسننننننننوم لب يتر نا في العالب خالل رللتنا للسننننننننماء نيي معوهة  ي  يعطينا  سنننننننندا ينمه 

لة" دهنت بالزيت رأســي"يمو يم ها يريله  "  مقابل الذين يحزنونني   لنع  سايتين فى المسننني  الطريق  يليعزينا  ًي
دم سننننننر اإلفخارسننننننتيا  طريق للث ات فى المسنننننني   يالمزمور يق ييعيننا لي ننننننمن لنا دّ  هعشنننننن  في يمننننننولنا للماد 

( فهد  القراءات  لها الث ات فى المسني   15:   57الطريق   ياإلهاي  يقدم التواضن(  سنر س ات فى الطريق )إش
 الطريق  

 
  -(:37-32:9مرإنجيل العشية )

 و اما هم فلم يفهموا القول و خافوا ا  يسالوه.  -32 "
  فرناحوم و اذ  ا  في البيت سالهم بماذا  نتم تتكالمو  فيما بينكم في الطريق. و جاء الى   -33

 فس توا النهم تحاجوا في الطريق بعضهم مع بعض في من هو اعظم.  -34 
 فجلس و نادى االثني عشر و قال لهم اذا اراد احد ا  ي و  اوال في و  اخر الكل و خادما للكل.  -35 
 وسطهم ثم احتضنه و قال لهم. فاخذ ولدا و اقامه في  -36 
 " من قبل واحدا من اوالد مثل هذا باسمي يقبلني و من قبلني فليس يقبلني انا بل الذي ارسلني -37 

 إهاي  العشية:
إهاي  القداس عن ماد اإلين يمذا يدد ساة ننناعه ي خالئه لذاةه  يمنا يعلمنا السنننيد المسننني  نرسنننًا في دي هتمث  سه  

 يلو إة عنا  ما إة ( سنتماد معه " أوال  ي و  آخر الكل وخادما  للجميع الذي يريد أ  ي و  "
 

   الرب يرعاني. فال يعوزني شيء. فى م ا  خضرة أس نني. رد نفسي. هلليلويا  "  -:(2,1:  22مز)مزمور باكر  
" 

 مزمور ساكر:
 مو معد للسماء لونه مستمر في رعايته لنا " "الرب يرعاني
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 -(:42-38:9مرإنجيل باكر )
فاجابه يوحنا قانال يا معلم راينا واحدا يخرج شياطين باسمك و هو ليس يتبعنا فمنعناه النه ليس    -38 " 

 يتبعنا. 
 فقال يسوع ال تمنعوه النه ليس احد يصنع قوة باسمي و يستطيع سريعا ا  يقول علي شرا.   -39 
 ال  من ليس علينا فهو معنا.  -40 
 ال  من سقاكم  اس ماء باسمي النكم للمسيح فالحق اقول لكم انه ال يضيع اجره.   -41 
 "  ر رحى و طرح في البحرو من اعثر احد الصغار المؤمنين بي فخير له لو طوق عنقه بحج -42 

 إهاي  ساكر:
منا هرى رعاية المسنننني  لقطيعه  مو سننننيصننننعد في ال د للسننننماء  لونه   يترم  نيسننننته  مو ااي عن يمين ااب 
لوننه يانابي يي نافب  ي نافب المتمنين خيرًا ين  ي نافب من يقندم لنه  نأس مناء  ييانابي من يعثرمب  يرهنذا يتماند  

 المسي  
 

 -(:7-1:7روالبولس )
 ام تجهلو  ايها االخوة الني اكلم العارفين بالناموس ا  الناموس يسود على االنسا  ما دام حيا.  -1 " 
فا  المراة التي تحت رجل هي مرتبطة بالناموس بالرجل الحي و لكن ا  مات الرجل فقد تحررت من   -2 

 ناموس الرجل.
لرجل اخر و لكن ا  مات الرجل فهي حرة من الناموس  فاذا ما دام الرجل حيا تدعى زانية ا  صارت  -3 

 حتى انها ليست زانية ا  صارت لرجل اخر.
اذا يا اخوتي انتم ايضا قد متم للناموس بجسد المسيح لكي تصيروا الخر للذي قد اايم من االموات   -4 

 لنثمر هلل. 
 اعضاننا لكي نثمر للموت.  النه لما  نا في الجسد  انت اهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في -5 
و اما اال  فقد تحررنا من الناموس اذ مات الذي  نا ممس ين فيه حتى نعبد بجدة الروح ال بعتق   -6 

 الحرف.
فماذا نقول هل الناموس خطية حاشــــا بل لم اعرف الخطية اال بالناموس فانني لم اعرف الشــــهوة لو لم   -7 

 " يقل الناموس ال تشته
 اللولس:

لتثمروا  "طريق الماد لنا دي هموت م( المسي  فنتترر يهثمر يهتيا  يااي هتن هعلد سادة الريد   سعتق التر  
ي  سمار ل صننننننن منعصنننننن  عن الورمة   يلون من مو سايت    يرهذا يتماد إين   سأي ي وي للمتمنين سمار "= هلل

   فى الورمة الت ي ية ستووي له سمار فتياة المسي  سايتة فيه
 -(:18-13:5يو1الكاثولي و  )
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 تبت هذا الي م انتم المؤمنين باسم ابن   لكي تعلموا ا  لكم حياة ابدية و لكي تؤمنوا باسم ابن  -13 " 
.  

 و هذه هي الثقة التي لنا عنده انه ا  طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا.  -14 
 و ا   نا نعلم انه مهما طلبنا يسمع لنا نعلم ا  لنا الطلبات التي طلبناها منه.   -15 
ا  راى احد اخاه يخطئ خطية ليست للموت يطلب فيعطيه حياة للذين يخطئو  ليس للموت توجد  -16 

 خطية للموت ليس الجل هذه اقول ا  يطلب.
  ل اثم هو خطية و توجد خطية ليست للموت. -17 
 " نعلم ا   ل من ولد من   ال يخطئ بل المولود من   يحفظ نفسه و الشرير ال يمسه -18 

 الواسولي وي:
 = يمن يتعظ هعسه يع  سايتا فى الطريق   المولود من   يحفظ نفسه

 م ذا يتماد إين   "= لتعلموا أ  الحياة األبدية لكم ولكي تؤمنوا بإسم إبن  "
 مذا سعم  المسي  العدائي  يراستااسة   لنا يتماد إين   "= مهما طلبنا يسمع لنا"
 

  -(:10-6:19أعاإلبر سيس )
 و لما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فطفقوا يتكلمو  بلغات و يتنباو .  -6 "
 و  ا  جميع الرجال نحو اثني عشر. -7 
 ثم دخل المجمع و  ا  يجاهر مدة ثالثة اشهر محاجا و مقنعا في ما يختص بملكوت  .  -8 
 يقنعو  شاتمين الطريق امام الجمهور اعتزل عنهم و افرز التالميذ محاجا و لما  ا  قوم يتقسو  و ال -9 

 كل يوم في مدرسة انسا  اسمه تيرانس. 
 " و  ا  ذلك مدة سنتين حتى سمع  لمة الرب يسوع جميع الساكنين في اسيا من يهود و يونانيين -10 

 اإلير سيس:
لة سعم  الريد القدس الذى ل  على الونيسنننننة   الخدمة منا هرى المقايمة ضننننند الورابة  لون هاد هااد   يم ذا    ًي

 يتماد إين   يدخول    مت ء لإليماي 
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 رجوع للفهرس  يوم الخميس من األسبوع السادس )عيد الصعود المجيد(

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (32-30: 67مز)
 (62-51:9)لو
 (19,18: 67مز)

 (20-12:16)مر
 (16-13:3تي1)

 الــــــكــــــاثــــــولــــــيــــــ ــــــو :  
ــس:  ــيــــــ  اإلبــــــــر ســـــــــــــــ
 مزمور إنجيــل القــداس:
ــداس:  ــقـــ الـــ ــل  ــيـــ ــجـــ  إنـــ

 

 (22-15:3بط1)
 (14-1:1)أع

 (10,9: 24مز)
 (53-36:24)لو
 

 
 دورات فى صحن الكنيسة 3مرات ثم  3 يوم عيد الصعود توجد دورة أليقونة الصعود داخل الهي ل حول المذبح

 ثم دورة أخرى حول المذبح . أما بقية األيام العشرة ما بين الصعود والعنصرة ي تفى بثالث دورات حول المذبح
 فالمسيح بجسده فى السماء بعد الصعود . والهي ل رمز للسماء

 
 

 -(:53-36:24لوإنجيل القداس )
 ع نفسه في وسطهم و قال لهم سالم لكم. و فيما هم يتكلمو  بهذا وا  يسو   -36 " 
 فجزعوا و خافوا و ظنوا انهم نظروا روحا.  -37 
 فقال لهم ما بالكم مضطربين و لماذا تخطر افكار في قلوب م.   -38 
 انظروا يدي و رجلي اني انا هو جسوني و انظروا فا  الروح ليس له لحم و عظام  ما ترو  لي. -39 
 يديه و رجليه.و حين قال هذا اراهم   -40 
 و بينما هم غير مصدقين من الفرح و متعجبين قال لهم اعند م ههنا طعام.  -41 
 فناولوه جزءا من سمك مشوي و شيئا من شهد عسل.  -42 
 فاخذ و اكل قدامهم.   -43 
و قال لهم هذا هو الكالم الذي  لمتكم به و انا بعد مع م انه ال بد ا  يتم جميع ما هو م توب عني    -44 

 في ناموس موسى و االنبياء و المزامير.
 حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. -45 
 وم الثالث.و قال لهم ه ذا هو م توب و ه ذا  ا  ينبغي ا  المسيح يتالم و يقوم من االموات في الي  -46 
 و ا  ي رز باسمه بالتوبة و مغفرة الخطايا لجميع االمم مبتدا من اورشليم.   -47 
 و انتم شهود لذلك.  -48 
 و ها انا ارسل الي م موعد ابي فاايموا في مدينة اورشليم الى ا  تلبسوا قوة من االعالي.  -49 
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 و اخرجهم خارجا الى بيت عنيا و رفع يديه و بار هم.   -50 
 و فيما هو يبار هم انفرد عنهم و اصعد الى السماء.  -51 
 فسجدوا له و رجعوا الى اورشليم بفرح عظيم.   -52 
 "  ل حين في الهي ل يسبحو  و يبار و    امينو  انوا   -53 

 إهاي  القداس:
 هاد فيه قصة معون المسي  للسماء 

 
ارفعوا أيها الرؤساء أبواب م. وارتفعي أيتها األبواب الدهرية. ويدخل   "  -(:10,9:  24مزمور إنجيل القداس )مز

 " لليلوياملك المجد. من هو هذا ملك المجد. رب القوات هذا هو ملك المجد. ه
 مزمور القداس:

منا هرى مشهد لمالئوة ماعدة م( المسي  يمو يهيئته الاسدية  يمالئوة آخرين يترسوي ديواب السماء ييمنعوي  
وإرتفعي  " "إرفعوا أيها الرؤســاء أبواب م"نخول ال شنننر إلى الدمر  ييصنننر  المالئوة المصننناللين للمسننني  للتراس 

ييندم  التراس لهذا اإلهسننناي ييتسننناءلوي  ".  المجد ليدخل ملك"التي  اهت م لقة يللدمر   " أيتها األبواب الدهرية
 المسي  لم   سد سشريتنا ينخ  للسماء  يمذا معنى دها ًام  ألعد لوب م اهًا " من هو هذا ملك المجد"
 

ــية ) ممالك األرض ســـــــبحي  . ورتلي للرب. رتلوا هلل الذي صـــــــعد إلى  "  -(:32-30:  67مزمزمور العشـــــ
 "  دا هلل. أل  عظم بهانه على إسرانيل وقوته فى السحاب. هلليلوياالسماء نحو المشرق أعطوا مج

 مزمور العشية:
 ".رتلوا هلل الذي صعد إلى السماء"هلوة من ناين عن معون المسي    

 
 -(:62-51:9لوإنجيل العشية )

 و حين تمت االيام الرتفاعه ثبت وجهه لينطلق الى اورشليم.   -51 " 
 و ارسل امام وجهه رسال فذهبوا و دخلوا قرية للسامريين حتى يعدوا له.   -52 
 فلم يقبلوه ال  وجهه  ا  متجها نحو اورشليم.   -53 
فلما راى ذلك تلميذاه يعقوب و يوحنا قاال يا رب اتريد ا  نقول ا  تنزل نار من السماء فتفنيهم  ما   -54 

 فعل ايليا ايضا.
 و قال لستما تعلما  من اي روح انتما. فالتفت و انتهرهما  -55 
 ال  ابن االنسا  لم يات ليهلك انفس الناس بل ليخلص فمضوا الى قرية اخرى.   -56 
 و فيما هم سانرو  في الطريق قال له واحد يا سيد اتبعك اينما تمضي.  -57 
 له اين يسند راسه.  فقال له يسوع للثعالب اوجرة و لطيور السماء او ار و اما ابن االنسا  فليس  -58 
 و قال الخر اتبعني فقال يا سيد انذ  لي ا  امضي اوال و ادفن ابي.   -59 
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 فقال له يسوع دع الموتى يدفنو  موتاهم و اما انت فاذهب و ناد بملكوت  .  -60 
 و قال اخر ايضا اتبعك يا سيد و لكن انذ  لي اوال ا  اودع الذين في بيتي -61 
 " ليس احد يضع يده على المحراث و ينظر الى الوراء يصلح لملكوت  فقال له يسوع  -62 

 إهاي  العشية:
ي رةعاعه ةعني إرةعاعه  ". ثبت وجهه للذهاب إلى أورشــــــليم)إرةعاعه في ط عة ييريت(   ولما تمت أيام صــــــعوده"

على الصننننلي  ي رةعاعه دي ننننًا إلى السننننماء  يلون هاللظ دهه ًام  للصننننلي  يث ات يرديي ةرنن  يمذا ما يعلب سه  
 يلذلة ةماد " ما من أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى خلم"منا 

 
ناس. مبارك الرب اإلله. صــعد إلى العالء وســبى ســبيا . وأعطى  رامات لل   "  -:(19,18:  67مز)مزمور باكر 

 " مبارك الرب يوما فيوما . هلليلويا
 مزمور ساكر:

مذا عن المعازات التي "  صـعد إلى العالء وسـبي سـبيا " "وأعطى  رامات للناس"هلوة دي ننًا لداين عن الصننعون    
 دعطى الرب للناس دي يعملوما )را ( إهاي  ساكر( 

 
 -(:20-12:16مرإنجيل باكر )

 بعد ذلك ظهر بهيئة اخرى الثنين منهم و هما يمشيا  منطلقين الى البرية. و   -12 " 
 و ذهب هذا  و اخبرا الباقين فلم يصدقوا و ال هذين.  -13 
اخيرا ظهر لالحد عشر و هم متكئو  و وبخ عدم ايمانهم و قساوة قلوبهم النهم لم يصدقوا الذين  -14 

 نظروه قد قام. 
 عالم اجمع و اكرزوا باالنجيل للخليقة  لها. و قال لهم اذهبوا الى ال  -15 
 من امن و اعتمد خلص و من لم يؤمن يد .   -16 
 و هذه االيات تتبع المؤمنين يخرجو  الشياطين باسمي و يتكلمو  بالسنة جديدة.  -17 
 يحملو  حيات و ا  شربوا شيئا مميتا ال يضرهم و يضعو  ايديهم على المرضى فيبراو .   -18 
 الرب بعدما  لمهم ارتفع الى السماء و جلس عن يمين  . ثم ا    -19 
 " و اما هم فخرجوا و  رزوا في  ل م ا  و الرب يعمل معهم و يثبت الكالم بااليات التابعة امين -20 

 إهاي  ساكر:
 ما يهرى اايات التي سنننتت ( المتمنين  " يســوع إرتفع إلى الســماء وجلس عن يمين  "هاد فيه قصنننة الصنننعون  

 )مزمور ساكر( في
 

 -(:16-13:3تي1البولس )
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ال  الذين تشمسوا حسنا يقتنو  النفسهم درجة حسنة و ثقة  ثيرة في االيما  الذي بالمسيح   -13  " 
 يسوع.

 هذا اكتبه اليك راجيا ا  اتي اليك عن قريب.  -14 
يجب ا  تتصرف في بيت   الذي هو  نيسة   الحي عمود  و لكن ا   نت ابطئ فلكي تعلم  ي    -15 

 الحق و قاعدته. 
و باالجماع عظيم هو ـسر التقوى   ظهر في الجـسد تبرر في الروح تراءى لمالنكة  رز به بين االمم   -16 

 "  اومن به في العالم رفع في المجد
 اللولس:

 سالماد" إشارة للصعون "ةراءى للمالئوة   يمعد 
 

  -(:22-15:3بط1الكاثولي و  )
بل قدسوا الرب االله في قلوب م مستعدين دانما لمجاوبة  ل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي في م   -15 "

 بوداعة و خوف.
و لكم ضمير صالح لكي ي و  الذين يشتمو  سيرتكم الصالحة في المسيح يخزو  في ما يفترو     -16 

 علي م  فاعلي شر.
 ال  تالم م ا  شاءت مشيئة   و انتم صانعو  خيرا افضل منه و انتم صانعو  شرا.  -17 
لكي يقربنا الى   مماتا في   فا  المسيح ايضا تالم مرة واحدة من اجل الخطايا البار من اجل االثمة  -18 

 الجسد و لكن محيى في الروح. 
 الذي فيه ايضا ذهب فكرز لالرواح التي في السجن. -19 
اذ عصت قديما حين  انت اناة   تنتظر مرة في ايام نوح اذ  ا  الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلو   -20 

 اي ثماني انفس بالماء.
الذي مثاله يخلصنا نحن اال  اي المعمودية ال ازالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن     -21 

 بقيامة يسوع المسيح. 
 " الذي هو في يمين   اذ قد مضى الى السماء و مالنكة و سالطين و قوات مخضعة له -22 

 الواسولي وي:
يالسنننل  دي المسننني  منننعد "  بب الرجاء الذي في مكونوا مســتعدين في  ل حين لمجاوبة  ل من يســألكم عن ســ"

 ".هو جالس عن يمين   الذي صعد إلى السماء"ليعد لنا م اهًا  إًًا م اهنا منام  ليد 
 
 

  -(:14-1:1أعاإلبر سيس )
 الكالم االول انشاته يا ثاوفيلس عن جميع ما ابتدا يسوع يفعله و يعلم به. -1 "
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 الى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما اوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم.  -2 
الذين اراهم ايضا نفسه حيا ببراهين  ثيرة بعدما تالم و هو يظهر لهم اربعين يوما و يتكلم عن االمور   -3 

 المختصة بملكوت  . 
 ظروا موعد االب الذي سمعتموه مني.و فيما هو مجتمع معهم اوصاهم ا  ال يبرحوا من اورشليم بل ينت -4 
 ال  يوحنا عمد بالماء و اما انتم فستتعمدو  بالروح القدس ليس بعد هذه االيام ب ثير.  -5 
 اما هم المجتمعو  فسالوه قانلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك الى اسرانيل.  -6 
 ا االب في سلطانه. فقال لهم ليس لكم ا  تعرفوا االزمنة و االوقات التي جعله -7 
لكنكم ستنالو  قوة متى حل الروح القدس علي م و تكونو  لي شهودا في اورشليم و في  ل اليهودية و  -8 

 السامرة و الى اقصى االرض.
 و لما قال هذا ارتفع و هم ينظرو  و اخذته سحابة عن اعينهم.  -9 
 قد وقفا بهم بلباس ابيض. و فيما  انوا يشخصو  الى السماء و هو منطلق اذا رجال   -10 
و قاال ايها الرجال الجليليو  ما بالكم واقفين تنظرو  الى السماء ا  يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى   -11 

 السماء سياتي ه ذا  ما رايتموه منطلقا الى السماء. 
حينئذ رجعوا الى اورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتو  الذي هو بالقرب من اورشليم على سفر   -12 

 سبت.
و لما دخلوا صعدوا الى العلية التي  انوا يقيمو  فيها بطرس و يعقوب و يوحنا و اندراوس و فيلبس    -13 

 ذا اخو يعقوب. و توما و برثولماوس و متى و يعقوب بن حلفى و سمعا  الغيور و يهو 
  هؤالء  لهم  انوا يواظبو  بنفس واحدة على الصالة و الطلبة مع النساء و مريم ام يسوع و مع اخوته  -14 
" 

 اإلير سيس:
قصنننة الصنننعون  يماًا هعع  هتن سعد الصنننعون  "مت ء  لهب  اهوا مواظلين على الصنننالة ينعس يالدة م( النسنننوة 

 يم( مريب دم يسوم يم( إخوةه" 
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 رجوع للفهرس  يوم الجمعة من األسبوع السادس 

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (2,1: 98مز)
 (1:9-34:8مر)
 (2,1: 109مز)

 (7-1:9)مر
 (16-2:11كو1)

 الــــــكــــــاثــــــولــــــيــــــ ــــــو :  
ــس:  ــيــــــ  اإلبــــــــر ســـــــــــــــ
 مزمور إنجيــل القــداس:
ــداس:  ــقـــ الـــ ــل  ــيـــ ــجـــ  إنـــ

 

 (21-14:5يو1)
 (10-6:22)أع

 (27-25: 68مز)
 (31-26:14)يو
 

 
 

 -(:31-26:14يوإنجيل القداس )
و اما المعزي الروح القدس الذي سيرسله االب باسمي فهو يعلم م  ل شيء و يذ ر م ب ل ما قلته   -26  " 

 لكم. 
 سالما اترك لكم سالمي اعطي م ليس  ما يعطي العالم اعطي م انا ال تضطرب قلوب م و ال ترهب.  -27 
تفرحو  الني قلت امضي الى االب سمعتم اني قلت لكم انا اذهب ثم اتي الي م لو  نتم تحبونني لكنتم   -28 

 ال  ابي اعظم مني. 
 و قلت لكم اال  قبل ا  ي و  حتى متى  ا  تؤمنو .   -29 
 ال اتكلم ايضا مع م  ثيرا ال  رنيس هذا العالم ياتي و ليس له في شيء.   -30 
 " و لكن ليفهم العالم اني احب االب و  ما اوصاني االب ه ذا افعل قوموا ننطلق من ههنا -31 

 إهاي  القداس:
لقًا لقد منننعد "= ســمعتم أني قلت لكم أني أمضــي ثم آتي إلي م"سسنننل  دخ ار الصنننلي   "= ال تضــطرب قلوب م"

لو  نتم تحبونني لكنتم تفرحو  بأ  أمضـــي إلى "المسنننني  للسننننماء  لونه سننننيأةي في ماد دييه )إهاي  العشننننية(  
يالعرد دي ننًا ألهه سننيرسنن  الريد القدس يالعرد دي ننًا ألي  العرد منا ألي المسنني  ًام  لنعس ماد ااب  "= اآلب

