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 رجوع للفهرس  مقدمة عن الصوم 

 
 لماذا نصوم؟

وسررررررر    .  من يتخلى عن اللذات المحللة )أكل وشرررررررل ع يهررررررر ل عللل التخلم عن اللذات المحلمة )الخ  ي ع .1
إبللس هو ملذات الع لم للجذ  النفس بعيدًا عن هللا. فإن رفضررررررن  الملذات إاتل ررً  بحلس إبللس من سرررررر  ل. 

هذا الجنس ال يخلج إال ب لصوس    إن  وإن صلين  فنحن بهتعمل س  ً  قورً  ضد إبللس. ل ذا ق ل الهيد المهلح
 ع.29:9والص ة )مل

الجهررررررررد فم اضرررررررر م مي اللو . وم هم  ي. وس أ دهم  ا ال. مل   .2
ع. ورشرررررال هذا ب لمن  م )ب لون بل  17:5يشرررررت م ضرررررد ا ال ) ل

  ز افلف يحمل سررررررلة ب   المهرررررر فلونع ف لا لون يلرد أن ين ل   
ألعلى= اللو  ي.وم للهرررررررررم ور ت. والهرررررررررلة ب   أكل   رمل وم  تة  

 الب    ب ألرض= الجهد بش واال األرضلةبحا ل 
 = اللذات المحللة.  واألكياس الرملية       = الخ  ي . الحبالو 

فررإ ا المنرر  ا رر يرر برر  برر لتوبررة وأل.ينرر  األكلرر   اللمللررة  ب ل  الارر لون  
ألعلى. وملم  اذوق المهر فل لذة الهرم ال ت يلمم بإرامال أكل   رمللة 

 وردال ألعم ق الحل ة الهم ورة ب ألك ل.  أك ل لين ل  ألعلى ب ألك ل،
 ع.4:58الصوس هو لتهملي صوان  فم الع ء )أش .3
 ع15:9المهلح ص س ف ل ال بصوس. والمهلح ق ل  ين ُيلفي العلرس  ينئذ يصومون ف و أمل ب ذا )مت  .4
 . ع27:11كو2بولس ص س ) .5
 ع16:4كو2يتجدم الداال ) ع. فكلم  يفنى الخ رج27:9كو1هو صليب إاتل ري "أقمي جهدي وأستع ده" ) .6
فم رأسررل ولنشرر رمل أالمل على األقل بمن بصرروس. وهل المهررلح  مغلو   فلننظل للمهررلح المتملم وإكليل الشررو  .7

ع وهو يتضرررررر ي  ا ن على مل متملم ومل 9:63شإا ن إبت ت آالمل؟ ال بل هو فم مل ضررررررل. م اضرررررر ي  )
م من  مصررلوب   أبل  ينم  بلي المهررلح الملسرروس     ع.17:8بشرر رمل مجده )روحينئٍذ  مل.. فا طئ فلنشرر رمل أال

بل صررررورة المهررررلح المصررررلو  التى يلسررررم   اللو  ال.د  فى ال.لب   ،  لملوبة الم  وعة، وال ب.صررررد الصررررور ا
 جلى .جل بفهل بل ألهل بلفض الصوس ؟! هو لم يصلب أل ع1: 3 ل )

ع م ن هذا رما علم بدعة    16:    2وشررررل ....")كو  أكل  أ د فم أ ينم  ق ل بولس اللسررررول " ال يحلم علللم   .8
.ول لكن الكنلهررررررة ا ن ال اكل   . و أن هن   بعض األطعمة بجهررررررة م للحوس ومنعوا أي م   وإمعت أبتشررررررلت  إ

  ، فاعد إبت  ء الصوس بمكل مل شئ.هذا 

 = اللو  الا لون 

=الجهد 
 سالج

 سلة ب   رم  
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 رجوع للفهرس  المقدمة 

 
قلاءات األي س ا ل الهرررنة بجده  ملاا ة ب لهرررنكهررر ر. وقلاءات أي س ا   م ا ل الهرررنة بجده  ملاا ة، مل أ د 

 على مدى الش ل، لت.دس لن  الكنلهة فكلًا معينً  مل ش ل.ب أل د الذي يللل 
يومً ع ف م إعدام ا به ن المهلحم ب لتوبة والتذلل وا بهح ق  تى يفل  رو لً   55أم  قلاءات الصوس الك يل )الرررررررر