ااب =  أل  أبي أعظم مني"يذماسه لآلب سنننتتب المصنننالتة م( ااب يرناء عليه يرسننن  الريد القدس ليسننن ن فينا   
في مانندا يااي دهنا دمنام ب على األرض ةريهني  ناهسننننننننننننننناي عناني يلون إًا ًملننت لآلب ي وي لي هعس مانندا  

لذي سننننننيرسننننننله ااب ساسننننننب المسنننننني  )دي سقوة عمله العدائي( يعلمنا    شننننننب ييذ رها س   ما قاله يالريد القدس ا
(  يي ننن( في 28:12كو1  يضننن( في الونيسنننة معلمين يعطيهب الريد القدس موج ة للتعليب )=  يعلمنا  المسننني  

 (6-1:4يو1)قلوب السامعين فهمًا لما يسمعوهه  ي فرابًا لنوعية التعليب 
سننننننننننة  إً دي يولنا  ت  إهايله لوالي 70[ الريد القدس ً ر يولنا س   دقوال المسننننننننني  سعد لوالي 1 =  ويذ رنا
[ في    ضنننننننيقة دي لرب فورية من الشنننننننيطاي يذ رها الريد القدس سذية ةعزينا مثاًل إي شننننننن ونا 2م   100سننننننننة 
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هقشننننننننننننننتوب على    يدي"    يم ذا  ي لظ إسننننننننننننننب الريد إيليس في مت ة    يذ رها الريد القدس سقول الوتاب "
 يس  ضيقاةنا  المعزي القدس دهه 

 
أطلبوا   فتحيا أنفس م. أل  الرب قد استجاب للبانسين. أسبح   "  -(:27-25:  68مزمور إنجيل القداس )مز

 "  اسم   بالتمجيد وأرفعه بالتسبيح. هلليلويا
 مزمور اإلهاي :

 فنطل  ديً  اإلمتالء من الريد القدس "= فتحيا أنفس مأطلبوا   "
   إستااب يةمب العداء يدرس  الريد القدس ليعدها يياهزها للماد المعد لنا "= أل  الرب قد إستجاب للبانسين"
ــم   بالتمجيد" ــبح إســ (  يلون دي ننننننًا التسننننننلي  مو عالمة  21-18:5فالتسننننننلي  مو طريق اإلمتالء )د "=  أســ

 ليصاسات يب ريا لينما إمت يا من الريد القدس س توا   د( هاد دي 1ء من الريد القدس  را ( )لواإلمتال
إًًا اللداية مي دي ه صنننننن  دهعسنننننننا على التسننننننلي  فنلدد طريق اإلمتالء  يهلدد هسنننننن   هتياة مذا اإلمتالء  يم ذا  

 يلذلة ةوثر المزامير التي ةتتدذ عن التسلي  في ةلة العترة 
 
ــية )مز  ــهيو .  "  -(:2,1:  98مزمور العشــ ــاروبيم فلتتزلزل األرض. عظيم هو الرب فى صــ الجالس على الشــ

 "  وهو متعال على  ل الشعوب. هلليلويا
 مزمور العشية:

مذا رن على ما  اء في إهاي  عشنننننننننية  منا هرى الععمة يالماد  "=  الجالس على الشــــــاروبيم.. عظيم هو الرب"
المسننننننني   يمذا عم  الريد القدس الذي يعطينا رؤية منننننننتيتة عن ماد المسننننننني  فهو يأخذ مما الذي ًم  إليه 

 ( 14:16للمسي  ييخلرها )يو
 

 -(:1:9-34:8مرإنجيل العشية )
 (38-34:8مر)
 و دعا الجمع من تالميذه و قال لهم من اراد ا  ياتي وراني فلينكر نفسه و يحمل صليبه و يتبعني.  -34 " 
 فا  من اراد ا  يخلص نفسه يهلكها و من يهلك نفسه من اجلي و من اجل االنجيل فهو يخلصها.  -35 
 النه ماذا ينتفع االنسا  لو ربح العالم  له و خسر نفسه.  -36 
 يعطي االنسا  فداء عن نفسه. او ماذا  -37 
ال  من اســـتحى بي و ب المي في هذا الجيل الفاســـق الخاطئ فا  ابن االنســـا  يســـتحي به متى جاء   -38 

 " بمجد ابيه مع المالنكة القديسين.
 (1:9مر)
 و قال لهم الحق اقول لكم ا  من القيام ههنا قوما ال يذوقو  الموت حتى يروا ملكوت   قد -1" 
 "  اتى بقوة 
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دمس إلتعلنا سعيد الصننننعون  يالعشننننية مي الخميس مسنننناًء  فنأةي مسنننناًء لنسننننم( دي المسنننني  الذي  إهاي  العشننننية:
ي من يريد دي يت عه ليد ًم  سعد منننننعونا فليتم  منننننلي ه  دي "  في مجد أبيه مع مالنكته"منننننعد سنننننيأةي ساهية  

 يت عه في ال يامة سب في الصعون ييت عه  يت عه في طريق الصلي  في مذا العالب سب 
 

ــع أعداءك تحت موطئ قدميك.    "  -:(2,1:  109مز)مزمور باكر  قال الرب لربى اجلس عن يميني. حتى أضـ
 "  عصا قوة يرسل لك الرب من صهيو . هلليلويا

 مزمور ساكر:
ياألعداء ةتت قدميه ي  منا هرى الماد الذي منننننننار فيه المسننننننني  ساسننننننندا "=  قال الرب لربي أجلس عن يميني"

 ( 19:10ةتت دقدام  نيسته )األعداء مب الشياطين لو
 

  -(:7-1:9مرإنجيل باكر )
 و قال لهم الحق اقول لكم ا  من القيام ههنا قوما ال يذوقو  الموت حتى يروا ملكوت   قد اتى بقوة. -1 "
لى جبل عال منفردين وحدهم و  و بعد ستة ايام اخذ يسوع بطرس و يعقوب و يوحنا و صعد بهم ا -2 

 تغيرت هيئته قدامهم. 
 و صارت ثيابه تلمع بيضاء جدا  الثلف ال يقدر قصار على االرض ا  يبيض مثل ذلك.  -3 
 و ظهر لهم ايليا مع موسى و  انا يتكلما  مع يسوع. -4 
فجعل بطرس يقول ليسوع يا سيدي جيد ا  نكو  ههنا فلنصنع ثالث مظال لك واحدة و لموسى واحدة  -5 

 و اليليا واحدة.
 النه لم ي ن يعلم ما يتكلم به اذ  انوا مرتعبين.  -6 
 "  و  انت سحابة تظللهم فجاء صوت من السحابة قانال هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا -7 

 إهاي  ساكر:
التالي  فالتالي ظهرت فيه لمتة من ماد المسنننني   يالونيسننننة ة نننن( مذا العصنننن  منا لتقول دي الماد الذي  عن  

 (14:1ًم  إليه المسي  ليس خياً  دي يممًا  ي  لقد شامدها مادا  ما لوليد من ااب )يو
 

 -(:16-2:11كو1البولس )
 فظو  التعاليم  ما سلمتها الي م.فامدح م ايها االخوة على انكم تذ رونني في  ل شيء و تح -2 " 
و لكن اريد ا  تعلموا ا  راس  ل رجل هو المسيح و اما راس المراة فهو الرجل و راس المسيح هو   -3 

.  
  ل رجل يصلي او يتنبا و له على راسه شيء يشين راسه. -4 
 محلوقة شيء واحد بعينه. و اما  ل امراة تصلي او تتنبا و راسها غير مغطى فتشين راسها النها و ال -5 
 اذ المراة ا   انت ال تتغطى فليقص شعرها و ا   ا  قبيحا بالمراة ا  تقص او تحلق فلتتغط.  -6 
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 فا  الرجل ال ينبغي ا  يغطي راسه لكونه صورة   و مجده و اما المراة فهي مجد الرجل. -7 
 ال  الرجل ليس من المراة بل المراة من الرجل. -8 
 و ال  الرجل لم يخلق من اجل المراة بل المراة من اجل الرجل.  -9 
 لهذا ينبغي للمراة ا  ي و  لها سلطا  على راسها من اجل المالنكة.  -10 
 غير ا  الرجل ليس من دو  المراة و ال المراة من دو  الرجل في الرب.  -11 
 ه  ما ا  المراة هي من الرجل ه ذا الرجل ايضا هو بالمراة و لكن جميع االشياء هي من  . الن   -12 
 اح موا في انفس م هل يليق بالمراة ا  تصلي الى   و هي غير مغطاة.  -13 
 ام ليست الطبيعة نفسها تعلم م ا  الرجل ا   ا  يرخي شعره فهو عيب له. -14 
 رخي شعرها فهو مجد لها ال  الشعر قد اعطي لها عوض برقع. و اما المراة ا   انت ت  -15 
 "  و لكن ا   ا  احد يظهر انه يحب الخصام فليس لنا نحن عادة مثل هذه و ال لكنانس   -16 

 اللولس:
مذا فصن  ةب إختيارا سعناية شنديدة هسنم( فيه عن ي وب طاعة المردة لر لها فهو ردسنها ي ًا فعلت ي اهت مطيعة  
لر لها ةووي ماد ل علها  يالر   ألهه مخلو  على مننورة   فهو مننورة   يمادا )قطعًا المردة مي دي ننًا على  
منننننننننننننورة    لون الر   خلق ديً  سب المردة يمذا ما قاله الرسنننننننننننننول "الر   ليس من نيي المردة ي  المردة من نيي 

ردة خلقت من د   الر  "( يالمقصننون دهه  ما دطام المسنني  الر  " دي مما متسننايياي  لون "المردة من الر   يالم
د م ذا فلتط( المردة بي ها  لون مذا العصنننن  موضننننوم منا لنرى دي المسنننني  دطام فتماد ا  مَ تَ   لتى الصننننلي  فَ 

يدهه من   فهو هور من هور  ي ًا  اي الر   مو مننننننننورة   يمادا فالمسنننننننني  مو يهاء ماد   يرسننننننننب  ومرا  
(  يدهنه  مننا ةطي( المردة ر لهننا فيتمانند ر لهننا م ننذا طناعنة المسنننننننننننننني  مانندت ااب  يظهر مانند ااب 3:1  )عنن

يمتلته لل شنر في طاعة المسني  لتى الصنلي   ي ختيار مذا العصن  را ( ألي المسني  ااي سالاسند له هعس ماد 
 (11-6:2ااب سسل  طاعته )في

 
 -(:21-14:5يو1الكاثولي و  )

 و هذه هي الثقة التي لنا عنده انه ا  طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا.  -14  " 
 و ا   نا نعلم انه مهما طلبنا يسمع لنا نعلم ا  لنا الطلبات التي طلبناها منه.   -15 
ا  راى احد اخاه يخطئ خطية ليست للموت يطلب فيعطيه حياة للذين يخطئو  ليس للموت توجد  -16 

 الجل هذه اقول ا  يطلب.خطية للموت ليس  
  ل اثم هو خطية و توجد خطية ليست للموت. -17 
 نعلم ا   ل من ولد من   ال يخطئ بل المولود من   يحفظ نفسه و الشرير ال يمسه.   -18 
 نعلم اننا نحن من   و العالم  له قد وضع في الشرير.  -19 
لنعرف الحق و نحن في الحق في ابنه يسوع المسيح هذا  و نعلم ا  ابن   قد جاء و اعطانا بصيرة  -20 

 هو االله الحق و الحياة االبدية. 
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 " ايها االوالد احفظوا انفس م من االصنام امين -21 
 الواسولي وي:

 يدمب ما هطل ه مو اإلمتالء من الريد القدس "= إ  طلبنا شيئا  حسب مشيئته يسمع لنا"
ي  هعون هطل    (14:16الريد القدس يعت  دعيننا لنعر  المسننننننننني  التق )يو"= قد أعطانا بصــــــيرة لنعرف الحق"

 ةعامات العالب سعدما عرفنا التق فتتررها  
 (21:1كو2الذي سلتنا في المسي  مو الريد القدس )"= ونحن ثابتو  في الحق"
 

  -(:10-6:22أعاإلبر سيس )
صم النهار بغتة ابرق حولي من السماء نور  فحدث لي و انا ذاهب و متقرب الى دمشق انه نحو ن -6  "

 عظيم.
 فسقطت على االرض و سمعت صوتا قانال لي شاول شاول لماذا تضطهدني.  -7 
 فاجبت من انت يا سيد فقال لي انا يسوع الناصري الذي انت تضطهده. -8 
 و الذين  انوا معي نظروا النور و ارتعبوا و لكنهم لم يسمعوا صوت الذي  لمني.  -9 
فقلت ماذا افعل يا رب فقال لي الرب قم و اذهب الى دمشـــــــــق و هناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك    -10 

 " ا  تفعل
 اإلير سيس:

منا هرى دي شننايل الطرسننوسنني يرى ماد المسنني  الذي إضننطهدا  إًًا المسنني  ااي سعد مننعونا في ماد ععيب   
 العاممين  يهرى في القصة عم    في إ تذاب عليدا األمناء غير
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 رجوع للفهرس  يوم السبت من األسبوع السادس 

 
 القراءا

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (10: 50مز)
 (3:12-53:11)لو
 (4,3: 111مز)

 (24-21:10)لو
 (16-8:4)أف

 الــــــكــــــاثــــــولــــــيــــــ ــــــو :  
ــس:  ــيــــــ  اإلبــــــــر ســـــــــــــــ
 مزمور إنجيــل القــداس:
ــداس:  ــقـــ الـــ ــل  ــيـــ ــجـــ  إنـــ

 

 (12-5:5بط1)
 (21-10:24)أع

 (2,1: 135مز)
 (23-15:16)يو
 

 
 

 -(:23-15:16يوإنجيل القداس )
  ل ما لالب هو لي لهذا قلت انه ياخذ مما لي و يخبر م.  -15 " 
 بعد قليل ال تبصرونني ثم بعد قليل ايضا ترونني الني ذاهب الى االب.  -16 
فقال قوم من تالميذه بعضهم لبعض ما هو هذا الذي يقوله لنا بعد قليل ال تبصرونني ثم بعد قليل    -17 

 ايضا ترونني و الني ذاهب الى االب. 
 فقالوا ما هو هذا القليل الذي يقول عنه لسنا نعلم بماذا يتكلم.  -18 
فعلم يسوع انهم  انوا يريدو  ا  يسالوه فقال لهم اعن هذا تتساءلو  فيما بينكم الني قلت بعد قليل    -19 

 ال تبصرونني ثم بعد قليل ايضا ترونني.
الحق الحق اقول لكم انكم ستب و  و تنوحو  و العالم يفرح انتم ستحزنو  و لكن حزنكم يتحول الى  -20 

 فرح.
حز  ال  ساعتها قد جاءت و لكن متى ولدت الطفل ال تعود تذ ر الشدة لسبب المراة و هي تلد ت -21 

 الفرح النه قد ولد انسا  في العالم. 
 فانتم  ذلك عند م اال  حز  و لكني ساراكم ايضا فتفرح قلوب م و ال ينزع احد فرح م منكم.  -22 
 "  طلبتم من االب باسمي يعطي م و في ذلك اليوم ال تسالونني شيئا الحق الحق اقول لكم ا   ل ما -23 

 إهاي  القداس:
وأيضـا  بعد "الريد يعطينا دي هعر  المسنني  معرفة ل ي ية  "=  يأخذ مما لي ويخبر م"هرى منا عم  الريد القدس  

"=  حزنكم يؤول إلى فرح "مذا رؤية للمسي  سالقل  يعطيها لنا الريد القدس الذي سيرسله المسي    "=  قليل ترونني
ما تســـــألونه  إًًا فلنسنننننننأل اإلمتالء من الريد القدس= ""  فرح ال ينزعه أحد منا"العرد من سمار الريد القدس  يمو  

 لذي فيه المسي  ردسنا ااي يلينما همتلب سنعرد سالماد المعد لنا ا" من اآلب بإسمي فإياه يعطي م
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اعترفوا للرب فـإـنه صــــــــــالح. وأ  إلى األـبد رحمتـه. اعترفوا إلـله   "  -(:2,1: 135مزمور إنجيـل القـداس )مز
 "  اآللهة. فإ  رحمته ثابتة إلى األبد. هلليلويا

 مزمور اإلهاي :
 المعد لنا الذي درس  ريله القديس لنا يدعلن لنا الماد "= إعترفوا للرب فإنه صالح"
 

 "  قلبا نقيا اخلق فّى يا  . وروحا مستقيما جدد فى أحشاني. هلليلويا  " -(:10: 50مزمزمور العشية )
 مزمور العشية:

ــتقيمـا  جـدد في أحشـــــــــاني"  ندن سمعنى لرم الريد لتى   ينطعب  "=  قلـبا  نقـيا  إخلق فّي ـيا  . وروحـا  مســـــــ
  فننالمينناا الانناريننة ةننأخننذ  نن  القننذارة التى فى مارى النهر فى طريقهننا يةترم مارى النهر   فيعطيني القلنن  النقي

 (17:5كو2يعطيني دي دم   خليقة  ديدة )ي   ه يا
 

 -(:3:12-53:11لوإنجيل العشية )
 (54-53:11لو)
 و فيما هو ي لمهم بهذا ابتدا الكتبة و الفريسيو  يحنقو  جدا و يصادرونه على امور  ثيرة.  -53  " 
 " و هم يراقبونه طالبين ا  يصطادوا شيئا من فمه لكي يشتكوا عليه. -54 
 (3-1:12لو)
و في اثناء ذلك اذ اجتمع ربوات الشعب حتى  ا  بعضهم يدوس بعضا ابتدا يقول لتالميذه اوال   -1  "

 تحرزوا النفس م من خمير الفريسيين الذي هو الرياء.
 فليس م توم لن يستعلن و ال خفي لن يعرف.  -2 
 لذلك  ل ما قلتموه في الظلمة يسمع في النور و ما  لمتم به االذ  في المخادع ينادى به  -3

 "  على السطوح
 إهاي  العشية:

ــيين الذي هو رياؤهم"هرى منا مقايمة الوت ة يالعريسننننننننننيين  يهرى الرب يتذر ةالميذا  " تحرزوا من خمير الفريســــ
مذا ما هسنننننننننميه الاهان السنننننننننللي  يمن يتايل دي يتيا  فتتي همتلب من الريد القدس يا  دي هتان     شنننننننننر ي 

 ( 13:8)ري" فبالروح نميت أعمال الجسد"كميت عن الخطية يعينه الريد 
 

ــديق.   "  -:(4,3:  111مز)مزمور باكر  ــتقيمين. رحوم الرب   ورءوف وهو صــ ــرق فى الظلمة للمســ نورا أشــ
 "   هلليلويا

 مزمور ساكر:
 الريد القدس يعطي إستنارة فنرى الرب يهرى الماد المعد لنا "= نورا  أشرق في الظلمة"
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 -(:24-21:10لوإنجيل باكر )
و في تلك الساعة تهلل يسوع بالروح و قال احمدك ايها االب رب السماء و االرض النك اخفيت    -21  " 

 امك.هذه عن الح ماء و الفهماء و اعلنتها لالطفال نعم ايها االب ال  ه ذا صارت المسرة ام
و التفت الى تالميذه و قال  ل شيء قد دفع الي من ابي و ليس احد يعرف من هو االبن اال االب و   -22 

 ال من هو االب اال االبن و من اراد االبن ا  يعلن له. 
 و التفت الى تالميذه على انفراد و قال طوبى للعيو  التي تنظر ما تنظرونه.  -23 
 ثيرين و ملو ا ارادوا ا  ينظروا ما انتم تنظرو  و لم ينظروا و ا  يســــــــمعوا  الني اقول لكم ا  انبياء   -24 

 " ما انتم تسمعو  و لم يسمعوا
 إهاي  ساكر:

 ".تهلل يسوع بالروح"هرى منا فرد الرب يسوم ينااد رسالته=  -1
 ".ال أحد يعرف اإلبن إال اآلب"الولدة يين ااب ياإلين=  -2
ــاء اإلبن أ  يعلن ـله"اإلين يريندهنا دي هتتند معنه=  -3 يالريد القندس مو النذي يععن  ديً  سنأي يعطيننا  "  ومن يشـــــــ

 ال صيرة فنعر  اإلين فنتمن فنعتمد  يالمعمونية إةتان ساإلين 
 هور دشر  للصديقين )المزمور(   الريد القدس دعطاها دي هنعر ما لب ينعرا دلد  -4
 

 -(:16-8:4أفالبولس )
 لذلك يقول اذ صعد الى العالء سبى سبيا و اعطى الناس عطايا.  -8  " 
 و اما انه صعد فما هو اال انه نزل ايضا اوال الى اقسام االرض السفلى.  -9 
 الذي نزل هو الذي صعد ايضا فوق جميع السماوات لكي يمال الكل. -10 
 و هو اعطى البعض ا  ي ونوا رسال و البعض انبياء و البعض مبشرين و البعض رعاة و معلمين.  -11 
 الجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيا  جسد المسيح.  -12 
معرفة ابن   الى انسا   امل الى اياس قامة ملء  الى ا  ننتهي جميعنا الى وحدانية االيما  و   -13 

 المسيح.
 ي ال نكو  فيما بعد اطفاال مضطربين و محمولين ب ل ريح تعليم بحيلة الناس بم ر الى م يدة   -14 

 الضالل.
 بل صادقين في المحبة ننمو في  ل شيء الى ذاك الذي هو الراس المسيح.  -15 
ا و مقترنا بمؤازرة  ل مفصل حسب عمل على اياس  ل جزء يحصل نمو  الذي منه  ل الجسد مر با مع  -16 

 "  الجسد لبنيانه في المحبة
 اللولس:
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)دخذ المتمنين من يد إيليس يلرر الصننديقين الذين  اهوا في الاتيب(  "  المســيح صــعد إلى الســماء وســبي ســبيا  "
يالريد يوبم الموامن   يالموامن  ةاعن  الونيسننننننننننننننة  "  يمأل الـكل"دعطناهنا الريد القندس لوي "=  وأعطى الـناس عـطاـيا"

 ".المعرفة به"ةتوام  يةصير يالدًا في المسي = 
 

  -(:12-5:5بط1الكاثولي و  )
 ذلك ايها االحداث اخضعوا للشيوخ و  ونوا جميعا خاضعين بعض م لبعض و تسربلوا بالتواضع ال    -5  "

 لمستكبرين و اما المتواضعو  فيعطيهم نعمة.  يقاوم ا
 فتواضعوا تحت يد   القوية لكي يرفع م في حينه. -6 
 ملقين  ل هم م عليه النه هو يعتني ب م.  -7 
 اصحوا و اسهروا ال  ابليس خصم م  اسد زانر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. -8 
 فقاوموه راسخين في االيما  عالمين ا  نفس هذه االالم تجرى على اخوتكم الذين في العالم.  -9 
م  و اله  ل نعمة الذي دعانا الى مجده االبدي في المسيح يسوع بعدما تالمتم يسيرا هو ي ملكم و يثبتك  -10 

 و يقوي م و يم نكم. 
 له المجد و السلطا  الى ابد االبدين امين. -11 
ــاهدا ا  هذه هي نعمة     -12  ــلوانس االخ االمين  ما اظن  تبت الي م ب لمات قليلة واعظا و شــــــ بيد ســــــ

 " الحقيقية التي فيها تقومو  
 الواسولي وي:

إخضــعوا للشــيوخ ولبعضــ م.. وتســربلوا بالتواضــع فاهلل يعطي النعمة  "هصننائ  من الرسننول ليسنن ن الريد عندها    
ــعين يالنعمة مي عم  الريد القدس  يالريد مننننننار يسنننننن ن فينا  لون الريد يسنننننن ن عند المتواضننننننعين  ". للمتواضــ

 (  ي يد دي "هصتو يهسهر يهووي راسخين في اإليماي" 15:57)إش
 

 - (:21-10:24أعيس )اإلبر س
فاجاب بولس اذ اوما اليه الوالي ا  يتكلم اني اذ قد علمت انك منذ سنين  ثيرة قاض لهذه االمة    -10 " 

 احتف عما في امري باكثر سرور.
 و انت قادر ا  تعرف انه ليس لي اكثر من اثني عشر يوما منذ صعدت السجد في اورشليم.   -11 
 ا من الشعب و ال في المجامع و ال في المدينة. و لم يجدوني في الهي ل احاج احدا او اصنع تجمع  -12 
 و ال يستطيعو  ا  يثبتوا ما يشتكو  به اال  علي.  -13 
و لكنني اقر لك بهذا انني حسب الطريق الذي يقولو  له شيعة ه ذا اعبد اله اباني مؤمنا ب ل ما هو    -14 

 م توب في الناموس و االنبياء.
 ينتظرونه انه سوف تكو  ايامة لالموات االبرار و االثمة.  و لي رجاء باهلل في ما هم ايضا  -15 
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 لذلك انا ايضا ادرب نفسي لي و  لي دانما ضمير بال عثرة من نحو   و الناس. -16 
 و بعد سنين  ثيرة جئت اصنع صدقات المتي و قرابين.  -17 
 ود من اسيا.و في ذلك وجدني متطهرا في الهي ل ليس مع جمع و ال مع شغب قوم هم يه  -18 
  ا  ينبغي ا  يحضروا لديك و يشتكوا ا   ا  لهم علي شيء.  -19 
 او ليقل هؤالء انفسهم ماذا وجدوا في من الذنب و انا قانم امام المجمع.  -20 
ــرـخت ـبه واقـفا بينهم اني من اـجل اـياـمة االموات اـحاكم منكم   -21  اال من جـهة ـهذا القول الواـحد اـلذي صـــــــ

 "  اليوم
 :اإلير سيس

[ مو يعلد   ستسن  1   -يولس رسنول مملوء سالريد يهسنم( منا سع  من دقواله لنعر  لماًا مو مملوء سالريد:
[ إيماهه مذا 3سمة   [ له ر اء في   يدهه يتمن سأي منام قيامة ل يرار ياأل2الطريق دي الشنننننيعة دي المسنننننيتية  

 [ يعطي مدقة 4عثرة من هتو   يالناس  نفعه ألي يدرب هعسه لي وي له نائمًا ضمير يال 
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 رجوع للفهرس  يوم األحد السادس من الخمسين المقدسة

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (9,1: 145مز)
 (37-28:12)مر

 (2-1: 146مز)
 (14-8:14)يو

 (8:16-57:15كو1)

 الــــــكــــــاثــــــولــــــيــــــ ــــــو :  
ــس:  ــيــــــ  اإلبــــــــر ســـــــــــــــ
 مزمور إنجيــل القــداس:
ــداس:  ــقـــ الـــ ــل  ــيـــ ــجـــ  إنـــ

 

 (12-2:1بط1)
 (16-1:20)أع

 (5,1: 147مز)
 (33-23:16)يو
 

 
 

 -:(33-23:16)يوإنجيل القداس 
 و في ذلك اليوم ال تسالونني شيئا الحق الحق اقول لكم ا   ل ما طلبتم من االب باسمي يعطي م.   -23  " 
 الى اال  لم تطلبوا شيئا باسمي اطلبوا تاخذوا لي و  فرح م  امال. -24 
 قد  لمتكم بهذا بامثال و لكن تاتي ساعة حين ال اكلم م ايضا بامثال بل اخبر م عن االب عالنية.   -25 
 في ذلك اليوم تطلبو  باسمي و لست اقول لكم اني انا اسال االب من اجلكم.  -26 
 ال  االب نفسه يحب م النكم قد احببتموني و امنتم اني من عند   خرجت.  -27 
 خرجت من عند االب و قد اتيت الى العالم و ايضا اترك العالم و اذهب الى االب. -28 
 قال له تالميذه هوذا اال  تتكلم عالنية و لست تقول مثال واحدا.   -29 
 اال  نعلم انك عالم ب ل شيء و لست تحتاج ا  يسالك احد لهذا نؤمن انك من   خرجت. -30 
 و . اجابهم يسوع اال  تؤمن -31 
هوذا تاتي ساعة و قد اتت اال  تتفرقو  فيها  ل واحد الى خاصته و تتر ونني وحدي و انا لست    -32 

 وحدي ال  االب معي. 
 "  قد  لمتكم بهذا لي و  لكم في سالم في العالم سي و  لكم ضيق و لكن ثقوا انا قد غلبت العالم -33 

 إهاي  القداس:
يهني يرعد قلي    ةريهني )قل  مذا اايات( يةسنناءل التالميذ ناخ  هعوسننهب  كرر السننيد المسنني  قوله سعد قلي  ةر 

" بهذا نؤمن أنك من   خرجت"عن المعنى من مذا  يفو ئوا سأي المسننني  ياي  عما نار ناخ  دًماههب فقالوا    
ل يقًة من دها  يلتى   سمعنى دهوب لسننننننتب فاممين شننننننب ي  ةدريي " أتؤمنو  اآل "يد ايهب المسنننننني  يلهاة ةه ب  

سـتتفرقو   ل واحد إلى  "  ي ال    علي  لقَ ةصندقوي ما قلته لوب مرارًا دهني  يد يدمنل   يعند مذا السناعة لين يُ 
فايماهوب دهني ملة سأملة على األرض  دهتب لستب فاممين شب  لون لين يأةي الريد "  موضعه وتتر ونني وحدي

    شب القدس ليس ن في ب  لينئذ ستعهموي 
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ييلدي دي ما قاله المسنننننننني  للتالميذ مابلنا هتن فيه! فه  هدرم دهنا دمنننننننن تنا سعم  المسنننننننني  دي نًا و  و  ااب 
  إًًا لو  اءت دي ةاررة علينا م  هصنند  الشننيطاي دهها سسننل  عداية   "اآلب هو أيضــا  يحب ميتلنا  أي ن   "

لذي   يعطي ديناءا لية يدل السننننننننمة ي  عقرب ي  لاارة   فال ع  لنا  دم هثق في مت ة   ديوها السننننننننمايي ا
ينا يها     لون لو فهمنا مر زها عند   يدهنا ديناء فسننننننننننننعهب دي    األمور مي للخير  يعن دي التاررة لية يًت

ه مننرها ينين و اإلسننب مو قوة العم  العدائي للمسنني  الذي س"=  "لم تســألوا شــيئا  بإســميفاهلل ديوها منناه( خيرات 
يالمعنى دهوب لب ةندر وا لتى ااي دهوب دمنننننننننننننن تتب ينين يةطللوي يندالنة اللنين يرنديي ةنذمر على    إلى      ااب 

ااي لب ةسننألوا شننيئًا له قيمة  فأهتب مهتمين سالمانيات يالدهيويات  يدمب شننب هطل ه مو الريد القدس الذي سننيعرفنا 
 عالقتنا الصتيتة ساهلل 

ــا" مذا السننننناعة مي سننننناعة للول الريد القدس الذي "=  عة ال أكلم م بأمثال بل أخبر م عن اآلب عالنيةتأتي سـ
إً ي شنننذ لنا الريد القدس "  ســي و  فرحنا  امال   "سننني شنننذ لنا مت ة ااب فنتعام  معه  لنين لهب نالة  لينئذ  

لسـت وحدي أل  أبي   "ي  ااب معنا=   م مذا العالب دعن مت ة ااب لنا  يعندما سننشنعر دهنا لسننا يلدها يسن  
 ".معي

 
ســــبحي يا أورشــــليم الرب. ســــبحي إلهك يا صــــهيو . تهب ريحه    "  -:(5,1:  147مز)مزمور إنجيل القداس  
 "  فتسيل المياه. هلليلويا

 مزمور اإلهاي :
تهب ريحه  را ( مزمور يوم الامعة من األسننننننننلوم السننننننننانس  فالتسننننننننلي  طريق اإلمتالء يدي ننننننننًا عالمة اإلمتالء  

 فالريد القدس الناري ُيذم   اللرينة الريلية فيمتلب القل  مت ة = أي الجليد)المياا(  فتسيل
 

ــية ) ــبح الرب فى حياتي   "  -(:9,1:  145مزمزمور العشـــ ــي للرب. أســـ ــبحي يا نفســـ وأرتل إللهي ما دمت  ســـ
 " موجودا . يملك الرب إلى الدهر. وإلهك يا صهيو  منذ جيل إلى جيل. هلليلويا

 مزمور العشية:
 فالتسلي  طريق اإلمتالء "= سبحي يا نفسي الرب"
رب يدهه فنتن سنننننننننمعنا في إهاي  عشنننننننننية دي ناين يتن أ في المزمور دي المسننننننننني  مو ال"= يملك الرب إلى الدهر"

 ا ةتت قدميه ءيمين ااب يدعدايالس عن 
 
 
 

  -(:37-28:12مرإنجيل العشية )
فجاء واحد من الكتبة و سمعهم يتحاورو  فلما راى انه اجابهم حسنا ساله اية وصية هي اول    -28  "

 الكل. 
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 فاجابه يسوع ا  اول  ل الوصايا هي اسمع يا اسرانيل الرب الهنا رب واحد.  -29 
و تحب الرب الهك من  ل قلبك و من  ل نفسك و من  ل فكرك و من  ل قدرتك هذه هي الوصية    -30 

 االولى.
 و ثانية مثلها هي تحب قريبك  نفسك ليس وصية اخرى اعظم من هاتين.  -31 
 يدا يا معلم بالحق قلت النه   واحد و ليس اخر سواه. فقال له الكاتب ج  -32 
و محبته من  ل القلب و من  ل الفهم و من  ل النفس و من  ل القدرة و محبة القريب  النفس هي    -33 

 افضل من جميع المحرقات و الذبانح.
 بعد ذلك ا  يساله. فلما راه يسوع انه اجاب بعقل قال له لست بعيدا عن ملكوت   و لم يجسر احد   -34 
 ثم اجاب يسوع و قال و هو يعلم في الهي ل  ي  يقول الكتبة ا  المسيح ابن داود.  -35 
 ال  داود نفسه قال بالروح القدس قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك.  -36 
 " ه بسرورفداود نفسه يدعوه ربا فمن اين هو ابنه و  ا  الجمع الكثير يسمع -37 

 إهاي  العشية:
(  5:5+ ري23    22:5هسننننننننم( فيه دي دععب الومننننننننايا مي مت ة   يمت ة الناس يمذا عم  الريد القدس )غ 

 (3:12كو1يهسم( فيه دي ناين سالريد القدس يسمى المسي  رب )
 

يبنى أورشــليم. ســبحوا الرب فالمزمور جيد. وإللهنا يرضــى التســبيح. الرب  "  -:(2-1:  146مز)مزمور باكر 
 " متفرقى إسرانيل الرب يجمعهم. هلليلويا

 مزمور ساكر:
 فالتسلي  طريق اإلمتالء من الريد يرالتالي سالمت ة يدي ًا إنرام   دي معرفته يالث ات فيه "=سبحوا الرب"
 

  -(:14-8:14يوإنجيل باكر )
 قال له فيلبس يا سيد ارنا االب و  فانا. -8 "
قال له يسوع انا مع م زمانا هذه مدته و لم تعرفني يا فيلبس الذي راني فقد راى االب فكي  تقول انت   -9 

 ارنا االب.
الست تؤمن اني انا في االب و االب في الكالم الذي اكلم م به لست اتكلم به من نفسي لكن االب   -10 

 الحال في هو يعمل االعمال.
 ب في و اال فصدقوني لسبب االعمال نفسها. صدقوني اني في االب و اال -11 
الحق الحق اقول لكم من يؤمن بي فاالعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضا و يعمل اعظم منها  -12 

 الني ماض الى ابي.
 و مهما سالتم باسمي فذلك افعله ليتمجد االب باالبن.  -13 
 " ا  سالتم شيئا باسمي فاني افعله -14 
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 ساكر:إهاي  
 من ردى مت ة المسي  على الصلي  ُيدرم مت ة ااب لنا "= من رآنى فقد رأى اآلب"
 يماًا هسأل دمب من اإلمتالء من الريد "= مهما تسألوه بإسمي أفعله"
 

 -:(8:16-57:15كو1)البولس 
 (58-57:15كو1)
 و لكن ش را هلل الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح.  -57 "  
ــخين غير متزعزعين م ثرين في عمل الرب  ل حين عالمين ا  تعب م   -58  اذا يا اخوتي االحباء  ونوا راســـــ

 " ليس باطال في الرب.
 (8-1:16كو1)
 لوا انتم ايضا. و اما من جهة الجمع الجل القديسين فكما اوصيت  نانس غالطية ه ذا افع -1 " 
 في  ل اول اسبوع ليضع  ل واحد منكم عنده خازنا ما تيسر حتى اذا جئت ال ي و  جمع حينئذ.  -2 
 و متى حضرت فالذين تستحسنونهم ارسلهم برسانل ليحملوا احسانكم الى اورشليم. -3 
 و ا   ا  يستحق ا  اذهب انا ايضا فسيذهبو  معي.  -4 
 بم دونية الني اجتاز بم دونية. و ساجيء الي م متى اجتزت -5 
 و ربما ام ث عند م او اشتي ايضا لكي تشيعوني الى حيثما اذهب.  -6 
 الني لست اريد اال  ا  اراكم في العبور الني ارجو ا  ام ث عند م زمانا ا  اذ  الرب.  -7 
 " و لكنني ام ث في افسس الى يوم الخمسين -8 

 اللولس:
ــين هرى مننننا طريق اإلمتالء=   ثــابتين في اإليمــا  غير متزعزعين وم ثرين في عمــل الربز والجمع للقــديســـــــ

 ليوم الخمسين فلقد إقتررنا من يوم الخمسين   يهاد إشارة المحتاجين
 

 -:(12-2:1بط1)الكاثولي و  
بمقتضى علم   االب السابق في تقديس الروح للطاعة و رش دم يسوع المسيح لتكثر لكم النعمة و  -2  " 

 السالم. 
مبارك   ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح  -3 

 من االموات. 
 لميراث ال يفنى و ال يتدنس و ال يضمحل محفوظ في السماوات الجلكم.  -4 
 انتم الذين بقوة   محروسو  بايما  لخالص مستعد ا  يعلن في الزما  االخير.  -5 
 الذي به تبتهجو  مع انكم اال  ا   ا  يجب تحزنو  يسيرا بتجارب متنوعة. -6 
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لكي تكو  تز ية ايمانكم و هي اثمن من الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار توجد للمدح و الكرامة و   -7 
 المجد عند استعال  يسوع المسيح.

كن تؤمنو  به فتبتهجو  بفرح ال ينطق به و  ذلك و ا  لم تروه تحبونه ذلك و ا   نتم ال ترونه اال  ل -8 
 مجيد. 

 نانلين غاية ايمانكم خالص النفوس. -9 
 الخالص الذي فتش و بحث عنه انبياء الذين تنباوا عن النعمة التي الجلكم. -10 
باحثين اي وقت او ما الوقت الذي  ا  يدل عليه روح المسيح الذي فيهم اذ سبق فشهد باالالم التي    -11 

 يح و االمجاد التي بعدها.للمس
ــهم بـل لنـا  ـانوا يخـدمو  بهـذه االمور التي اخبرتم بهـا انتم اال    -12  الـذين اعلن لهم انهم ليس النفســـــــ

 " بواسطة الذين بشرو م في الروح القدس المرسل من السماء التي تشتهي المالنكة ا  تطلع عليها
 الواسولي وي:

)سمنار الريد(  ياإليمناي يتني لعرد   ينطق سنه يمايند  يدي األهليناء    والســـــــــالم)عمن  الريد(    لتكثر لكم النعمـة
 ةن أيا عن الوعد يريد المسي  

 
 -:(16-1:20)أعاإلبر سيس 

 و بعدما انتهى الشغب دعى بولس التالميذ و ودعهم و خرج ليذهب الى م دونية.  -1 " 
 و لما  ا  قد اجتاز في تلك النواحي و وعظهم ب الم  ثير جاء الى هالس. -2 
فصرف ثالثة اشهر ثم اذ حصلت م يدة من اليهود عليه و هو مزمع ا  يصعد الى سورية صار راي ا   -3 

 ية. يرجع على طريق م دون
فرافقه الى اسيا سوباترس البيري و من اهل تسالوني ي ارسترخس و س وندس و غايوس الدربي و   -4 

 تيموثاوس و من اهل اسيا تيخي س و تروفيمس. 
 هؤالء سبقوا و انتظرونا في ترواس. -5 
واس حيث و اما نحن فسافرنا في البحر بعد ايام الفطير من فيلبي و وافيناهم في خمسة ايام الى تر  -6 

 صرفنا سبعة ايام.
و في اول االسبوع اذ  ا  التالميذ مجتمعين لي سروا خبزا خاطبهم بولس و هو مزمع ا  يمضي في   -7 

 الغد و اطال الكالم الى نصم الليل.
 و  انت مصابيح  ثيرة في العلية التي  انوا مجتمعين فيها.  -8 
ال بنوم عميق و اذ  ا  بولس يخاطب خطابا طويال و  ا  شاب اسمه افتيخوس جالسا في الطاقة متثق -9 

 غلب عليه النوم فسقط من الطبقة الثالثة الى اسفل و حمل ميتا. 
 فنزل بولس و وقع عليه و اعتنقه قانال ال تضطربوا ال  نفسه فيه.   -10 
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 ثم صعد و  سر خبزا و اكل و تكلم  ثيرا الى الفجر و ه ذا خرج.   -11 
 و تعزوا تعزية ليست بقليلة.  و اتوا بالفتى حيا  -12 
و اما نحن فسبقنا الى السفينة و اقلعنا الى اسوس مزمعين ا  ناخذ بولس من هناك النه  ا  قد    -13 

 رتب ه ذا مزمعا ا  يمشي. 
 فلما وافانا الى اسوس اخذناه و اتينا الى ميتيليني.   -14 
ل خيوس و في اليوم االخر وصلنا الى ثم سافرنا من هناك في البحر و اقبلنا في الغد الى مقاب  -15 

 ساموس و اقمنا في تروجيليو  ثم في اليوم التالي جئنا الى ميليتس.
ال  بولس عزم ا  يتجاوز افســس في البحر لئال يعرض له ا  يصــرف وقتا في اســيا النه  ا  يســرع   -16 

 "  حتى اذا ام نه ي و  في اورشليم في يوم الخمسين
 اإلير سيس:

يمنا هرى الشننننننن   الذي يثيرا عدي الخير ضننننننند "  في العالم ســـــي و  لكم ضـــــيق"قال المسننننننني  في إهاي  القداس 
مصـــابيح  يهسننننم( عن دي الم اي  اي سه "" مجتمعين لتوزيع جســـد المســـيح"الونيسننننة  يهرى سننننر اإلفخارسننننتيا=  

طوي للونيسنننننة إسنننننتنارة يلياة  يهاد فاإلفخارسنننننتيا يالريد القدس يع. وإقامة الفتي الميتإشنننننارة لإلسنننننتنارة   " كثيرة
 إشارة دي ًا ليوم الخمسين 
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 رجوع للفهرس  يوم اإلثنين من األسبوع السابع 

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (2: 21مز)
 (41-38:4)لو
 (128,127: 118مز)

 (3:5-42:4)لو
 (17-12:8)رو

 الــــــكــــــاثــــــولــــــيــــــ ــــــو :  
ــس:  ــيــــــ  اإلبــــــــر ســـــــــــــــ
 مزمور إنجيــل القــداس:
ــداس:  ــقـــ الـــ ــل  ــيـــ ــجـــ  إنـــ

 

 (8-1:1يو2)
 (23-19:14)أع

 (6,5: 81مز)
 (8-1:15)يو
 

 
 

 -:(8-1:15)يوإنجيل القداس 
 انا الكرمة الحقيقية و ابي الكرام. -1  " 
  ل غصن في ال ياتي بثمر ينزعه و  ل ما ياتي بثمر ينقيه لياتي بثمر اكثر.  -2 
 انتم اال  انقياء لسبب الكالم الذي  لمتكم به. -3 
نتم  اثبتوا في و انا في م  ما ا  الغصن ال يقدر ا  ياتي بثمر من ذاته ا  لم يثبت في الكرمة  ذلك ا -4 

 ايضا ا  لم تثبتوا في. 
انا الكرمة و انتم االغصا  الذي يثبت في و انا فيه هذا ياتي بثمر  ثير النكم بدوني ال تقدرو  ا   -5 

 تفعلوا شيئا.
 ا   ا  احد ال يثبت في يطرح خارجا  الغصن فيجم و يجمعونه و يطرحونه في النار فيحترق.  -6 
 لبو  ما تريدو  في و  لكم.ا  ثبتم في و ثبت  المي في م تط -7 
 " بهذا يتمجد ابي ا  تاتوا بثمر  ثير فتكونو  تالميذي -8 

 إهاي  القداس:
يتولب عن الث ات في المسي  لنأةي يثمر  يمذا مو عم  الريد القدس  دما من   يثلت فيطرد في النار يمذا مي  

 الدينوهة 
 

  د  األرض. ألنك أنت ترث جميع األمم. أنا قـلت أنكم آلهة  قم يا  "  -:(6,5:  81مز)مزمور إنجـيل الـقداس  
 "   وبنو العلى  لكم. هلليلويا

 مزمور القداس:
 إشارة لإلهاي  الذي فيه يدين   األشرار )من   يثلت( "= قم يا   د  األرض"
 يمذا لمن يثلت "= أنا قلت أنكم آلهة وبنو العلي تدعو  "
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ــية ) ــتجيب لي. وفى الليل ولم ي ن ذلك جهل  "  -(:2:  21مزمزمور العشـ ــرخ إليك. فهال تسـ إلهي بالنهار أصـ

 "  منى.هلليلويا
 مزمور العشية:

فنتن هتتا  للصننرا  المسننتمر يالصننلوات التارة لإلمتالء من الريد يرالتالي للث ات  "= إلهي بالنهار أصـرخ إليك"
 في المسي  

 
 -:(41-38:4)لوإنجيل العشية 

و لما قام من المجمع دخل بيت سمعا  و  انت حماة سمعا  قد اخذتها حمى شديدة فسالوه من    -38 " 
 اجلها. 

 فوا  فوقها و انتهر الحمى فتر تها و في الحال قامت و صارت تخدمهم.   -39 
و عند غروب الشمس جميع الذين  ا  عندهم سقماء بامراض مختلفة قدموهم اليه فوضع يديه على   -40 

 احد منهم و شفاهم. كل و 
ــيح ابن   فانتهرهم و لم   -41  ــرخ و تقول انت المســ ــا تخرج من  ثيرين و هي تصــ ــياطين ايضــ و  انت شــ

 "  يدعهم يتكلمو  النهم عرفوه انه المسيح
 إهاي  العشية:

في الورمة )إهاي  القداس( عن شننننننننعاء لماة سننننننننمعاي يخري  الشننننننننياطين من  ثيرين  يالشننننننننعاء ضننننننننريري لنثلت  
ر من الشنننننياطين لتى يسننننن ن فينا الريد القدس  يفي طقس المعمونية هرى الوامن ينعخ في الطع  قائاًل   تر يالت

"دخر  ديها الريد الناس"   سب يعمدا  يرعد رشننننننمه سالميريي ينعخ فيه قائاًل "إقل  الريد القدس"  فالمسنننننني  شننننننعاها  
 يثلتنا في المسي  الورمة الت ي ية يلررها من الشياطين ليس ن فينا الريد القدس الذي 

 
ســـــبع مرات فى النهار. ســـــبحتك على أح ام عدلك. فلتكن ســـــالمة    "  -:(128,127:  118مز)مزمور باكر 

 " عظيمة للذين يحبو  اسمك. هلليلويا
 مزمور ساكر:

 مذا ةسلي  من ةلذً سسمام  لمة   = سبع مرات.. سبحتك
 كما دل  الاموم دي يسمعوا "= يحبو  إسمكفلتكن سالمة عظيمة للذين "
 
 
 
 

 -:(3:5-42:4)لوإنجيل باكر 
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 (44-42:4)لو
و لما صار النهار خرج و ذهب الى موضع خالء و  ا  الجموع يفتشو  عليه فجاءوا اليه و    -42 " 

 امس وه لئال يذهب عنهم. 
 فقال لهم انه يبنغي لي ا  ابشر المد  االخر ايضا بملكوت   الني لهذا قد ارسلت.  -43 
 " فكا  ي رز في مجامع الجليل. -44 

 (3-1:5)لو
 و اذ  ا  الجمع يزدحم عليه ليسمع  لمة    ا  واقفا عند بحيرة جنيسارت. -1"
 فراى سفينتين واقفتين عند البحيرة و الصيادو  قد خرجوا منهما و غسلوا الشباك. -2 
فدخل احدى السـفينتين التي  انت لسـمعا  و سـاله ا  يبعد قليال عن البر ثم جلس و صـار يعلم الجموع   -3 

 "  من السفينة
 إهاي  ساكر:

عم  الريد دهه يعلمنا ييخلرها عن المسنننننننني  فنتلذً منا هرى مت ة الاموم للمسنننننننني  يةلذًمب سسننننننننمام  لمته  يمذا 
 س لمته يهت  دي هسم( ةعليمه  يسمام  لمة   يثلتنا في المسي  

 
 -:(17-12:8)روالبولس 

 فاذا ايها االخوة نحن مديونو  ليس للجسد لنعيش حسب الجسد.  -12  " 
 و  اعمال الجسد فستحيو . النه ا  عشتم حسب الجسد فستموتو  و لكن ا   نتم بالروح تميت  -13 
 ال   ل الذين ينقادو  بروح   فاولئك هم ابناء  .  -14 
 اذ لم تاخذوا روح العبودية ايضا للخوف بل اخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا ابا االب. -15 
 الروح نفسه ايضا يشهد الرواحنا اننا اوالد  .  -16 
 فا   نا اوالدا فاننا ورثة ايضا ورثة   و وارثو  مع المسيح ا   نا نتالم معه لكي نتمجد  -17 

 " ايضا معه
فمن ياامد ليميت دعمال الاسننننننند يعطيه الريد معوهة فيثلت  "= إ   نتم بالروح تميتو  أعمال الجســـــد" اللولس:

آخر للريد فهو يشنهد ألريالنا دهنا ديناء   ييرسة  يهرى عم    )يمذا المعوهة مى ما هسنميه النعمة(    في المسني 
 و يدهنا سنتماد م( المسي  

 
 -:(8-1:1يو2)الكاثولي و  

الشيخ الى  يرية المختارة و الى اوالدها الذين انا احبهم بالحق و لست انا فقط بل ايضا جميع الذين  -1 " 
 قد عرفوا الحق.

 من اجل الحق الذي يثبت فينا و سي و  معنا الى االبد. -2 
 حبة.تكو  مع م نعمة و رحمة و سالم من   االب و من الرب يسوع المسيح ابن االب بالحق و الم -3 
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 فرحت جدا الني وجدت من اوالدك بعضا سالكين في الحق  ما اخذنا وصية من االب. -4 
و اال  اطلب منك يا  يرية ال  اني اكتب اليك وصية جديدة بل التي  انت عندنا من البدء ا  يحب   -5 

 بعضنا بعضا.
 بدء ا  تسلكوا فيها.و هذه هي المحبة ا  نسلك بحسب وصاياه هذه هي الوصية  ما سمعتم من ال -6 
النه قد دخل الى العالم مضلو   ثيرو  ال يعترفو  بيسوع المسيح اتيا في الجسد هذا هو المضل و  -7 

 الضد للمسيح. 
 "  انظروا الى انفس م لئال نضيع ما عملناه بل ننال اجرا تاما -8 

 الواسولي وي:
  ي( د رها السلوم في الومايا يالمت ة يعطينا دي هثلت في التق فال ي

 
 -:(23-19:14)أعاإلبر سيس 

ثم اتى يهود من انطاكية و ايقونية و اقنعوا الجموع فرجموا بولس و جروه خارج المدينة ظانين انه    -19 " 
 قد مات. 

 و لكن اذ احاط به التالميذ قام و دخل المدينة و في الغد خرج مع برنابا الى دربة.   -20 
 فبشرا في تلك المدينة و تلمذا  ثيرين ثم رجعا الى لسترة و ايقونية و انطاكية.   -21 
وت  يشددا  انفس التالميذ و يعظانهم ا  يثبتوا في االيما  و انه بضيقات  ثيرة ينبغي ا  ندخل ملك  -22 

.  
 "  و انتخبا لهم قسوسا في  ل  نيسة ثم صليا باصوام و استودعاهم للرب الذي  انوا قد امنوا به -23 

 اإلير سيس:
ير موا يولس لتى يعنوا دهه مات  لونه يقوم يي شنر يي يب قسنوس للونيسنة  إًًا منام ضنيقات يلون الريد القدس 

اإليماي يرالصننالة يالصننوم يثلتنا الريد القدس في المسنني  فنسننتمر  في الونيسننة يعطيها لياة  يالمهب دي هثلت في 
 دلياء 
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 رجوع للفهرس  يوم الثالثاء من األسبوع السابع 

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (1: 47مز)
 (29-14:  9مر)
 (1: 137مز)

 (16-12:6)لو
 (27-22:8)رو

 الــــــكــــــاثــــــولــــــيــــــ ــــــو :  
ــس:  ــيــــــ  اإلبــــــــر ســـــــــــــــ
 مزمور إنجيــل القــداس:
ــداس:  ــقـــ الـــ ــل  ــيـــ ــجـــ  إنـــ

 

 (13-8:1يو2)
 (23-20:14)أع

 (6: 12مز)
 (15-9:15)يو
 

 
 

 -(:15-9:15)يوإنجيل القداس 
  ما احبني االب  ذلك احببتكم انا اثبتوا في محبتي.  -9 " 
 ا  حفظتم وصاياي تثبتو  في محبتي  ما اني انا قد حفظت وصايا ابي و اثبت في محبته.  -10 
  لمتكم بهذا لكي يثبت فرحي في م و ي مل فرح م. -11 
 هذه هي وصيتي ا  تحبوا بعض م بعضا  ما احببتكم.   -12 
 عظم من هذا ا  يضع احد نفسه الجل احبانه.ليس الحد حب ا -13 
 انتم احباني ا  فعلتم ما اوصي م به. -14 
ال اعود اســــمي م عبيدا ال  العبد ال يعلم ما يعمل ســــيده لكني قد ســــميتكم احباء الني اعلمتكم ب ل ما   -15 

 " سمعته من ابي
 إهاي  القداس:

فعم  ".  "أدعو م أحباني"..  إثبتوا في محبتي"ساألمس ردينا الريد القدس يثلتنا في المسي   يمنا يتولب عن المت ة  
( فال س ات في المسنننننني  يديي مت ة  فاهلل مت ة  فوي  هثلت فيه  5:5الريد القدس دي يسنننننن   فينا مت ة   )ري

 يهتن يديي مت ة 
 

أســــبح الرب الذي أحســــن إلّىز وأرتل الســــم الرب العاليز أما أنا فعلى  " -:(6:  12مز)مزمور إنجيل القداس  
 "  رحمتك تو لتز يبتهف قلبي بخالصك. هلليلويا

 مزمور اإلهاي :
 التسلي  طريق اإلمتالء  ي ي    هس     الذي نعاها دل اء .."= اسبح الرب"
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 "  فى مدينة إلهنا. على جبله المقدس. هلليلويا   عظيم هو الرب. ومسبح جدا"  -:(1: 47مز)مزمور العشية 
 مزمور العشية:

 الذي طرن الشياطين يدًلها س لمة من فمه "= عظيم هو الرب"
 

 -:(29-14:  9مر)إنجيل العشية 
  تبة يحاورونهم. و لما جاء الى التالميذ راى جمعا  ثيرا حولهم و   -14 " 
 و للوقت  ل الجمع لما راوه تحيروا و ر ضوا و سلموا عليه.   -15 
 فسال الكتبة بماذا تحاورونهم.  -16 
 فاجاب واحد من الجمع و قال يا معلم قد قدمت اليك ابني به روح اخرس.   -17 
 و حيثما ادر ه يمزقه فيزبد و يصر باسنانه و ييبس فقلت لتالميذك ا  يخرجوه فلم يقدروا.   -18 
 فاجاب و قال لهم ايها الجيل غير المؤمن الى متى اكو  مع م الى متى احتملكم قدموه الي.   -19 
 فقدموه اليه فلما راه للوقت صرعه الروح فوقع على االرض يتمرغ و يزبد.   -20 
 ل اباه  م من الزما  منذ اصابه هذا فقال منذ صباه.فسا  -21 
 و  ثيرا ما القاه في النار و في الماء ليهلكه لكن ا   نت تستطيع شيئا فتحنن علينا و اعنا.  -22 
 فقال له يسوع ا   نت تستطيع ا  تؤمن  ل شيء مستطاع للمؤمن.   -23 
 فللوقت صرخ ابو الولد بدموع و قال اؤمن يا سيد فاعن عدم ايماني.   -24 
فلما راى يسوع ا  الجمع يتراكضو  انتهر الروح النجس قانال له ايها الروح االخرس االصم انا امرك    -25 

 اخرج منه و ال تدخله ايضا.
 فصرخ و صرعه شديدا و خرج فصار  ميت حتى قال  ثيرو  انه مات.   -26 
 فامس ه يسوع بيده و اقامه فقام.  -27 
 و لما دخل بيتا ساله تالميذه على انفراد لماذا لم نقدر نحن ا  نخرجه.  -28 
 " فقال لهم هذا الجنس ال يم ن ا  يخرج بشيء اال بالصالة و الصوم -29 

 إهاي  العشية:
 فلنصب يهصلي لتخر  منا الوراجية  هرى منا دهه سالصالة هطرن األرياد الشريرة  يالوراجية مي من دعمال إيليس 

 
 "  أعترف لك يارب. من  ل قلبي. ألنك استمعت  ل  لمات فمي. هلليلويا " -:(1: 137مز)مزمور باكر 
 مزمور ساكر:

إًا  اي المسننني  يصنننلى قل  دي   فاهلل يسنننتاي  لصنننلواةنا =    "أعترف لك يا رب.. ألنك إســتمعت  ل  لمات فمي"
 يتخذ قرارا   فعلينا إًا دي هصلى و  من المت د دهه سيستاي   
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 -(:16-12:6)لوإنجيل باكر 
 و في تلك االيام خرج الى الجبل ليصلي و قضى الليل  له في الصالة هلل.  -12 " 
 هم ايضا رسال.و لما  ا  النهار دعا تالميذه و اختار منهم اثني عشر الذين سما  -13 
 سمعا  الذي سماه ايضا بطرس و اندراوس اخاه يعقوب و يوحنا فيلبس و برثولماوس.  -14 
 متى و توما يعقوب بن حلفى و سمعا  الذي يدعى الغيور.   -15 
 "  يهوذا اخا يعقوب و يهوذا االسخريوطي الذي صار مسلما ايضا -16 

 إهاي  ساكر:
ةالميذا سننننهر يصننننلي  يعلينا قل  إةخاً دي قرار دي هصننننلي فنمتلب من ريد   في وي لنا السننننيد المسنننني  ليختار  

 ل مة 
 

 -(:27-22:8)روالبولس 
 فاننا نعلم ا   ل الخليقة تئن و تتمخض معا الى اال .   -22 " 
تبني  و ليس ه ذا فقط بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن انفسنا ايضا نئن في انفسنا متوقعين ال  -23 

 فداء اجسادنا.
 الننا بالرجاء خلصنا و لكن الرجاء المنظور ليس رجاء ال  ما ينظره احد  ي  يرجوه ايضا.   -24 
 و لكن ا   نا نرجو ما لسنا ننظره فاننا نتوقعه بالصبر.  -25 
ه  و  ذلك الروح ايضا يعين ضعفاتنا الننا لسنا نعلم ما نصلي الجله  ما ينبغي و لكن الروح نفس   -26 

 يشفع فينا بانات ال ينطق بها.
 " و لكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح النه بحسب مشيئة   يشفع في القديسين -27 

 منا هرى الريد القدس يعين ضععاةنا ييشع( في القديسين ييشع( فينا سأهات   ينطق يها  اللولس:
 

  -(:13-8:1يو2)الكاثولي و  
 انظروا الى انفس م لئال نضيع ما عملناه بل ننال اجرا تاما.  -8 "
 ل من تعدى و لم يثبت في تعليم المسيح فليس له   و من يثبت في تعليم المسيح فهذا له االب و   -9 

 االبن جميعا.
 ا   ا  احد ياتي م و ال يجيء بهذا التعليم فال تقبلوه في البيت و ال تقولوا له سالم. -10 
 ال  من يسلم عليه يشترك في اعماله الشريرة.  -11 
 ثير الكتب الي م لم ارد ا  ي و  بورق و حبر الني ارجو ا  اتي الي م و اتكلم فما لفم  اذ  ا  لي -12 

 لكي ي و  فرحنا  امال. 
 " يسلم عليك اوالد اختك المختارة امين -13 

 الواسولي وي:
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ة  هرى منا طريق الث ات في المسنني  يمو دي   ه نن  يراء إيماي غري   يهثلت في ةعليب المسنني  الذي مو المت  
 كما  اء في إهاي  القداس  يلون المت ة ليست في قلول من يأةي يتعليب غري  

 
 -(:23-20:14)أعاإلبر سيس 

 و لكن اذ احاط به التالميذ قام و دخل المدينة و في الغد خرج مع برنابا الى دربة.  -20 " 
 فبشرا في تلك المدينة و تلمذا  ثيرين ثم رجعا الى لسترة و ايقونية و انطاكية.   -21 
وت  يشــــددا  انفس التالميذ و يعظانهم ا  يثبتوا في االيما  و انه بضــــيقات  ثيرة ينبغي ا  ندخل ملك  -22 

  
 "  و انتخبا لهم قسوسا في  ل  نيسة ثم صليا باصوام و استودعاهم للرب الذي  انوا قد امنوا به. -23 

 اإلير سيس:
 دممية الث ات في اإليماي يدهه س يقات  ثيرة ين  ي دي هدخ  ملووت   
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 رجوع للفهرس  يوم األربعاء من األسبوع السابع 

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 

ــور   ــزمـــ ــر: مـــ ــاكـــ  بـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (100: 118مز)
 (23-18:7)لو
 (8: 11مز)

 (28-24:7)لو
 (39-28:8)رو

 الــــــكــــــاثــــــولــــــيــــــ ــــــو :  
ــس:  ــيــــــ  اإلبــــــــر ســـــــــــــــ
 مزمور إنجيــل القــداس:
ــداس:  ــقـــ الـــ ــل  ــيـــ ــجـــ  إنـــ

 

 (8-1:1يو3)
 (9-4:15)أع

 (29,30: 88مز)
 (16-12:15)يو
 

 
 -(:16-12:15)يوإنجيل القداس 

 هذه هي وصيتي ا  تحبوا بعض م بعضا  ما احببتكم.  -12  " 
 ليس الحد حب اعظم من هذا ا  يضع احد نفسه الجل احبانه. -13 
 انتم احباني ا  فعلتم ما اوصي م به. -14 
ال اعود اسمي م عبيدا ال  العبد ال يعلم ما يعمل سيده لكني قد سميتكم احباء الني اعلمتكم ب ل ما   -15 

 سمعته من ابي.
ليس انتم اخترتموني ـبل اـنا اخترتكم و اقمتكم لـتذهبوا و ـتاتوا بثمر و ـيدوم ثمر م لكي يعطي م االب ـ ل    -16 

 " ما طلبتم باسمي
 إهاي  القداس:
دمس الثالسناء م( بينانة ااينة األخيرة يةولمننا عن إسننننننننننننننتاناسنة ااب للصننننننننننننننالة  يالمعنى دي ااب  مو هعس إهاين 

يسنتاي  لصنلواةنا لو ي دت المت ة يرالتالي الث ات في المسني   يمن مو سايت في المسني  ي وي له سمر )إهاي   
ــ"يوم اإلسنين من مذا األسنننننلوم(=   ــألونه بإسـ يالمعنى دي   يسنننننتاي   "  ميويدوم ثمر م لكي يعطي م اآلب ما تسـ

 دي من مو سايت في المسي  يالث ات في المسي  مو عم  الريد القدس    له سمري  مو لى لمن
 

مبــارك الرب إلى الــدهرز آمين ي و ز أين هي مراحمــك األول    "  -(:29,30:  88مز)مزمور إنجيــل القــداس  
 "  ياربز التي حلفت بها لداود بالحق. هلليلويا

 اإلهاي :مزمور 
الصننننرا  المسننننتمر إلسننننتدرار مرالب    يمذا مو دسننننلوب  نيسننننتنا التي ةرنن "=  مبارك الرب .. أين هي مراحمك"

 نائمًا "يا رب إرلب  يريي ليسوي"
 يمذا لمن يثلت "= أنا قلت أنكم آلهة وبنو العلي تدعو  "
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 " األطفال الصغار. هلليلوياإعال  أقوالك ينير لي. ويفهم "  -(:100: 118مز)مزمور العشية 
 مزمور العشية:

لينما دةي ةالميذ المعمداي للمسننننننني  دهار المسننننننني  قلورهب س المه يدفعاله  يهتن فالذي "=  إعال  أقوالك ينير لي"
 من الذي يعهب ل يقة  مو المتواض(  األطعال "= ويفهم األطفال الصغار"يعطينا اإلستنارة مو الريد القدس  

 
 -(:23-18:7)لوإنجيل العشية 

 فاخبر يوحنا تالميذه بهذا  له.  -18 " 
 نا اثنين من تالميذه و ارسل الى يسوع قانال انت هو االتي ام ننتظر اخر. فدعا يوح  -19 
 فلما جاء اليه الرجال  قاال يوحنا المعمدا  قد ارسلنا اليك قانال انت هو االتي ام ننتظر اخر.   -20 
 و في تلك الساعة شفى  ثيرين من امراض و ادواء و ارواح شريرة و وهب البصر لعميا   ثيرين.   -21 
فاجاب يسوع و قال لهما اذهبا و اخبرا يوحنا بما رايتما و سمعتما ا  العمي يبصرو  و العرج    -22 

 يمشو  و البرص يطهرو  و الصم يسمعو  و الموتى يقومو  و المساكين يبشرو .
 "  و طوبى لمن ال يعثر في -23 

 إهاي  العشية:
يولنا الذي إمت  من سطن دمه سالريد   يشنة في المسني   يفي إهاي  ساكر هاد المسني  يشنهد لععمة المعمداي  
لون يولنا يرسن  ةالميذا للمسني  ليتولهب للمسني   فهذا مي الثمار التي ةعرد   )التي ةولب عنها إهاي  القداس( 

 لسمايى ييتمنوا سه  ي هعم  ليرى الناس دعمالنا الصالتة ييماديا دساها اد
 

كالم الرب  الم نقى. فضـة محمية مجربة فى األرض. قد صـفيت ـسبعة أضـعاف. "   -:(8:  11مز)مزمور باكر 
 "  هلليلويا

 مزمور ساكر:
 ".سراج لرجلي  المك"كلمات اإلهاي  ةعطي إستنارة    

 
 -(:28-24:7)لوإنجيل باكر 

فلما مضى رسوال يوحنا ابتدا يقول للجموع عن يوحنا ماذا خرجتم الى البرية لتنظروا اقصبة تحر ها   -24 " 
 الريح. 

بل ماذا خرجتم لتنظروا اانسانا البسا ثيابا ناعمة هوذا الذين في اللباس الفاخر و التنعم هم في    -25 
 قصور الملوك. 

 م و افضل من نبي. بل ماذا خرجتم لتنظروا انبيا نعم اقول لك  -26 
 هذا هو الذي  تب عنه ها انا ارسل امام وجهك مالكي الذي يهيئ طريقك قدامك.  -27 
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الني اقول لكم انه بين المولودين من النســــاء ليس نبي اعظم من يوحنا المعمدا  و لكن االصــــغر في    -28 
 "  ملكوت   اعظم منه

 إهاي  ساكر:
م( ععمة يولنا المعمداي إّ  دهه مابال ينتمي للعهد القديب  ياألمنننننننننن ر منه في العهد الاديد دععب منه سسننننننننننل   
المعمونية يالميريي يالتنايل )ك  ير ات العهد الاديد(  لون مذا ليس مو الوضننننننننننننن( ااي  فيولنا ااي في نر ة 

ذا  ناي ينطلق على المعمنداي يمو منابال في ععيمنة في السننننننننننننننمناء سعند العنذراء يالمالئونة  لون  الم المسنننننننننننننني  من
 . ألهه  اي يقتها ساسدا علي ا رض  ""أبي أعظم منيالاسد   ما قال عن هعسه 

 
  -(:39-28:8)روالبولس 

 و نحن نعلم ا   ل االشياء تعمل معا للخير للذين يحبو    الذين هم مدعوو  حسب قصده.   -28 "
 ال  الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم لي ونوا مشابهين صورة ابنه لي و  هو ب را بين اخوة  ثيرين.   -29 
و الذين سبق فعينهم فهؤالء دعاهم ايضا و الذين دعاهم فهؤالء بررهم ايضا و الذين بررهم فهؤالء    -30 

 مجدهم ايضا.
 فماذا نقول لهذا ا   ا    معنا فمن علينا.   -31 
 لذي لم يشفق على ابنه بل بذله الجلنا اجمعين  ي  ال يهبنا ايضا معه  ل شيء. ا -32 
 من سيشتكي على مختاري     هو الذي يبرر.  -33 
من هو الذي يدين المسيح هو الذي مات بل بالحري قام ايضا الذي هو ايضا عن يمين   الذي   -34 

 ايضا يشفع فينا.
 سيح اشدة ام ضيق ام اضطهاد ام جوع ام عري ام خطر ام سي .من سيفصلنا عن محبة الم  -35 
  ما هو م توب اننا من اجلك نمات  ل النهار قد حسبنا مثل غنم للذبح. -36 
 و لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا.  -37 
ور حاضرة و ال فاني متيقن انه ال موت و ال حياة و ال مالنكة و ال رؤساء و ال قوات و ال ام  -38 

 مستقبلة.
 "  و ال علو و ال عمق و ال خليقة اخرى تقدر ا  تفصلنا عن محبة   التي في المسيح يسوع ربنا -39 

 اللولس:
كل األشـياء تعمل معا  للخير.." من يفصـلنا عن محبة  "هاد منا  لمات إهسناي مسنتنير ممتلب من الريد القدس   

 "المسيح..
 

 -(:8-1:1يو3)الكاثولي و  
 الشيخ الى غايس الحبيب الذي انا احبه بالحق. -1 " 
 ايها الحبيب في  ل شيء اروم ا  تكو  ناجحا و صحيحا  ما ا  نفسك ناجحة. -2 
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 الني فرحت جدا اذ حضر اخوة و شهدوا بالحق الذي فيك  ما انك تسلك بالحق. -3 
 اوالدي انهم يسلكو  بالحق. ليس لي فرح اعظم من هذا ا  اسمع عن -4 
 ايها الحبيب انت تفعل باالمانة  ل ما تصنعه الى االخوة و الى الغرباء.  -5 
 الذين شهدوا بمحبتك امام الكنيسة الذين تفعل حسنا اذا شيعتهم  ما يحق هلل. -6 
 النهم من اجل اسمه خرجوا و هم ال ياخذو  شيئا من االمم. -7 
 "  فنحن ينبغي لنا ا  نقبل امثال هؤالء لكي نكو  عاملين معهم بالحق -8 

 الواسولي وي:
 رسالة ةنطق سالمت ة  يهرى سلوم غايس سالمت ة  يمذا سيأةي يثمر  ثير 

 
 -(:9-4:15)أعاإلبر سيس 

 و لما حضروا الى اورشليم قبلتهم الكنيسة و الرسل و المشايخ فاخبروهم ب ل ما صنع   معهم.  -4  " 
و لكن قام اناس من الذين  انوا قد امنوا من مذهب الفريسيين و قالوا انه ينبغي ا  يختنوا و يوصوا   -5 

 با  يحفظوا ناموس موسى.
 مر. فاجتمع الرسل و المشايخ لينظروا في هذا اال  -6 
فبعدما حصلت مباحثة  ثيرة قام بطرس و قال لهم ايها الرجال االخوة انتم تعلمو  انه منذ ايام قديمة   -7 

 اختار   بيننا انه بفمي يسمع االمم  لمة االنجيل و يؤمنو . 
 و   العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس  ما لنا ايضا.  -8 
 "  نهم بشيء اذ طهر بااليما  قلوبهمو لم يميز بيننا و بي -9 

 اإلير سيس:
هرى الونيسنننننننننننة في مت ة ةقل  األمب ي  ةرى فيهب هااسنننننننننننة إً دي   طهر ساإليماي قلورهب  لون هرى دي نننننننننننًا دي 

 يالطهارة شرط للث ات في المسي     اإليماي شرط للطهارة
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 رجوع للفهرس  يوم الخميس من األسبوع السابع 

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (3: 131مز)
 (25-22:8)لو
 (11,10: 90مز)

 (3-1:8)لو
 (11-5:14كو1)

 الــــــكــــــاثــــــولــــــيــــــ ــــــو :  
ــس:  ــيــــــ  اإلبــــــــر ســـــــــــــــ
 مزمور إنجيــل القــداس:
ــداس:  ــقـــ الـــ ــل  ــيـــ ــجـــ  إنـــ

 

 (15-10:1يو3)
 (12-7:15)أع

 (16: 30مز)
 (25-17:15)يو
 

 
 -(:25-17:15)يوإنجيل القداس 

 بهذا اوصي م حتى تحبوا بعض م بعضا.  -17  " 
 ا   ا  العالم يبغض م فاعلموا انه قد ابغضني قبلكم. -18 
لو  نتم من العالم لكا  العالم يحب خاصته و لكن النكم لستم من العالم بل انا اخترتكم من العالم   -19 

 لذلك يبغض م العالم. 
م من سيده ا   انوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم و ا   اذ روا الكالم الذي قلته لكم ليس عبد اعظ -20 

 كانوا قد حفظوا  المي فسيحفظو   الم م.
 لكنهم انما يفعلو  ب م هذا  له من اجل اسمي النهم ال يعرفو  الذي ارسلني. -21 
 لو لم اكن قد جئت و  لمتهم لم تكن لهم خطية و اما اال  فليس لهم عذر في خطيتهم.  -22 
 غضني يبغض ابي ايضا.الذي يب -23 
لو لم اكن قد عملت بينهم اعماال لم يعملها احد غيري لم تكن لهم خطية و اما اال  فقد راوا و   -24 

 ابغضوني انا و ابي. 
 "  لكن لكي تتم الكلمة الم توبة في ناموسهم انهم ابغضوني بال سبب -25 

 إهاي  القداس:
  نننننننه لهب  فلقد سنننننننلق دي ةولب عن المت ة  سنننننننر س ات في الورمة الوالم منا عن إضنننننننطهان العالب ألي ن   ير

يدععب نلي  على المت ة  إلتمال األلب ي لتمال س  ننننننننننة العالب أل   المتلوب  يلون علينا د  هنسننننننننننى دي عم  
 الريد القدس مو ةعزية المتألمين  فلسنا يلدها في موا هة  راجية العالب لنا 

 
لينير وجهك على عبدك. وخلصــــــــني برحمتك يارب. ال تحزني ألني     "  -(:16:  30مز)مزمور إنجيل القداس  

 "  دعوتك. هلليلويا
 مزمور اإلهاي :
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دي إعطني دي درام يدرى متلتة يةعزياةة فألتم  "= لينير وجهك على عبدك"إظهر ي هة الذي مو هور لي=   
  م  ي  يعهر هورم يهور ةعزياةة على ي هي األ
 

ــية  ــا " -(:3:  131مز)مزمور العشــ ــدغي. إلى أ  أجد    وال أعطى لعيني نوما . وال ألجفاني نعاســ أو راحة لصــ
 "  موضعا للرب. ومس نا إلله يعقوب. هلليلويا

 مزمور العشية:
يال منالة   عزاء  إًًا علينا دي   هوذ عن الصنرا   لون "= ال أعطي لعيني نوما .. إلى أ  أجد موضـعا  للرب"

 يمذا يعطيه   هوما فهو يعطى هوما ألل ائه      فهذا ما يعرد قل    مرا  الواسق في 
 

 -(:25-22:8)لوإنجيل العشية 
 و في احد االيام دخل سفينة هو و تالميذه فقال لهم لنعبر الى عبر البحيرة فاقلعوا.  -22  " 
 اء و صاروا في خطر. و فيما هم سانرو  نام فنزل نوء ريح في البحيرة و  انوا يمتلئو  م  -23 
فتقدموا و ايقظوه قانلين يا معلم يا معلم اننا نهلك فقام و انتهر الريح و تموج الماء فانتهيا و صار    -24 

 هدو.
ثم قال لهم اين ايمانكم فخافوا و تعجبوا قانلين فيما بينهم من هو هذا فانه يامر الرياح ايضــــا و الماء   -25 

 " فتطيعه
 إهاي  العشية:

يسننوم في السننعينة يالسننعينة يسنن  ال تر الهائج  مذا مو لالنا في العالب  إضننطهان يرياد يثيرما عدي الخير  لون 
 يسوم في السعينة معهرًا ي هه  لون لنوقعه   ليس ت الري   ي  ليعطنا عزاء 

 
ــد والتنين. أل    "  -:(11,10:  90مز)مزمور باكر  ــحق األسـ نه علّى اتكل وعلى األفعى وملك الحيات تطأ. وتسـ

 "  فأنجيه. أستره ألنه عرف إسمى. هلليلويا
 مزمور ساكر:

مذا ما عمله المسني  إً ناس الشنيطاي يخلصننا من سنلطاهه لتى يرسن  الريد "= على األفعى وملك الحيات تطأ"
 القدس يس ن فينا 

 
 -(:3-1:8)لوإنجيل باكر 

 و على اثر ذلك  ا  يسير في مدينة و قرية ي رز و يبشر بملكوت   و معه االثنا عشر.  -1 "  
و بعض النساء  ن قد شفين من ارواح شريرة و امراض مريم التي تدعى المجدلية التي خرج منها   -2 

 سبعة شياطين. 
 " و يونا امراة خوزي و يل هيرودس و سوسنة و اخر  ثيرات  ن يخدمنه من اموالهن -3 
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 إهاي  ساكر:
المسنني  ي رب يي شننر  ييخر  شننياطين من هسنناء  فيخدمنه  مذا عم  المسنني  الذي دةى ليشننعي طليعتنا ييادنما 

 ييتررها من األرياد الناسة  إستعدانًا ألي همتلب من ريله فنخدمه 
 

 -(:11-5:14كو1)البولس 
اني اريد ا  جميع م تتكلمو  بالسنة و لكن باالولى ا  تتنباوا ال  من يتنبا اعظم ممن يتكلم بالسنة   -5  " 

 اال اذا ترجم حتى تنال الكنيسة بنيانا.
فاال  ايها االخوة ا  جئت الي م متكلما بالسنة فماذا انفع م ا  لم اكلم م اما باعال  او بعلم او بنبوة   -6 

 او بتعليم.
شياء العادمة النفوس التي تعطي صوتا مزمار او قيثارة مع ذلك ا  لم تعط فرقا للنغمات فكي  يعرف اال -7 

 ما زمر او ما عزف به. 
 فانه ا  اعطى البوق ايضا صوتا غير واضح فمن يتهيا للقتال. -8 
تتكلمو  في  ه ذا انتم ايضا ا  لم تعطوا باللسا   الما يفهم فكي  يعرف ما تكلم به فانكم تكونو   -9 

 الهواء.
 ربما تكو  انواع لغات هذا عددها في العالم و ليس شيء منها بال معنى.  -10 
 " فا   نت ال اعرف قوة اللغة اكو  عند المتكلم اعجميا و المتكلم اعجميا عندي -11 

 اللولس:
 الريد القدس يعطي الونيسة موام  لللنياي 

 
  -(:15-10:1يو3)الكاثولي و  

من اجل ذلك اذا جئت فساذ ره باعماله التي يعملها هاذرا علينا باقوال خبيثة و اذ هو غير م تم    -10  "
 بهذه ال يقبل االخوة و يمنع ايضا الذين يريدو  و يطردهم من الكنيسة. 

ايها الحبيب ال تتمثل بالشر بل بالخير ال  من يصنع الخير هو من   و من يصنع الشر فلم يبصر  -11 
 . 
ديمتريوس مشهود له من الجميع و من الحق نفسه و نحن ايضا نشهد و انتم تعلمو  ا  شهادتنا   -12 

 هي صادقة.
 و  ا  لي  ثير الكتبه لكنني لست اريد ا  اكتب اليك بحبر و قلم.   -13 
 و لكنني ارجو ا  اراك عن قريب فنتكلم فما لفم.  -14 
 " لى االحباء باسمانهمسالم لك يسلم عليك االحباء سلم ع -15 

 الواسولي وي:
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مذا عم  الريد القدس دهه يعطي إسنننتنارة لنلتعد عن الشنننر  لون علينا  "=  أما من يعمل الشــر فإنه لم يبصــر  "
ــر بل بالخيردي هاامد يالريد القدس يعين  علينا دي هتايل دي هتنقى= " ــبه بالشـ يمن يعع   "  أيها الحبيب ال تتشـ

 الريد القدس ياد معوهة من 
 

 -(:12-7:15)أعاإلبر سيس 
فبعدما حصلت مباحثة  ثيرة قام بطرس و قال لهم ايها الرجال االخوة انتم تعلمو  انه منذ ايام قديمة  -7  " 

 اختار   بيننا انه بفمي يسمع االمم  لمة االنجيل و يؤمنو . 
 ا لنا ايضا. و   العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس  م -8 
 و لم يميز بيننا و بينهم بشيء اذ طهر بااليما  قلوبهم. -9 
 فاال  لماذا تجربو    بوضع نير على عنق التالميذ لم يستطع اباؤنا و ال نحن ا  نحمله.  -10 
 لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن ا  نخلص  ما اولئك ايضا. -11 
فس ت الجمهور  له و  انوا يسمعو  برنابا و بولس يحدثا  بجميع ما صنع   من االيات و العجانب   -12 

 " في االمم بواسطتهم
 اإلير سيس:

طهر ـباإليمـا  "في الوناسولي وي رديننا دممينة دي هعمن  يهانامند  يمننا هرى دهنه ينديي إيمناي   فنائندة من دي  هنان  
 ".قلوبهم
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 رجوع للفهرس  يوم الجمعة من األسبوع السابع 

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (8: 41مز)
 (26-24:11)لو
 (67,72: 118مز)

 (21-18:8)لو
 (17-12:14كو1)

 الــــــكــــــاثــــــولــــــيــــــ ــــــو :  
ــس:  ــيــــــ  اإلبــــــــر ســـــــــــــــ
 مزمور إنجيــل القــداس:
ــداس:  ــقـــ الـــ ــل  ــيـــ ــجـــ  إنـــ

 

 (25-21:1)يه
 (18-13:15)أع

 (1: 24مز)
 (39-37:3)يو
 

 
  -(:39-37:3)يوإنجيل القداس 

 و في اليوم االخير العظيم من العيد وا  يسوع و نادى قانال ا  عطش احد فليقبل الي و يشرب.  -37  "
 من امن بي  ما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي.   -38 
ـقال هـذا عن الروح اـلذي ـ ا  المؤمنو  ـبه مزمعين ا  يقبلوه ال  الروح الـقدس لم ي ن ـقد اعطي بـعد  -39 

 "  ي ن قد مجد بعدال  يسوع لم 
 إهاي  القداس:

من يأةي للمسي  شاعرًا ساإللتيا   "=  من يعطش فليقبل إلّى ليشرب. من يؤمن بي.. تجري من بطنه أنهار ماء"
يعت  الريد القندس عينينه فيتمن  يمن يتمن يسنننننننننننننن ن عنندا الريد القندس )دههنار المناء(  لون عليننا دي هشننننننننننننننعر 

 الصرا  لنمتلب  اإلبنيان يالنمو مما مد  قراءات اليوم ساإللتيا  ي  هوذ عن 
 

إلـيك ـيارب رفـعت نفســـــــــي. إلهي علـيك تو ـلت فال تخزني إلى األـبد. وال  "-(:1:  24مز)مزمور إنجـيل الـقداس  
 "  تضحك بي أعداني. أل  جميع الذين ينتظرونك ال يخزو . هلليلويا

 مزمور اإلهاي :
مذا ليسنت فق  منرخة لإلمتالء  ي  ةو يه من المرهب دي هرةع( يهسنمو فو  شنهوات "=  إليك يا رب رفعت نفسـي"

ين  سننننننننننننننتم مب ي لظ دهنه   لندين لإلمتالء فولمنا هشننننننننننننننعر "= واـلذين ينتظروـنك ال يخزو  "التراب  يهنذمن  و   
فنيي      سالعط  ألي همتلب هصنننننننر  فنمتلب ي "طورى للايام يالعطاش إلى اللر" هأةي للمسننننننني  يهاتهد ساألكثر

 مذا ينطلق على األفراد يعلى الونيسة     
 يمذا لمن يثلت "= أنا قلت أنكم آلهة وبنو العلي تدعو  "
 

 " بالنهار يأمر الرب. برحمته. وبالليل يظهرها. هلليلويا"  -(:8: 41مز)مزمور العشية 
 مزمور العشية:
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 لو  من يطل  ي  دى من لهب إسننننننننتنارة ييسنننننننن ن فيهب الريد القدس    من مب سالنهار"=  "بالنهار يأمر الرب برحمته
لتى لمن مو في الخطية ييصننننننننننننر  ياد رلمة "= وبالليل يظهرها"  يمتلب يوما سعد يوم    ةدر ه مرالب الرب   منهب

   )اإلين ال ال( 
 

 -(:26-24:11)لوإنجيل العشية 
ليس فيها ماء يطلب راحة و اذ ال يجد يقول   متى خرج الروح النجس من االنسا  يجتاز في اماكن  -24  " 

 ارجع الى بيتي الذي خرجت منه. 
 فياتي و يجده م نوسا مزينا.  -25 
ثم يذهب و ياخذ سـبعة ارواح اخر اشـر منه فتدخل و تسـ ن هناك فتصـير اواخر ذلك االنسـا  اشـر من   -26 

 " اوانله
 إهاي  العشية:

ظ  قل ه ي لب ياامد يلب يطل  فاي  ع س ما سنننننننننلق في إهاي  القداس  فهذا إهسننننننننناي لررا   من الريد الناس  
 فارغًا  مث  مذا ةعون له الشياطين سصورة دكلر 

 
لكل تمام رأيت منتهى. أما وصاياك فواسعة جدا . يارب  لمتك دانمة. فى  "  -:(67,72:  118مز)مزمور باكر 

 "  السموات إلى األبد. هلليلويا
 مزمور ساكر:

  الريد يعطي إنرام لععمة  لمة    ي لما هنعذ الومية هدرم ععمتها "= وصاياك واسعة"
 

  -(:21-18:8)لوإنجيل باكر 
 فانظروا  ي  تسمعو  ال  من له سيعطى و من ليس له فالذي يظنه له يؤخذ منه.  -18 "
 و جاء اليه امه و اخوته و لم يقدروا ا  يصلوا اليه لسبب الجمع.  -19 
 فاخبروه قانلين امك و اخوتك واقفو  خارجا يريدو  ا  يروك.  -20 
 "    و يعملو  بهافاجاب و قال لهم امي و اخوتي هم الذين يسمعو   لمة  -21 

 إهاي  ساكر:
)كي  ةسننننمعوي(    =  هنعذ  لنتعلب ينية مننننانقة دي  ليس المهب دي هطل  فق  ي  هسننننم("=  فأنظروا  ي  تســـمعو  "

 يمن ينعذ يمايا   يصير دخًا يدختًا للمسي   ييديم فينا الريد القدس 
 

 -(:17-12:14كو1)البولس 
 ه ذا انتم ايضا اذ انكم غيورو  للمواهب الروحية اطلبوا الجل بنيا  الكنيسة ا  تزدادوا.   -12  " 
 لذلك من يتكلم بلسا  فليصل لكي يترجم.  -13 
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 النه ا   نت اصلي بلسا  فروحي تصلي و اما ذهني فهو بال ثمر.   -14 
 فما هو اذا اصلي بالروح و اصلي بالذهن ايضا ارتل بالروح و ارتل بالذهن ايضا.   -15 
و اال فا  بار ت بالروح فالذي يشغل م ا  العامي  ي  يقول امين عند ش رك النه ال يعرف ماذا   -16 

 تقول. 
 "  فانك انت تش ر حسنا و لكن االخر ال يبنى -17 

 اللولس:
 فلنصلي لننمو يهزنان فتلنى الونيسة = سة أ  تزدادواأطلبوا ألجل بنيا  الكني"
 

  -(:25-21:1)يهالكاثولي و  
 و احفظوا انفس م في محبة   منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة االبدية.   -21 " 
 و ارحموا البعض مميزين.  -22 
 و خلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد.   -23 
 و القادر ا  يحفظ م غير عاثرين و يوقفكم امام مجده بال عيب في االبتهاج.  -24 
 "  االله الح يم الوحيد مخلصنا له المجد و العظمة و القدرة و السلطا  اال  و الى  ل الدهور امين -25 

 لي وي:الواسو 
 خدمة ااخرين يال تد عن النعوس ال الة  مذا مو ينياي الونيسة .."= إرحموا البعض مميزين"
 

 -(:18-13:15)أعاإلبر سيس 
 و بعدما س تا اجاب يعقوب قانال ايها الرجال االخوة اسمعوني.   -13  " 
 سمعا  قد اخبر  ي  افتقد   اوال االمم لياخذ منهم شعبا على اسمه.  -14 
 و هذا توافقه اقوال االنبياء  ما هو م توب.   -15 
 سارجع بعد هذا و ابني ايضا خيمة داود الساقطة و ابني ايضا ردمها و اايمها ثانية.  -16 
لكي يطلب الباقو  من الناس الرب و جميع االمم الذين دعي اسمي عليهم يقول الرب الصانع هذا   -17 

 كله.
 "  معلومة عند الرب منذ االزل جميع اعماله -18 

 اإلير سيس:
 [ ديني خيمة ناين الساقطة )اليهون(  الونيسة إةسعت للامي( 2نخول األمب  [ 1ينياي الونيسة  
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 رجوع للفهرس  يوم السبت من األسبوع السابع 

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (3,2: 106مز)
 (56-40:8)لو
 (6,5: 32مز)

 (13-1:17)يو
 (4:14-1:13كو1)

 الــــــكــــــاثــــــولــــــيــــــ ــــــو :  
ــس:  ــيــــــ  اإلبــــــــر ســـــــــــــــ
 مزمور إنجيــل القــداس:
ــداس:  ــقـــ الـــ ــل  ــيـــ ــجـــ  إنـــ

 

 (17-12:2يو1)
 (26-15:1)أع

 (3,2: 107مز)
 (26-14:17)يو
 

 
 -(:26-14:17)يوإنجيل القداس 

 انا قد اعطيتهم  المك و العالم ابغضهم النهم ليسوا من العالم  ما اني انا لست من العالم.  -14 " 
 لست اسال ا  تاخذهم من العالم بل ا  تحفظهم من الشرير. -15 
 ليسوا من العالم  ما اني انا لست من العالم.  -16 
 قدسهم في حقك  المك هو حق.  -17 
 ارسلتهم انا الى العالم.  ما ارسلتني الى العالم  -18 
 و الجلهم اقدس انا ذاتي لي ونوا هم ايضا مقدسين في الحق.   -19 
 و لست اسال من اجل هؤالء فقط بل ايضا من اجل الذين يؤمنو  بي ب المهم.  -20 
لي و  الجميع واحدا  ما انك انت ايها االب في و انا فيك لي ونوا هم ايضا واحدا فينا ليؤمن العالم انك  -21 

 ارسلتني. 
 و انا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني لي ونوا واحدا  ما اننا نحن واحد.  -22 
 تني و احببتهم  ما احببتني. انا فيهم و انت في لي ونوا م ملين الى واحد و ليعلم العالم انك ارسل -23 
ايها االب اريد ا  هؤالء الذين اعطيتني ي ونو  معي حيث اكو  انا لينظروا مجدي الذي اعطيتني  -24 

 النك احببتني قبل انشاء العالم. 
 ايها االب البار ا  العالم لم يعرفك اما انا فعرفتك و هؤالء عرفوا انك انت ارسلتني.  -25 
 "  و ساعرفهم لي و  فيهم الحب الذي احببتني به و اكو  انا فيهمو عرفتهم اسمك  -26 

 إهاي  القداس:
 األها ي  الساسقة ردينا فيها دممية دي همتلب  يدي هصر  يهطل  لنمتلب  فماًا سنأخذ لينئذ  

 ااب يتععنا من الشرير ييقدسنا في التق   1
 9:  15ين يالد سالت  را ( ةعسير يو سالت  الذي يس  ه فينا الريد هووي يالد   ما دي ااب ياإل  2
 المسي  يعطينا الماد الذي دعطاا له ااب  يسنرى مادا في السماء  يهدرم متلته يهتن على األرض   3



 (يوم السلت من األسلوم الساس()  قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 

 

223 

فأعترف لك فى الشــعوب يارب. وأرتل لك فى األمم. أل  رحمتك قد   "  -(:3,2:  107مزمور إنجيل القداس )مز
 "  حقك. هلليلوياعظمت فوق السموات. وإلى السحاب 

 مزمور اإلهاي :
 هعلن إيماهنا يمتلتنا و الذي دعطاها    مذا "= فأعترف لك في الشعوب"
 

ـــية   ــارق    "  -(:3,2:  106مز)مزمور العشـــــــ اـلذين أنـقذهم من أـيدي أـعدانهم. ومن البـلدا  جمعهم من المشـــــــ
 "  والمغارب. والشمال والبحر. هلليلويا

 مزمور العشية:
 المرض يالموت يالشياطين "= أنقذهم من أيدي أعدانهمالذي  "
 م( الونيسنة من    دهتاء العالب لنذم  للماد  ساألمس ردينا الونيسنة ةنمو يةزنان  يمنا  "=  ومن البلدا  جمعهم"

 هراما في يلدة )إهاي  القداس( 
 

  -(:56-40:8)لوإنجيل العشية 
 و لما رجع يسوع قبله الجمع النهم  انوا جميعهم ينتظرونه.  -40  "
و اذا رجل اسمه يايرس قد جاء و  ا  رنيس المجمع فوقع عند قدمي يسوع و طلب اليه ا  يدخل   -41 

 بيته.
النه  ا  له بنت وحيدة لها نحو اثنتي عشرة سنة و  انت في حال الموت ففيما هو منطلق زحمته    -42 

 الجموع.
 و امراة بنزف دم منذ اثنتي عشرة سنة و قد انفقت  ل معيشتها لالطباء و لم تقدر ا  تشفى من احد.   -43 
 جاءت من ورانه و لمست هدب ثوبه ففي الحال وا  نزف دمها. -44 
فقال يسوع من الذي لمسني و اذ  ا  الجميع ينكرو  قال بطرس و الذين معه يا معلم الجموع   -45 

 زحمونك و تقول من الذي لمسني. يضيقو  عليك و ي
 فقال يسوع قد لمسني واحد الني علمت ا  قوة قد خرجت مني.  -46 
فلما رات المراة انها لم تختم جاءت مرتعدة و خرت له و اخبرته قدام جميع الشعب الي سبب لمسته   -47 

 و  ي  برنت في الحال.
 فقال لها ثقي يا ابنة ايمانك قد شفاك اذهبي بسالم.  -48 
 و بينما هو يتكلم جاء واحد من دار رنيس المجمع قانال له قد ماتت ابنتك ال تتعب المعلم.  -49 
 فسمع يسوع و اجابه قانال ال تخم امن فقط فهي تشفى.   -50 
 فلما جاء الى البيت لم يدع احدا يدخل اال بطرس و يعقوب و يوحنا و ابا الصبية و امها.   -51 
 ليها و يلطمو  فقال ال تب وا لم تمت لكنها نانمة. و  ا  الجميع يب و  ع  -52 
 فضح وا عليه عارفين انها ماتت.  -53 
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 فاخرج الجمع خارجا و امسك بيدها و نادى قانال يا صبية قومي.   -54 
 فرجعت روحها و قامت في الحال فامر ا  تعطى لتاكل.  -55 
 " فبهت والداها فاوصاهما ا  ال يقوال الحد عما  ا  -56 

 ي  العشية:إها
إقامة إينة يايرس يشنننننعاء هابفة الدم  فهذا الماد المعد لنا )إهاي  القداس( يلدد سشنننننعائنا يقيامتنا من موت الخطية  

 ااي  يقيامتنا في اليوم األخير لنذم  للماد 
 

 ل امتألت األرض من رحمة الرب. ب لمة الرب تشـددت السـموات. وبروح فيه    "  -:(6,5:  32مز)مزمور باكر 
 " قواتها. هلليلويا

 مزمور ساكر:
ااب يريند لننا ليناة ديندينة  ياإلين يموت ييقوم ليعطيننا ليناةنه  يالريد القندس "=  إمتألت األرض من رحمـة الرب"

فمن يشننندن السنننموات قانر دي يتععنا ييشننندنها في إسنننمه "=  ب لمة الرب تشــددت الســمواتيثلتنا في مذا التياة  "
 القديس 

 
 -(:13-1:17)يوإنجيل باكر 

تكلم يسوع بهذا و رفع عينيه نحو السماء و قال ايها االب قد اتت الساعة مجد ابنك ليمجدك ابنك   -1  " 
 ايضا. 

 اذ اعطيته سلطانا على  ل جسد ليعطي حياة ابدية لكل من اعطيته.  -2 
 وع المسيح الذي ارسلته.و هذه هي الحياة االبدية ا  يعرفوك انت االله الحقيقي وحدك و يس -3 
 انا مجدتك على االرض العمل الذي اعطيتني العمل قد اكملته.  -4 
 و اال  مجدني انت ايها االب عند ذاتك بالمجد الذي  ا  لي عندك قبل  و  العالم.  -5 
 انا اظهرت اسمك للناس الذين اعطيتني من العالم  انوا لك و اعطيتهم لي و قد حفظوا  المك.  -6 
 و اال  علموا ا   ل ما اعطيتني هو من عندك.  -7 
ال  الكالم الذي اعطيتني قد اعطيتهم و هم قبلوا و علموا يقينا اني خرجت من عندك و امنوا انك انت   -8 

 ارسلتني. 
 من اجلهم انا اسال لست اسال من اجل العالم بل من اجل الذين اعطيتني النهم لك. -9 
 ا هو لك فهو لي و انا ممجد فيهم. و  ل ما هو لي فهو لك و م  -10 
و لست انا بعد في العالم و اما هؤالء فهم في العالم و انا اتي اليك ايها االب القدوس احفظهم في   -11 

 اسمك الذين اعطيتني لي ونوا واحدا  ما نحن.
د اال  حين  نت معهم في العالم  نت احفظهم في اسمك الذين اعطيتني حفظتهم و لم يهلك منهم اح -12 

 ابن الهالك ليتم الكتاب. 
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 " اما اال  فاني اتي اليك و اتكلم بهذا في العالم لي و  لهم فرحي  امال فيهم -13 
 إهاي  ساكر:

في مالة المسي  الشعاعية األخيرة هرى ااب يعطينا لياة ديدية  يمذا التياة األيدية مي في معرفته دي ساإلةتان  
لإلين لنووي  سننننند اإلين  يالمسننننني  يطل  من ااب دي يتععنا في إسنننننمه لنووي يالدًا  معه   نا لآلب يدعطاها  

 فال إةتان معه يهتن في شقا  
 

 -(:4:14-1:13كو1)البولس 
 (13-1:13كو1)
 ا   نت اتكلم بالسنة الناس و المالنكة و لكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن او صنجا ير . -1  " 
و ا   انت لي نبوة و اعلم جميع االسرار و  ل علم و ا   ا  لي  ل االيما  حتى انقل الجبال و لكن  -2 

 ليس لي محبة فلست شيئا.
 رق و لكن ليس لي محبة فال انتفع شيئا.و ا  اطعمت  ل اموالي و ا  سلمت جسدي حتى احت -3 
 المحبة تتانى و ترفق المحبة ال تحسد المحبة ال تتفاخر و ال تنتفخ.  -4 
 و ال تقبح و ال تطلب ما لنفسها و ال تحتد و ال تظن السوء. -5 
 و ال تفرح باالثم بل تفرح بالحق.  -6 
 لى  ل شيء. و تحتمل  ل شيء و تصدق  ل شيء و ترجو  ل شيء و تصبر ع -7 
 المحبة ال تسقط ابدا و اما النبوات فستبطل و االلسنة فستنتهي و العلم فسيبطل. -8 
 الننا نعلم بعض العلم و نتنبا بعض التنبوء. -9 
 و لكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض.  -10 
لما صرت رجال ابطلت  لما  نت طفال  طفل  نت اتكلم و  طفل  نت افطن و  طفل  نت افتكر و لكن -11 

 ما للطفل.
فاننا ننظر اال  في مراة في لغز لكن حينئذ وجها لوجه اال  اعرف بعض المعرفة لكن حينئذ ساعرف    -12 

 كما عرفت. 
 " اما اال  فيثبت االيما  و الرجاء و المحبة هذه الثالثة و لكن اعظمهن المحبة. -13 
 (4-1:14كو1)
 اتبعوا المحبة و لكن جدوا للمواهب الروحية و باالولى ا  تتنباوا.  -1 "
 ال  من يتكلم بلسا  ال ي لم الناس بل   ال  ليس احد يسمع و لكنه بالروح يتكلم باسرار.  -2 
 و اما من يتنبا في لم الناس ببنيا  و وعظ و تسلية. -3 
 "  بني الكنيسةمن يتكلم بلسا  يبني نفسه و اما من يتنبا في -4 

 اللولس:
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مو عن المت ة  فعالمة شنننننعاء طليعتنا دي همتلب مت ة و يلو  إهسننننناي يمذا من سمار الريد  لون لناامد لتووي  
 لنا موام  هخدم يها   

 
  -(:17-12:2يو1)الكاثولي و  

 اكتب الي م ايها االوالد النه قد غفرت لكم الخطايا من اجل اسمه.  -12  "
اكتب الي م ايها االباء النكم قد عرفتم الذي من البدء اكتب الي م ايها االحداث النكم قد غلبتم الشرير   -13 

 اكتب الي م ايها االوالد النكم قد عرفتم االب.
م الذي من البدء  تبت الي م ايها االحداث النكم اقوياء و  لمة   تبت الي م ايها االباء النكم قد عرفت -14 

   ثابتة في م و قد غلبتم الشرير.
 ال تحبوا العالم و ال االشياء التي في العالم ا  احب احد العالم فليست فيه محبة االب.  -15 
 الب بل من العالم. ال   ل ما في العالم شهوة الجسد و شهوة العيو  و تعظم المعيشة ليس من ا  -16 
 " و العالم يمضي و شهوته و اما الذي يصنع مشيئة   فيثبت الى االبد -17 

 الواسولي وي:
العالب ليس مد  يلون يسنننننننننننيلة هتيا   من إمت  مت ة و   يت  العالب ي  يريدا ي  فق  يتيا ليماد   ييخدمه 

سب هنطلق للماد   فال معنى دي هنشننننننننن   سملذات    (10:   2)د  يها فق    لتى هتمب عملنا الذى خلقنا   لنعمله
 دلقى ينعسه فى ال تر   فهذا من المت د دهه سي ر   العام فنووي  من ةرم السعينة ي 

 
  -(:26-15:1)أعاإلبر سيس 

 ام قام بطرس في وسط التالميذ و  ا  عدة اسماء معا نحو مئة و عشرين فقال. و في تلك االي  -15 "
ايها الرجال االخوة  ا  ينبغي ا  يتم هذا الم توب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا   -16 

 الذي صار دليال للذين ابضوا على يسوع. 
 ة. اذ  ا  معدودا بيننا و صار له نصيب في هذه الخدم -17 
 فا  هذا اقتنى حقال من اجرة الظلم و اذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانس بت احشاؤه  لها.  -18 
 و صار ذلك معلوما عند جميع س ا  اورشليم حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دما اي حقل دم.  -19 
 خذ وظيفته اخر. النه م توب في سفر المزامير لتصر داره خرابا و ال ي ن فيها ساكن و ليا  -20 
 فينبغي ا  الرجال الذين اجتمعوا معنا  ل الزما  الذي فيه دخل الينا الرب يسوع و خرج.   -21 
 منذ معمودية يوحنا الى اليوم الذي ارتفع فيه عنا يصير واحد منهم شاهدا معنا بقيامته.   -22 
 فاقاموا اثنين يوسم الذي يدعى برسابا الملقب يوستس و متياس.  -23 
 و صلوا قانلين ايها الرب العارف قلوب الجميع عين انت من هذين االثنين ايا اخترته.   -24 
 لياخذ قرعة هذه الخدمة و الرسالة التي تعداها يهوذا ليذهب الى م انه.  -25 
 "  ثم القوا قرعتهم فوقعت القرعة على متياس فحسب مع االحد عشر رسوال -26 
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 اإلير سيس:
ا  ردينا في إهاي    القداس ما يريد المسي  دي يعطيه لنا  يمنا هرى هصي  من ينشق عن الونيسة الوالدة يمو يهًو

 مذا هصي  الراف ين الذين لب يتلوا المسي  يخر وا عن الونيسة الوالدة الوليدة 
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 يوم األحد السابع من الخمسين المقدسة
 )عيد حلول الروح القدس(

 رجوع للفهرس 

 

 عيد البندي وستي العظيم أي حلول الروح القدس
 التالميذ األطهارعلى 

 القراءات:
ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (14,13: 50مز)
 (44-37:7)يو

 (29,28: 103مز)
 (4:15-26:14)يو

 (31-1:12كو1)

 الــــــكــــــاثــــــولــــــيــــــ ــــــو :  
ــس:  ــيــــــ  اإلبــــــــر ســـــــــــــــ
 مزمور إنجيــل القــداس:
ــداس:  ــقـــ الـــ ــل  ــيـــ ــجـــ  إنـــ

 

 (1:3-20:2يو1)
 (21-1:2)أع

 (6,5: 46مز)
 (15:16-26:15)يو
 

 ويسمى هذا اليوم بعيد العنصرة أو البندي وستى
ــرة : مى  لمننة علريننة معنننامننا الام( دي اإل تمننام دي التعنن  المقنندس  ألهننه  نناي اليهون فيننه ياتمعوي    العنصـــــــ

 ييعلديي   يالمسيتية دخذت اإلسب ألي الريد القدس ل  على التالميذ يمب ماتمعين فى العلية 
 ن دلد ال يامة فالريد القدس ل  عليهب فى اليوم الخمسين م خمسين : مى  لمة يوهاهية ةعنى   البندي وستى

 
 

 -:(15:16-26:15)يوإنجيل القداس 
 (27-26:15)يو

و متى جاء المعزي الذي سارسله انا الي م من االب روح الحق الذي من عند االب ينبثق فهو    -26  " 
 يشهد لي. 

 "  و تشهدو  انتم ايضا النكم معي من االبتداء. -27 
 (15-1:16)يو

 قد  لمتكم بهذا لكي ال تعثروا.  -1  "
 سيخرجونكم من المجامع بل تاتي ساعة فيها يظن  ل من يقتلكم انه يقدم خدمة هلل.  -2 
 و سيفعلو  هذا ب م النهم لم يعرفوا االب و ال عرفوني. -3 
لكني قد  لمتكم بهذا حتى اذا جاءت الساعة تذ رو  اني انا قلته لكم و لم اقل لكم من البداية الني   -4 

 كنت مع م. 
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 فانا ماض الى الذي ارسلني و ليس احد منكم يسالني اين تمضي. و اما اال  -5 
 لكن الني قلت لكم هذا قد مال الحز  قلوب م. -6 
لكني اقول لكم الحق انه خير لكم ا  انطلق النه ا  لم انطلق ال ياتي م المعزي و لكن ا  ذهبت ارسله  -7 

 الي م. 
 و على دينونة.  و متى جاء ذاك يب ت العالم على خطية و على بر -8 
 اما على خطية فالنهم ال يؤمنو  بي.  -9 
 و اما على بر فالني ذاهب الى ابي و ال ترونني ايضا.   -10 
 و اما على دينونة فال  رنيس هذا العالم قد دين.  -11 
 ا  لي امورا  ثيرة ايضا القول لكم و لكن ال تستطيعو  ا  تحتملوا اال . -12 
وح الحق فهو يرشد م الى جميع الحق النه ال يتكلم من نفسه بل  ل ما يسمع  و اما متى جاء ذاك ر   -13 

 يتكلم به و يخبر م بامور اتية. 
 ذاك يمجدني النه ياخذ مما لي و يخبر م.  -14 
 "   ل ما لالب هو لي لهذا قلت انه ياخذ مما لي و يخبر م -15 

 إهاي  القداس: اليوم عيد للول الريد القدس
 يعم  الريد القدس للونيسة:فلنرى ماًا 

فمن   يتمن سنالمسنننننننننننننني   ي  ة عر خطيتنه  فال غعراي  ".  يب ـت العـالم على خطـية.. ألنهم ال يؤمنو  بي" -1
سنننننوى سالدم  ساإلضنننننافة إلى دي    من   يتمن سالمسننننني  مو لب يعر  ااب دمننننناًل  ألهه إي  اي قد عر   

 من يصن( خطية (  يالريد ي  ت    19:8ااب لعر  المسي  إينه )يو
هتن ااي   هرى المسنننننننننننننني  إً مو عن يمين  " يبـ ت الـعالم على بر.. ألني ماٍض إلى اآلب وال ترونني بـعد" -2

ااب فوي  هتمث  يلرا  فالريد ي  ت    من   يصنننن( يرًا  المسننني   يالريد دي نننًا يرينا منننورة المسننني  في 
رر هعس  لمات المسنني  "ديها الرب يسننوم إقل  ريلي" قلورنا لنتمث  يلرا  يم ذا ردينا إسننطعاهوس عند موةه ي 

 يدي ًا "يا رب   ةقب لهب مذا الخطية" 
فلقد ظهر للعالب  له الاريمة التي إقترفها الريماي  "  "يب ت العالم على دينونة.. أل  رنيس هذا العالم قد دين -3

ي  نت  ن  منا   يزال معان  ياليهون يالنذين لر هب إيليس النذي ةمنت إناهتنه يوم الصننننننننننننننلين   يالريد القندس  
سالعالب ييسنننننير يراءا قائاًل  م  ةسنننننير يراء مذا العالب المداي سعد دي إهوشنننننعت    دساطيله  يالريد ي  ت    

بال يرنن عند سننقوطه اهه سننق  ألي الشننيطاي قوي فيقول " الشننيطاي شنناطر " لون هتن يال عذر ألي    من  
 هب يسلطاههب  فقدمب قوةدالمسي  ناي الشيطاي يالخطية اي 

 .يرشد "لجميع الحق" ويخبرنا بما يأتيمو  -4
 ييماد المسي   " يأخذ مما لي ويخبر م" "ويشهد لييعرفنا على المسي  معرفة ل ي ية " -5
 يالمعين يس  ضيقات العالب  المعزي مو  -6
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ــهدو  " -7 ــا  تشـ يقول الرب دي  فالريد يعطي قوة يمعوهة لمن  اي خائعًا خائرًا فيشنننننهد للمسننننني  لذلة  "  وأنتم أيضـ
 مذا مو الخير دي ينطلق فيتب الصل  فيرس  الريد القدس 

 
ــوت البوق. أل  الرب ملك على جميع    "  -(:6,5:  46مز)مزمور إنجيل القداس   ــعد   بتهليل. والرب بصـ صـ

 "  األمم. هلليلويا
 مزمور اإلهاي :

  ليتسس الونيسةيدرس  الريد القدس صعد   بتهليل" .. "
 عن طريق عم  الريد القدس " "والرب ملك على جميع األمم

 
أمنحنى بهجة خالصـــك. وبروح رناســـي عضـــدني. نجنى من الدماء يا  "  -(:14,13:  50مز)مزمور العشـــية 

 "    إله خالصي. يبتهف لساني بعدلك. هلليلويا
 مزمور العشية:

 "إمنحني بهجة خالصك" "وبروح رناسي أعضدني"لإلمتالء من الريد  من شعر ساإللتيا  مو مالة ية رم
 

 -(:44-37:7)يوإنجيل العشية 
 و في اليوم االخير العظيم من العيد وا  يسوع و نادى قانال ا  عطش احد فليقبل الي و يشرب.   -37  " 
 من امن بي  ما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي.   -38 
قال هذا عن الروح الذي  ا  المؤمنو  به مزمعين ا  يقبلوه ال  الروح القدس لم ي ن قد اعطي بعد    -39 

 ال  يسوع لم ي ن قد مجد بعد.
 فكثيرو  من الجمع لما سمعوا هذا الكالم قالوا هذا بالحقيقة هو النبي.   -40 
 اخرو  قالوا هذا هو المسيح و اخرو  قالوا العل المسيح من الجليل ياتي.  -41 
 الم يقل الكتاب انه من نسل داود و من بيت لحم القرية التي  ا  داود فيها ياتي المسيح.  -42 
 فحدث انشقاق في الجمع لسببه.  -43 
 " و  ا  قوم منهم يريدو  ا  يمس وه و لكن لم يلق احد عليه االيادي -44 

 را ( إهاي  قداس يوم الامعة من هعس األسلوم  إهاي  العشية:
 

ــل روـحك فيخلقو . وتجـدد وـجه األرض دفـعة أخرى. فلي ن مـجد      "  -:(29,28:  103مز)مزمور ـباكر   ترســـــــ
 " الرب إلى األبد. هلليلويا

 مزمور ساكر:
يادن طليعتنا فنصنننننننل  للسنننننننماء  مذا مو عم  الريد القدس دهه  "=  ترســـــل روحك فيخلقو . وتجدد وجه األرض"

 ( 17:  5كو 2يهصير في المسي  خليقة  ديدة ) 
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  -(:4:15-26:14)يوإنجيل باكر 

 (31-26:14)يو
و اما المعزي الروح القدس الذي سيرسله االب باسمي فهو يعلم م  ل شيء و يذ ر م ب ل ما قلته   -26  "

 لكم. 
 سالما اترك لكم سالمي اعطي م ليس  ما يعطي العالم اعطي م انا ال تضطرب قلوب م و ال ترهب.  -27 
فرحو  الني قلت امضي الى االب سمعتم اني قلت لكم انا اذهب ثم اتي الي م لو  نتم تحبونني لكنتم ت -28 

 ال  ابي اعظم مني. 
 و قلت لكم اال  قبل ا  ي و  حتى متى  ا  تؤمنو .   -29 
 ال اتكلم ايضا مع م  ثيرا ال  رنيس هذا العالم ياتي و ليس له في شيء.   -30 
 " و لكن ليفهم العالم اني احب االب و  ما اوصاني االب ه ذا افعل قوموا ننطلق من ههنا. -31 

 (4-1:15)يو
 انا الكرمة الحقيقية و ابي الكرام.  -1 "
  ل غصن في ال ياتي بثمر ينزعه و  ل ما ياتي بثمر ينقيه لياتي بثمر اكثر.  -2 
 انتم اال  انقياء لسبب الكالم الذي  لمتكم به. -3 
الكرمة  ذلك انتم ايضا اثبتوا في و انا في م  ما ا  الغصن ال يقدر ا  ياتي بثمر من ذاته ا  لم يثبت في   -4

 ا  لم
 "  تثبتوا في 

 إهاي  ساكر:
 منا هرى دعمال  ديدة للريد القدس ة ا  لما سلق ً را في إهاي  القداس 

مو يعطي  الم ةعليب )اللولس( للمعلب  ييعطي فهمًا للسننننننننننننننامعين ييعطي إفرابًا  م  التعليب ستسنننننننننننننن   "=  "يعلم م
 منتر  الوتاب المقدس دم مو ةعليب 

سنننننننة يالريد القدس يذ رها في 70يولنا س    لمات المسنننننني  التي قالها من لوالي  رَ ك  فالريد القدس ًَ "=  "يذ ر م
 ك  ضيقة سذية ةعزينا 

 مذا عن طريق ة  يته يمعوهته "= ينقي لنأتي بثمر"
 

  -(:31-1:12كو1)البولس 
 اريد ا  تجهلوا.و اما من جهة المواهب الروحية ايها االخوة فلست   -1 "
 انتم تعلمو  انكم  نتم امما منقادين الى االوثا  الب م  ما  نتم تساقو .  -2 
لذلك اعرفكم ا  ليس احد و هو يتكلم بروح   يقول يسوع اناثيما و ليس احد يقدر ا  يقول يسوع رب  -3 

 اال بالروح القدس.



 الخمسين يوم المقدسة)يوم األلد الساس( من الخمسين المقدسة)عيد للول الريد القدس(( قطمارس 
 

 

232 

 فانواع مواهب موجودة و لكن الروح واحد. -4 
 اع خدم موجودة و لكن الرب واحد.و انو  -5 
 و انواع اعمال موجودة و لكن   واحد الذي يعمل الكل في الكل.  -6 
 و لكنه لكل واحد يعطى اظهار الروح للمنفعة.  -7 
 فانه لواحد يعطى بالروح  الم ح مة و الخر  الم علم بحسب الروح الواحد.  -8 
 و الخر ايما  بالروح الواحد و الخر مواهب شفاء بالروح الواحد. -9 
 و الخر عمل قوات و الخر نبوة و الخر تمييز االرواح و الخر انواع السنة و الخر ترجمة السنة.   -10 
 الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده  ما يشاء.و لكن هذه  لها يعملها   -11 
النه  ما ا  الجسد هو واحد و له اعضاء  ثيرة و  ل اعضاء الجسد الواحد اذا  انت  ثيرة هي جسد    -12 

 واحد  ذلك المسيح ايضا. 
ارا و جميعنا الننا جميعنا بروح واحد ايضا اعتمدنا الى جسد واحد يهودا  نا ام يونانيين عبيدا ام احر   -13 

 سقينا روحا واحدا. 
 فا  الجسد ايضا ليس عضوا واحدا بل اعضاء  ثيرة.  -14 
 ا  قالت الرجل الني لست يدا لست من الجسد افلم تكن لذلك من الجسد.  -15 
 و ا  قالت االذ  الني لست عينا لست من الجسد افلم تكن لذلك من الجسد.  -16 
 سمع لو  ا  الكل سمعا فاين الشم.لو  ا   ل الجسد عينا فاين ال -17 
 و اما اال  فقد وضع   االعضاء  ل واحد منها في الجسد  ما اراد.  -18 
 و لكن لو  ا  جميعها عضوا واحدا اين الجسد.   -19 
 فاال  اعضاء  ثيرة و لكن جسد واحد.  -20 
 ال حاجة لي الي ما. ال تقدر العين ا  تقول لليد ال حاجة لي اليك او الراس ايضا للرجلين  -21 
 بل باالولى اعضاء الجسد التي تظهر اضعم هي ضرورية.   -22 
و اعضاء الجسد التي نحسب انها بال  رامة نعطيها  رامة افضل و االعضاء القبيحة فينا لها جمال   -23 

 افضل.
 .و اما الجميلة فينا فليس لها احتياج لكن   مزج الجسد معطيا الناقص  رامة افضل  -24 
 لكي ال ي و  انشقاق في الجسد بل تهتم االعضاء اهتماما واحدا بعضها لبعض. -25 
فا   ا  عضو واحد يتالم فجميع االعضاء تتالم معه و ا   ا  عضو واحد ي رم فجميع االعضاء    -26 

 تفرح معه.
 و اما انتم فجسد المسيح و اعضاؤه افرادا.   -27 
 رسال ثانيا انبياء ثالثا معلمين ثم قوات و بعد ذلك مواهب شفاء  فوضع   اناسا في الكنيسة اوال  -28 

 اعوانا تدابير و انواع السنة.



 الخمسين يوم المقدسة)يوم األلد الساس( من الخمسين المقدسة)عيد للول الريد القدس(( قطمارس 
 

 

233 

 العل الجميع رسل العل الجميع انبياء العل الجميع معلمو  العل الجميع اصحاب قوات. -29 
 العل للجميع مواهب شفاء العل الجميع يتكلمو  بالسنة العل الجميع يترجمو . -30 
 "  لكن جدوا للمواهب الحسنى و ايضا اري م طريقا افضل و -31 

 اللولس:
 هرى الريد القدس يعطي لو  يالد موج ة  يالموام  ةتوام  يهصير  سد المسي  الوالد 

 
 -:(1:3-20:2يو1)الكاثولي و  

 (29-20:2يو1)
 و اما انتم فلكم مسحة من القدوس و تعلمو   ل شيء.   -20  " 
 لم اكتب الي م النكم لستم تعلمو  الحق بل النكم تعلمونه و ا   ل  ذب ليس من الحق. -21 
 من هو الكذاب اال الذي ينكر ا  يسوع هو المسيح هذا هو ضد المسيح الذي ينكر االب و االبن.  -22 
  ل من ينكر االبن ليس له االب ايضا و من يعترف باالبن فله االب ايضا.  -23 
  اما انتم فما سمعتموه من البدء فليثبت اذا في م ا  ثبت في م ما سمعتموه من البدء فانتم ايضا -24 

 تثبتو  في االبن و في االب.
 و هذا هو الوعد الذي وعدنا هو به الحياة االبدية.   -25 
  تبت الي م هذا عن الذين يضلونكم. -26 
و اما انتم فالمسحة التي اخذتموها منه ثابتة في م و ال حاجة ب م الى ا  يعلم م احد بل  ما تعلم م    -27 

 يست  ذبا  ما علمتكم تثبتو  فيه.هذه المسحة عينها عن  ل شيء و هي حق و ل
 و اال  ايها االوالد اثبتوا فيه حتى اذا اظهر ي و  لنا ثقة و ال نخجل منه في مجيئه.   -28 
 " ا  علمتم انه بار هو فاعلموا ا   ل من يصنع البر مولود منه. -29 
 (1:3يو1)
 "  هذا ال يعرفنا العالم النه ال يعرفهانظروا اية محبة اعطانا االب حتى ندعى اوالد   من اجل  -1 "

 الواسولي وي:
 فهو ُيَعلّ ب " تعرفو   ل شئ"فالريد القدس يس ن فينا  لذلة " = لنا مسحة من القدوس"
 

 -(:21-1:2)أعاإلبر سيس 
 و لما حضر يوم الخمسين  ا  الجميع معا بنفس واحدة. -1 " 
 و صار بغتة من السماء صوت  ما من هبوب ريح عاصفة و مال  ل البيت حيث  انوا جالسين. -2 
 و ظهرت لهم السنة منقسمة  انها من نار و استقرت على  ل واحد منهم.  -3 
 و امتال الجميع من الروح القدس و ابتداوا يتكلمو  بالسنة اخرى  ما اعطاهم الروح ا  ينطقوا.  -4 
 و  ا  يهود رجال اتقياء من  ل امة تحت السماء ساكنين في اورشليم.  -5 
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 الجمهور و تحيروا ال   ل واحد  ا  يسمعهم يتكلمو  بلغته.فلما صار هذا الصوت اجتمع  -6 
 فبهت الجميع و تعجبوا قانلين بعضهم لبعض اترى ليس جميع هؤالء المتكلمين جليليين.  -7 
 فكي  نسمع نحن  ل واحد منا لغته التي ولد فيها. -8 
  بدو ية و بنتس و اسيا.  فرتيو  و ماديو  و عيالميو  و الساكنو  ما بين النهرين و اليهودية و -9 
و فريجية و بمفيلية و مصر و نواحي ليبية التي نحو القيروا  و الرومانيو  المستوطنو  يهود و    -10 

 دخالء.
  ريتيو  و عرب نسمعهم يتكلمو  بالسنتنا بعظانم  . -11 
 فتحير الجميع و ارتابوا قانلين بعضهم لبعض ما عسى ا  ي و  هذا.  -12 
 اخرو  يستهزنو  قانلين انهم قد امتالوا سالفة.  و  ا   -13 
فوا  بطرس مع االحد عشر و رفع صوته و قال لهم ايها الرجال اليهود و الساكنو  في اورشليم   -14 

 اجمعو  لي ن هذا معلوما عند م و اصغوا الى  المي.
 .ال  هؤالء ليسوا س ارى  ما انتم تظنو  النها الساعة الثالثة من النهار  -15 
 بل هذا ما قيل بيونيل النبي.   -16 
يقول   و ي و  في االيام االخيرة اني اس ب من روحي على  ل بشر فيتنبا بنو م و بناتكم و يرى    -17 

 شباب م رؤى و يحلم شيوخ م احالما. 
 و على عبيدي ايضا و اماءي اس ب من روحي في تلك االيام فيتنباو .  -18 
 اء من فوق و ايات على االرض من اسفل دما و نارا و بخار دخا .و اعطي عجانب في السم  -19 
 تتحول الشمس الى ظلمة و القمر الى دم قبل ا  يجيء يوم الرب العظيم الشهير.   -20 
 "  و ي و   ل من يدعو باسم الرب يخلص -21 

 اإلير سيس:
 قصة للول الريد القدس  ما يرنت في سعر األعمال 
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  رجوع للفهرس  طقس صالة السجدة

 
 رجوع للفهرس  المقدمة 

 
اإلير سنننيس مننن اد يوم عيد العنصنننرة  يلما ردت دي مذا يرمق  كاهت الونيسنننة ة يب منننالة السنننادة سعد منننالة    1

 المصلين در أةها للساعة التاسعة )سعد العهر( 
لقد  نا على مدى عشننننرة ديام  من عيد الصننننعون إلى العنصننننرة هصننننلى لإلمتالء  ي لتعلنا منننن الًا سعيد للول   2

 الريد القدس  فماًا هعع  ااي سعد دي إمت ها 
 ( 31:4+ دم4:2متالء  فاإلمتالء   لدين له )دمدي هصلي لمزيد من اإل -د

( يم نذا علمننا السننننننننننننننيند 9:1المملوء من الريد يقندم ع نانة سنالريد دي يقونا الريد في ع نانةنه )ري -ب 
يالسننيد المسنني  إسننتخدم  لمة  المسنني  دي هسنناد )فالسنناون دمب ر ن في ال  انة( و سالريد يالتق 

يالسنا د الخاشن( المنسنتق دمام   يسن ن    السنامرية    السناون للتعلير عن ال  انة فى لديثه م(
  (15:57عندا )إش

في طقس منننالة السنننادة ههتب يذ ر الراقدين  فنتن يمب هقدم السننناون و  دي ال  انة و  يهتن هرى األررعة    3
( فاًا  10:4يالعشريي قسيسًا يلهب عريش يةيااي هادمب يخلعوي ةيااههب ييساديي و ةار ين عريشهب )رؤ

كنناي مت ء يلهب مننذا النندر ننة الععيمننة التي   هنندر هننا يععلوي مننذا  فنتن سنناأليلى ين  ي دي هقنندم ال  ننانة 
 يالساون و 

 -يوض( إهاء فخاري مملوء  مرًا متقدًا ييوض( فيه سخورًا  ثيرًا يمذا يمث  المتمنين المملوئين سالريد الناري:  4
( في ننننننننننننننرم الريد النذي فينه  13:11اإلمتالء  يمن يطلن  الريد يعطي لنه )لومب يصننننننننننننننلوي طناللين    -د

 (6:1ةي2)
 ال خور الوثير الذي ينطلق يمث : -ب 

I   إهتشار رائتة المسي  الز ية التي هشرما الريد القدس في    العالب 
II   يوم المعمونية  ما مو ينسن      دى المسني  ردس الونيسنة الطي  الذي إهسن   على الردس  

 مب دي ًا رائتة المسي  الز ية  ي على الماتمعين للصالة  يي وهو 
III     الصنننننننننننننلوات المرةععة و من مت ء الماتمعين للصنننننننننننننالة ينعس يالدة لذلة ي ثر التنويه في

 القراءات عن المت ة يطاعة الومية 
IV  يالراقدين المو ونين في السماء    قطعًا الصلوات مرفوعة من األلياء الماتمعين في الونيسة

 الو  يقدم ع انة يساون و الذي يستتق    إكرام يخشوم 
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V   من ضننننمن الصننننلوات المرفوعة  مننننلواةنا عن دل ائنا الراقدين  يمذا الصننننلوات ةعزي دقرراء
 الراقدين إً يشعريا سأي الو  دمام   

  ي    يرالتالى   إمتالء    إسننننننننتااسة لصننننننننلواةناي ثر التنويه عن المت ة يطاعة الومننننننننايا اإللهية ف  يرمب    5
 رائتة ب ية صلواةنا ي وي ل

 مرات: 3إهاي  السامرية يقرد   6
 : في الصوم الولير              نمًو  رائ( للتورة األولى
 : في الخمسين المقدسة         لتديد المسي  عن الماء التي الثانية
 لتديد المسي  عن الساون سالريد : في مالة السادة            الثالثة

ــجدة األولى  فإنجيلالصنننننننننننلوات التي هقدمها  هقدمها و يعيوهنا على الماد المعد لنا في السنننننننننننماء   7 هاد  الســـــ
هاد المسننني  يعد سارسنننال الريد القدس  يهقرد    الســجدة الثانية  وإنجيلالمسننني  يصنننلي لآلب لتى هرى مادا  

ريد القدس يقت منالة المسني  الشنعاعية في إهاي  السنادة األيلى مذين اإلهايلين في خورس الموعوظين فال
لب ي ن قد درسننن  سعد  يفي منننالة السنننادة الثاهية هاد يعد المسننني  سارسنننال الريد القدس  يرعد إرسنننال الريد 

( يمذا يتملنا إلى ل نننننن ااب  لذلة هصنننننلي منننننالة السنننننادة 21:1كو2القدس  فالريد يثلتنا في المسننننني  )
ماًء   ناهسم( فيه دي المسي  يعطي إنجيل الـسجدة الثالثةهي   يمذا ما سيتملنا إلى ل ن ااب  الثالثة في ال

    يالريد القندس يقونهنا في ع نانةنناي ناي ًلنة سنأي درسنننننننننننننن  لننا الريد القندس المتيى  للتيناة خالل رللنة غررتننا
 فننعب ساألل اي اإللهية   ييثلتنا فى المسي 

 لثالذ مب ةمثيلية ي أي الصلوات الثالذ للسادات ا  8
 المسي  يطل  دي هرى مادا  يمذا ةممه سعدائه  -1
 المسي  يعد سارسال الريد القدس  -2
 الريد يتملنا إلى دل اي ااب يهتن سايتين في المسي   -3

 لذلة هصلي مذا السادة الثالثة في الهي   
 قديس قديس"مب سالذ سادات لنتش ه سالسمائيين الذين يس توي سالثالذ التقديسات "قديس   9

 عنامر التسلي  يال  انة )كما هادما في الطل ات يالشع  سا د(  10
ةسنننلي    على فدائه  إً يمو الخالق غير المرئي ةاسننند يمنننار مرئيًا يمات عنا يسنننتق الشنننيطاي   (1)

 يالموت 
 طل  الرلمة ل لياء ياألموات  (2)
 الطل  سمذلة فنتن غير مستتقين لتى للطل   (3)
 سا دين طل  ال عراي يهتن  (4)
 طل  دي ةرافقنا النعمة يدي يشدنها الريد ييعيننا لتنعيذ الومايا  (5)
 ع انة ية رم  (6)
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طلن  اإلمتالء من الريد القندس  م( دهنه لن  عليننا  لون   لندين لإلمتالء  فنعن  هطلن  العمر  لنه  (7)
 "طورى للايام يالعطاش إلى اللر  " 

 ة رم دي يقل    طل اةنا مث  ال خور المقدم  (8)
 (11-8:4ن يالميطاهيات ةصال  الصلوات يال  انة ةشلهًا سالسمائيين )رؤالساو  (9)

 السجدتا  األولى والثانية يعمال  في خورس الموعوظين والسجدة الثالثة في الهي ل. .11
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 رجوع للفهرس  السجدة األولى

 
 

 -:(26-1:17اإلنجيل: )يو
تكلم يسوع بهذا و رفع عينيه نحو السماء و قال ايها االب قد اتت الساعة مجد ابنك ليمجدك ابنك   -1 " 

 ايضا. 
 اذ اعطيته سلطانا على  ل جسد ليعطي حياة ابدية لكل من اعطيته.  -2 
 و هذه هي الحياة االبدية ا  يعرفوك انت االله الحقيقي وحدك و يسوع المسيح الذي ارسلته. -3 
 انا مجدتك على االرض العمل الذي اعطيتني العمل قد اكملته.  -4 
 جد الذي  ا  لي عندك قبل  و  العالم. و اال  مجدني انت ايها االب عند ذاتك بالم -5 
 انا اظهرت اسمك للناس الذين اعطيتني من العالم  انوا لك و اعطيتهم لي و قد حفظوا  المك.  -6 
 و اال  علموا ا   ل ما اعطيتني هو من عندك.  -7 
نوا انك انت  ال  الكالم الذي اعطيتني قد اعطيتهم و هم قبلوا و علموا يقينا اني خرجت من عندك و ام -8 

 ارسلتني. 
 من اجلهم انا اسال لست اسال من اجل العالم بل من اجل الذين اعطيتني النهم لك. -9 
 و  ل ما هو لي فهو لك و ما هو لك فهو لي و انا ممجد فيهم.   -10 

 و لست انا بعد في العالم و اما هؤالء فهم في العالم و انا اتي اليك ايها االب القدوس احفظهم في  -11
 اسمك الذين اعطيتني لي ونوا واحدا  ما نحن.

حين  نت معهم في العالم  نت احفظهم في اسمك الذين اعطيتني حفظتهم و لم يهلك منهم احد اال   -12 
 ابن الهالك ليتم الكتاب. 

 اما اال  فاني اتي اليك و اتكلم بهذا في العالم لي و  لهم فرحي  امال فيهم. -13 
 المك و العالم ابغضهم النهم ليسوا من العالم  ما اني انا لست من العالم. انا قد اعطيتهم   -14

 لست اسال ا  تاخذهم من العالم بل ا  تحفظهم من الشرير. -15 
 ليسوا من العالم  ما اني انا لست من العالم.  -16 
 قدسهم في حقك  المك هو حق.  -17 
 م.  ما ارسلتني الى العالم ارسلتهم انا الى العال -18 
 و الجلهم اقدس انا ذاتي لي ونوا هم ايضا مقدسين في الحق.   -19 
 و لست اسال من اجل هؤالء فقط بل ايضا من اجل الذين يؤمنو  بي ب المهم.  -20 
لي و  الجميع واحدا  ما انك انت ايها االب في و انا فيك لي ونوا هم ايضا واحدا فينا ليؤمن العالم انك  -21 

 ارسلتني. 
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 نا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني لي ونوا واحدا  ما اننا نحن واحد.و ا  -22 
 انا فيهم و انت في لي ونوا م ملين الى واحد و ليعلم العالم انك ارسلتني و احببتهم  ما احببتني.  -23 

ايها االب اريد ا  هؤالء الذين اعطيتني ي ونو  معي حيث اكو  انا لينظروا مجدي الذي اعطيتني  -24
 نك احببتني قبل انشاء العالم. ال 
 ايها االب البار ا  العالم لم يعرفك اما انا فعرفتك و هؤالء عرفوا انك انت ارسلتني.  -25 
 "   و عرفتهم اسمك و ساعرفهم لي و  فيهم الحب الذي احببتني به و اكو  انا فيهم -26 
 
منالة المسني  الشنعاعية األخيرة قل  منل ه  ييطل  عنا دي هووي في يلدة  يدي المسني  دعطاها الماد الذي   ىم

دعطاا له ااب لنووي يالدًا  يمن يدرم مذا المعنى دي لنا    مذا الماد   لن يتصننننننننننننننارم م( دخيه يي وهوي في 
ذا لنووي يالدًا  يمذا مو عم  الريد  شننننقا   يالمسنننني  يطل  دي هرى مادا  لون مذا لن يتدذ يديي مت ة  يم

 يالمت ة ديل سمارا  ي  يلدة يديي مت ة 
ا ما دلسنننننن يما د م  دي 133شننننن   الونيسنننننة الماتمعة ةصنننننلي سنننننا دة ينعس يالدة فيه ةتقيق للمزمور ) ( مًو

ما مت ة  ياتم( اإلخوة معًا   يينسنننننن   الطي  على الردس المسنننننني  سب على اللتية  مذا الشننننننع  الماتم(  ليم 
 يلي وهوا يالدًا م( سع هب يم( المسي   يرهذا يدخلوي لت ن ااب 

 
جميع الســـاجدين لصـــنعة األيدى , المفتخرين بأصـــنامهم . اســـجدوا هلل ياجميع  يخزى  "  -:(7:96المزمور: )

 " .مألنكتة
يلنسنأل دهعسننا م  ما  للعرد فاًا  اهت المالئوة ةسناد ف األيلى هتن يمذا يتني "=  إسـجدوا له يا جميع مالنكته"

بلنا هسنناد أليساي المال يالشننهوات يالذات    مذا التى   ةشنن ( ي  ةريى ي  ُةميت   لذلة مى ُةخزى من   يزال  
 يساد لها ييتعلد لها  

 
  -:(3:6-23:5النبوة: )تث

 (33-23:5)تث
الي جميع رؤساء اسباط م و فلما سمعتم الصوت من وسط الظالم و الجبل يشتعل بالنار تقدمتم   -23  "

 شيوخ م.
و قلتم هوذا الرب الهنا قد ارانا مجده و عظمته و سمعنا صوته من وسط النار هذا اليوم قد راينا ا    -24 

   ي لم االنسا  و يحيا. 
 و اما اال  فلماذا نموت ال  هذه النار العظيمة تاكلنا ا  عدنا نسمع صوت الرب الهنا ايضا نموت.   -25 
 مع صوت   الحي يتكلم من وسط النار مثلنا و عاش. النه من هو من جميع البشر الذي س  -26 
 تقدم انت و اسمع  ل ما يقول لك الرب الهنا و  لمنا ب ل ما ي لمك به الرب الهنا فنسمع و نعمل.   -27 
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فسمع الرب صوت  الم م حين  لمتموني و قال لي الرب سمعت صوت  الم هؤالء الشعب الذي   -28 
 تكلموا. كلموك به قد احسنوا في  ل ما 

يا ليت قلبهم  ا  ه ذا فيهم حتى يتقوني و يحفظوا جميع وصاياي  ل االيام لكي ي و  لهم و    -29 
 الوالدهم خير الى االبد.

 اذهب قل لهم ارجعوا الى خيام م.  -30 
و اما انت فقم هنا معي فاكلمك بجميع الوصايا و الفرانض و االح ام التي تعلمهم فيعملونها في    -31 

 التي انا اعطيهم ليمتلكوها.االرض 
 فاحترزوا لتعملوا  ما امر م الرب اله م ال تزيغوا يمينا و ال يسارا.  -32 
ــلكو  لكي تحيوا و ي و  لكم خير و تطيلوا االيام   -33  ــاكم بها الرب اله م تســـ في جميع الطريق التي اوصـــ

 " في االرض التي تمتلكونها
 (3-1:6)تث

لفرانض و االح ام التي امر الرب اله م ا  اعلم م لتعملوها في االرض التي و هذه هي الوصايا و ا -1   "
 انتم عابرو  اليها لتمتلكوها.

لكي تتقي الرب الهك و تحفظ جميع فرانضه و وصاياه التي انا اوصيك بها انت و ابنك و ابن ابنك  ل   -2 
 ايام حياتك و لكي تطول ايامك.

فاسمع يا اسرانيل و احترز لتعمل لكي ي و  لك خير و تكثر جدا  ما  لمك الرب اله ابانك في ارض   -3 
 "  تفيض لبنا و عسال.

 
يدمب خير لصننننننننننلنا عليه مو الريد القدس  إًًا هعهب دي لعظ  . في و  لنا الخيرمي دمر   لنا لنتعظ الومننننننننننية 

 ألي من يعاهد ي  يتعظ الومية فيقال عنه دهه يقايم الريد القدس  الومية شرط لإلمتالء من الريد القدس 
 

 -:(12:13-28:12كو1البولس: )
 (31-28:12كو1)
فوضع   اناسا في الكنيسة اوال رسال ثانيا انبياء ثالثا معلمين ثم قوات و بعد ذلك مواهب شفاء   -28 " 

 اعوانا تدابير و انواع السنة.
 العل الجميع رسل العل الجميع انبياء العل الجميع معلمو  العل الجميع اصحاب قوات. -29 
 بالسنة العل الجميع يترجمو . العل للجميع مواهب شفاء العل الجميع يتكلمو   -30 
 "  و لكن جدوا للمواهب الحسنى و ايضا اري م طريقا افضل -31 
 (12-1:13كو1)
 ا   نت اتكلم بالسنة الناس و المالنكة و لكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن او صنجا ير . -1 "
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و ا   انت لي نبوة و اعلم جميع االسرار و  ل علم و ا   ا  لي  ل االيما  حتى انقل الجبال و لكن  -2 
 ليس لي محبة فلست شيئا.

 و ا  اطعمت  ل اموالي و ا  سلمت جسدي حتى احترق و لكن ليس لي محبة فال انتفع شيئا. -3 
 خر و ال تنتفخ. المحبة تتانى و ترفق المحبة ال تحسد المحبة ال تتفا -4 
 و ال تقبح و ال تطلب ما لنفسها و ال تحتد و ال تظن السوء. -5 
 و ال تفرح باالثم بل تفرح بالحق.  -6 
 و تحتمل  ل شيء و تصدق  ل شيء و ترجو  ل شيء و تصبر على  ل شيء.  -7 
 المحبة ال تسقط ابدا و اما النبوات فستبطل و االلسنة فستنتهي و العلم فسيبطل. -8 
 الننا نعلم بعض العلم و نتنبا بعض التنبوء. -9 
 و لكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض.  -10 
لما  نت طفال  طفل  نت اتكلم و  طفل  نت افطن و  طفل  نت افتكر و لكن لما صرت رجال ابطلت  -11 

 ما للطفل.
فاننا ننظر اال  في مراة في لغز لكن حينئذ وجها لوجه اال  اعرف بعض المعرفة لكن حينئذ ســـــاعرف   -12 

 "  كما عرفت.
مب موج نة مي المت نة  يدي الريد القندس يعطيننا المت نة الريد القندس يعطي موامن  للنيناي الونيسننننننننننننننة  يهرى دي د 

كأيل سمارا  ي  يعطينا دي هرى الماد المعد لنا  ما في مرآة  ما في ل ز  يمذا موضننننننننننننننوم اإلهاي   ف  انةنا مي  
يرنديي مت نة فال نخول للماند   فنالماند   يندخلنه إ  األليناء   يرنديي مت نة   ع نانة فيهنا ر ناء دي هندخن  الماند 

 (   14:  3يو1دموات )هصير 
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 رجوع للفهرس  السجدة الثانية 

 
 

 -:(53-36:24اإلنجيل: )لو
 و فيما هم يتكلمو  بهذا وا  يسوع نفسه في وسطهم و قال لهم سالم لكم.   -36 " 
 فجزعوا و خافوا و ظنوا انهم نظروا روحا.  -37 
 فقال لهم ما بالكم مضطربين و لماذا تخطر افكار في قلوب م.   -38 
 انظروا يدي و رجلي اني انا هو جسوني و انظروا فا  الروح ليس له لحم و عظام  ما ترو  لي. -39 
 و حين قال هذا اراهم يديه و رجليه.  -40 
 طعام.و بينما هم غير مصدقين من الفرح و متعجبين قال لهم اعند م ههنا   -41 
 فناولوه جزءا من سمك مشوي و شيئا من شهد عسل.  -42 
 فاخذ و اكل قدامهم.   -43 

و قال لهم هذا هو الكالم الذي  لمتكم به و انا بعد مع م انه ال بد ا  يتم جميع ما هو م توب عني    -44
 في ناموس موسى و االنبياء و المزامير.

 حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. -45 
 و قال لهم ه ذا هو م توب و ه ذا  ا  ينبغي ا  المسيح يتالم و يقوم من االموات في اليوم الثالث.  -46 
 و ا  ي رز باسمه بالتوبة و مغفرة الخطايا لجميع االمم مبتدا من اورشليم.   -47 
 و انتم شهود لذلك.  -48 
 ى ا  تلبسوا قوة من االعالي.و ها انا ارسل الي م موعد ابي فاايموا في مدينة اورشليم ال  -49 

 و اخرجهم خارجا الى بيت عنيا و رفع يديه و بار هم.   -50
 و فيما هو يبار هم انفرد عنهم و اصعد الى السماء.  -51 
 فسجدوا له و رجعوا الى اورشليم بفرح عظيم.   -52 
 "   و  انوا  ل حين في الهي ل يسبحو  و يبار و    امين -53 

يمذا لإلشننارة ألممية  =  أما هم فسـجدوالتالميذا سأي يرسنن  لهب الريد القدس يرعد مننعونا هسننم(  يعد السننيد الرب  
 الساون سعد معون المسي  

 
 " الرب قد ذ رنا فيبارك يبارك بيت اسرانيل يبارك بيت هرو  "  -:(12:114المزمور: )

 سأي درس  لنا الريد الذي يعدها سه = الرب ذ رنا وبار نا
 -:(25-17:6)تثالنبوة: 

 احفظوا وصايا الرب اله م و شهاداته و فرانضه التي اوصاكم بها.  -17 " 
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و اعمل الصالح و الحسن في عيني الرب لكي ي و  لك خير و تدخل و تمتلك االرض الجيدة التي   -18 
 حلم الرب البانك.

 ا  ينفي جميع اعدانك من امامك  ما تكلم الرب. -19 
 اذا سالك ابنك غدا قانال ما هي الشهادات و الفرانض و االح ام التي اوصاكم بها الرب الهنا. -20

 البنك  نا عبيدا لفرعو  في مصر فاخرجنا الرب من مصر بيد شديدة. تقول   -21 
 و صنع الرب ايات و عجانب عظيمة و رديئة بمصر بفرعو  و جميع بيته امام اعيننا.  -22 
 و اخرجنا من هناك لكي ياتي بنا و يعطينا االرض التي حلم الباننا.   -23 
ي الرب الهنا لي و  لنا خير  ل االيام و يستبقينا  ما  فامرنا الرب ا  نعمل جميع هذه الفرانض و نتق   -24 

 في هذا اليوم. 
 "  و انه ي و  لنا بر اذا حفظنا جميع هذه الوصايا لنعملها امام الرب الهنا  ما اوصانا -25 

شنننننرط دي هدخ  لنرذ األرض )رمز لماد السنننننماء( مو لعظ ديامر    يةترير شنننننع  إسنننننرائي  من فرعوي رمز  
 لتتريرها من يد إيليس يدم المسي  

 
  -:(17:14-13:13كو1البولس: )

 (13:13كو1)
 "  اما اال  فيثبت االيما  و الرجاء و المحبة هذه الثالثة و لكن اعظمهن المحبة -13  "
 (17-1:14كو1)
 اتبعوا المحبة و لكن جدوا للمواهب الروحية و باالولى ا  تتنباوا.  -1 "
 ال  من يتكلم بلسا  ال ي لم الناس بل   ال  ليس احد يسمع و لكنه بالروح يتكلم باسرار.  -2 
 و اما من يتنبا في لم الناس ببنيا  و وعظ و تسلية. -3 
 من يتكلم بلسا  يبني نفسه و اما من يتنبا فيبني الكنيسة. -4 
تتنباوا ال  من يتنبا اعظم ممن يتكلم بالسنة اال  اني اريد ا  جميع م تتكلمو  بالسنة و لكن باالولى ا  -5 

 اذا ترجم حتى تنال الكنيسة بنيانا.
فاال  ايها االخوة ا  جئت الي م متكلما بالسنة فماذا انفع م ا  لم اكلم م اما باعال  او بعلم او بنبوة   -6 

 او بتعليم.
ذلك ا  لم تعط فرقا للنغمات فكي  يعرف  االشياء العادمة النفوس التي تعطي صوتا مزمار او قيثارة مع -7 

 ما زمر او ما عزف به. 
 فانه ا  اعطى البوق ايضا صوتا غير واضح فمن يتهيا للقتال. -8 
ه ذا انتم ايضا ا  لم تعطوا باللسا   الما يفهم فكي  يعرف ما تكلم به فانكم تكونو  تتكلمو  في  -9 

 الهواء.
 ا في العالم و ليس شيء منها بال معنى. ربما تكو  انواع لغات هذا عدده -10 
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 فا   نت ال اعرف قوة اللغة اكو  عند المتكلم اعجميا و المتكلم اعجميا عندي.  -11 
 ه ذا انتم ايضا اذ انكم غيورو  للمواهب الروحية اطلبوا الجل بنيا  الكنيسة ا  تزدادوا.   -12 
 لذلك من يتكلم بلسا  فليصل لكي يترجم.  -13 
 ا   نت اصلي بلسا  فروحي تصلي و اما ذهني فهو بال ثمر. النه   -14 
 فما هو اذا اصلي بالروح و اصلي بالذهن ايضا ارتل بالروح و ارتل بالذهن ايضا.   -15 
و اال فا  بار ت بالروح فالذي يشغل م ا  العامي  ي  يقول امين عند ش رك النه ال يعرف ماذا   -16 

 تقول. 
 "  فانك انت تش ر حسنا و لكن االخر ال يبنى. -17 

(  10:    4س 1يمننا هرى عمن  الريد القندس فى ةوبي( الموامن  ) مي عن ععمنة المت نة  يدممينة التنلت دي الوعظ 
 سة يةلنى   يينس   الريد على الونيسة  سد المسي   لتتوام  الوني
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 السامرية -:(24-1:4اإلنجيل: )يو

 فلما علم الرب ا  الفريسيين سمعوا ا  يسوع يصير و يعمد تالميذ اكثر من يوحنا. -1 "
 مع ا  يسوع نفسه لم ي ن يعمد بل تالميذه. -2 
 ترك اليهودية و مضى ايضا الى الجليل.  -3 
 و  ا  ال بد له ا  يجتاز السامرة.  -4
 فاتى الى مدينة من السامرة يقال لها سوخار بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسم ابنه.  -5 
و  انت هناك بئر يعقوب فاذ  ا  يسوع قد تعب من السفر جلس ه ذا على البئر و  ا  نحو الساعة  -6 

 ادسة. الس
 فجاءت امراة من السامرة لتستقي ماء فقال لها يسوع اعطيني الشرب. -7 
 ال  تالميذه  انوا قد مضوا الى المدينة ليبتاعوا طعاما. -8 
فقالت له المراة السامرية  ي  تطلب مني لتشرب و انت يهودي و انا امراة سامرية ال  اليهود ال   -9 

 يعاملو  السامريين.
و قال لها لو  نت تعلمين عطية   و من هو الذي يقول لك اعطيني الشرب لطلبت انت  اجاب يسوع  -10

 منه فاعطاك ماء حيا.
 قالت له المراة يا سيد ال دلو لك و البئر عميقة فمن اين لك الماء الحي.  -11 
 العلك اعظم من ابينا يعقوب الذي اعطانا البئر و شرب منها هو و بنوه و مواشيه. -12 
 اجاب يسوع و قال لها  ل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا. -13 
و لكن من يشرب من الماء الذي اعطيه انا فلن يعطش الى االبد بل الماء الذي اعطيه يصير فيه    -14 

 بدية. ينبوع ماء ينبع الى حياة ا
 قالت له المراة يا سيد اعطني هذا الماء لكي ال اعطش و ال اتي الى هنا الستقي.   -15 
 قال لها يسوع اذهبي و ادعي زوجك و تعالي الى ههنا.  -16 
 اجابت المراة و قالت ليس لي زوج قال لها يسوع حسنا قلت ليس لي زوج.  -17 
 هو زوجك هذا قلت بالصدق. النه  ا  لك خمسة ازواج و الذي لك اال  ليس   -18 
 قالت له المراة يا سيد ارى انك نبي.  -19 

 اباؤنا سجدوا في هذا الجبل و انتم تقولو  ا  في اورشليم الموضع الذي ينبغي ا  يسجد فيه.  -20
 قال لها يسوع يا امراة صدقيني انه تاتي ساعة ال في هذا الجبل و ال في اورشليم تسجدو  لالب.  -21 
 تسجدو  لما لستم تعلمو  اما نحن فنسجد لما نعلم ال  الخالص هو من اليهود.  انتم -22 

 رجوع للفهرس  السجدة الثالثة 
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و لكن تاتي ساعة و هي اال  حين الساجدو  الحقيقيو  يسجدو  لالب بالروح و الحق ال  االب    -23 
 طالب مثل هؤالء الساجدين له.

 "    روح و الذين يسجدو  له فبالروح و الحق ينبغي ا  يسجدوا. -24 
 الساون و سالريد يالتق 

 
 اإلناء المملوء جمرا  مشتعال  

 يااي هعهب دي مذا اإلهاء ما مو إّ  رمز للونيسة التي ياتم( دي نما:
 في مت ة ييلدة ينعس يالدة يطائعين لومايا    (1
 يساديي و سالريد يالتق دي ع انة في خشوم ي هستا  يقونما الريد   (2
 اإلمتالء فيم مب الريد فيصيريي  مرًا مشتعاًل يصرخوي و طاللين  (3

 يال خور رمز للمسي  في رائتته التلوة 
ريي ستياةهب السنايق ً رما رائتة المسني  الز ية )ال خور( يمت ء ةووي منلواةهب مناعدة إلى فو  عه  يالمتمنين يُ 

 مقلولة مث  ال خور المتصاعد 
 

امامه تجثو اهل البرية و  و ترنم لك ترنم الســمك ســاله.  ل االرض تســجد لك "  -:(9:71+2:65المزمور: )
 "  اعداؤه يلحسو  التراب.

 مو عن ال  انة يالساون و 
 

 -:(18-1:16النبوة: )تث
 احفظ شهر ابيب و اعمل فصحا للرب الهك النه في شهر ابيب اخرجك الرب الهك من مصر ليال.  -1  " 
 فتذبح الفصح للرب الهك غنما و بقرا في الم ا  الذي يختاره الرب ليحل اسمه فيه.  -2 
ال تاكل عليه خميرا سبعة ايام تاكل عليه فطيرا خبز المشقة النك بعجلة خرجت من ارض مصر لكي   -3 

 تذ ر يوم خروجك من ارض مصر  ل ايام حياتك. 
و ال يرى عندك خمير في جميع تخومك سبعة ايام و ال يبت شيء من اللحم الذي تذبح مساء في اليوم   -4 

 االول الى الغد. 
   تذبح الفصح في احد ابوابك التي يعطيك الرب الهك. ال يحل لك ا -5 
بل في الم ا  الذي يختاره الرب الهك ليحل اسمه فيه هناك تذبح الفصح مساء نحو غروب الشمس في   -6 

 ميعاد خروجك من مصر. 
 و تطبخ و تاكل في الم ا  الذي يختاره الرب الهك ثم تنصرف في الغد و تذهب الى خيامك. -7 
 ام تاكل فطيرا و في اليوم السابع اعتكاف للرب الهك ال تعمل فيه عمال.ستة اي -8 
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 سبعة اسابيع تحسب لك من ابتداء المنجل في الزرع تبتدئ ا  تحسب سبعة اسابيع. -9
 و تعمل عيد اسابيع للرب الهك على قدر ما تسمح يدك ا  تعطي  ما يبار ك الرب الهك.   -10 
و ابنك و ابنتك و عبدك و امتك و الالوي الذي في ابوابك و الغريب و   و تفرح امام الرب الهك انت  -11 

 اليتيم و االرملة الذين في وسطك في الم ا  الذي يختاره الرب الهك ليحل اسمه فيه.
 و تذ ر انك  نت عبدا في مصر و تحفظ و تعمل هذه الفرانض.  -12 

 ك و من معصرتك. تعمل لنفسك عيد المظال سبعة ايام عندما تجمع من بيدر   -13
و تفرح في عيدك انت و ابنك و ابنتك و عبدك و امتك و الالوي و الغريب و اليتيم و االرملة الذين    -14 

 في ابوابك.
سبعة ايام تعيد للرب الهك في الم ا  الذي يختاره الرب ال  الرب الهك يبارك في  ل محصولك و في   -15 

 كل عمل يديك فال تكو  اال فرحا. 
ث مرات في السنة يحضر جميع ذ ورك امام الرب الهك في الم ا  الذي يختاره في عيد الفطير و  ثال  -16 

 عيد االسابيع و عيد المظال و ال يحضروا امام الرب فارغين.
  ل واحد حسبما تعطي يده  بر ة الرب الهك التي اعطاك.  -17 

ك حســــب اســــباطك فيقضــــو  للشــــعب قضــــاة و عرفاء تجعل لك في جميع ابوابك التي يعطيك الرب اله  -18
 " قضاء عادال.

  يطل  من موسنننننننننننى النلي دي يقدم الشنننننننننننع  ع انة و في عدة مناسننننننننننن ات ي اهت    مناسننننننننننن ة رمز لعيد في 
 المسيتية 

 رمز لصلي  المسي  = الفصح
 ديام رمز العمر  له( ةووي يال خطية 7لياةنا سعد المسي  )= ال يوجد عندك خمير

 الونيسة م اي ع انةنا = الذي يختاره الربفي الم ا  
 يومًا 50دسايي((= رمز لعيد العنصرة سعد 7)سعد   عيد الحصاد
 رمز ل ررتنا في مذا العالب يدفراد األيدية = عيد المظال

 
 -:(40-18:14كو1البولس: )

 اش ر الهي اني اتكلم بالسنة اكثر من جميع م. -18 " 
و لكن في  نيسة اريد ا  اتكلم خمس  لمات بذهني لكي اعلم اخرين ايضا اكثر من عشرة االف  لمة    -19 

 بلسا . 
 ايها االخوة ال تكونوا اوالدا في اذهانكم بل  ونوا اوالدا في الشر و اما في االذها  فكونوا  املين. -20 
م توب في الناموس اني بذوي السنة اخرى و بشفاه اخرى ساكلم هذا الشعب و ال ه ذا يسمعو  لي    -21 

 يقول الرب. 



 (السادة الثالثة -  طقس مالة السادة)  قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 

 

248 

 اذا االلسنة اية ال للمؤمنين بل لغير المؤمنين اما النبوة فليست لغير المؤمنين بل للمؤمنين.  -22 
و  بالسنة فدخل عاميو  او غير  فا  اجتمعت الكنيسة  لها في م ا  واحد و  ا  الجميع يتكلم   -23 

 مؤمنين افال يقولو  انكم تهذو .
و لكن ا   ا  الجميع يتنباو  فدخل احد غير مؤمن او عامي فانه يوبخ من الجميع يح م عليه من    -24 

 الجميع.
 و ه ذا تصير خفايا قلبه ظاهرة و ه ذا يخر على وجهه و يسجد هلل مناديا ا    بالحقيقة في م.   -25 

فما هو اذا ايها االخوة متى اجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور له تعليم له لسا  له اعال  له ترجمة    -26
 فلي ن  ل شيء للبنيا .

 ا   ا  احد يتكلم بلسا  فاثنين اثنين او على االكثر ثالثة ثالثة و بترتيب و ليترجم واحد. -27 
 لي لم نفسه و  .و لكن ا  لم ي ن مترجم فليصمت في الكنيسة و   -28 
 اما االنبياء فليتكلم اثنا  او ثالثة و ليح م االخرو . -29 
 و لكن ا  اعلن الخر جالس فليس ت االول.   -30 
 النكم تقدرو  جميع م ا  تتنباوا واحدا واحدا ليتعلم الجميع و يتعزى الجميع.  -31 
 و ارواح االنبياء خاضعة لالنبياء.   -32 
 ه تشويش بل اله سالم  ما في جميع  نانس القديسين.ال    ليس ال  -33 
 لتصمت نساؤ م في الكنانس النه ليس ماذونا لهن ا  يتكلمن بل يخضعن  ما يقول الناموس ايضا. -34 
و لكن ا   ن يرد  ا  يتعلمن شيئا فليسالن رجالهن في البيت النه قبيح بالنساء ا  تتكلم في    -35 

 كنيسة. 
 لمة   ام الي م وحد م انتهت.ام منكم خرجت   -36 
 ا   ا  احد يحسب نفسه نبيا او روحيا فليعلم ما اكتبه الي م انه وصايا الرب. -37 
 و لكن ا  يجهل احد فليجهل.   -38 
 اذا ايها االخوة جدوا للتنبوء و ال تمنعوا التكلم بالسنة. -39 
 "  و لي ن  ل شيء بلياقة و بحسب ترتيب -40 

 هسم( فيه عن هعام ال  انة في الونيسة 
 
 