ل   بعيد القل مة المجيد. ف لجهرررررررررررررد يفل  ب ألكل والشرررررررررررررل .. الش والنفس افل  ب لعواط  الاشرررررررررررررلرة. أم  اللو  فتف
ب للو ل ت. والقل مة هم عمل رو م، لن ادرمل النفس وال الجهرررررد، إبم  ف.و اللو . فمن قدس اوبة واذلل سررررريدر  

 -معنى القل مة ورفل  ب  . وهو سلفل  له  ين:
 فلل  حتفل ب  ، إبم   ل ة المهلح اتجدم يقصة  لهو سل.وس من موت الخ لة. وال اكون القل مة ب لنهاة ل .1
 وبحل  بحل ة المهلح ال. ام من األموات.فين  و  
 هو سيدر  أن ب  يتل للهت موت الجهد، بل هن    ل ة أالى أبدية. .2

 وقلاءات الصوس مل   هم فتلة إعدام لتفل  اللو  بعيد القل مة.
 وقلاءات مل أس وع بجده  ملاا ة ب أل د الت لم:

 مثال:
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  الثالث األحد  الرابع األحد

 اإلبن الضال السامرية

 قراءات األيام من اإلثنين إلى السبت

 مرتبطة بإنجيل السامرية
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 رجوع للفهرس  أناجيل آحاد الصوم 

 
الصررررررروس هذا ا بجيل يعلمن  ملف بصررررررروس وملف بصرررررررلم وملف بع م صررررررردق ت )وم ن  إنجيل أحد الرفاع:  -1

والصرر ة والصرردقة هم أرم ن الةا مة الي وميةع وهن  بجد الهرريد المهررلح ي.دس لن  مف وس الةا مة فم المهررلحلة،  
والمعنى أبل  تى يلون الصررروس م ملًا، ف  يلون هو إمتن ع عن أطعمة معينة ف.و، بل هو إلتصررر ق ب   فم 

ع وأيضرررررً  ا هتم س بإاوة الل  ف ذا  17:6وك1صرررررلوات طورلة واهررررر بلح. ومن يلتصررررر  ب   ف و رو  وا د )
ع. وأن مل عمل بم رسرررررل )صررررروسة صررررر ةة صررررردقةع يجب أن يلون فم الخف ء 4:6إهتم س ب لل  بفهرررررل )مت 

. ن الم لو  هو إق مة ع قة شرررخصرررلة معل أ، المهرررلح يلفت النظل   ع4:6والل  يج زي عللل ع بلة )مت 
 لنفس م   صلت عللل ب لقل مة، فتفل  اللو  ب لقل مة.هو النمو اللو م الذي بل ادر  ا مل فمةوأهم 

بعد أسررر وع من الصرررل س بمام للكنلهرررة فنهرررمي أبن  ب لصررروس والصررر ة والصررردقة ال  إنجيل األحد األول )الكنز(: -2
بخهرررررل )ب.وم أو صرررررحة أو وقتع، بل بكنا لن  منوزًا فم الهرررررم ء. وهذا مم  يشرررررجي على أن بامام فم إ الل 

عم الجهرررررررررد ب لصررررررررروس والمل  بل ت وم لة الصرررررررررلوات مم  يتلاب عللل زر مة النمو اللو م فيامام ا مرا  والو 
قتلا  من الهررم ور ت، إبتع م عن االرضررل ت و إلم  ا ؟ الصرر ة هم صررلة ما شررلة مي هللا، والصرروس   اللو م

. وهذا يؤمي للفل  اللو م ي فعل ال ل هم ا. بل مي المهرررررلح فمن زار ملرضررررر  ف و زار المهرررررلحأوالصررررردقة 
 ب لقل مة. بل لن بض ل  وال ب.ل  على منا أرضم ف.لوبن  اعل.ت ب لهم ء.

بعد أن ص س المهلح أربعين يومً  اعلض للتجلبة، ألن الشل  ن  هد المهلح   إنجيل األحد الثاني )التجربة(: -3
على  لول اللو  عللل وصل مل، وهو يعلم أن الصوس هو طلر  ي.تل  بل ا به ن ولكن هللا يهمح ب لتج ر   

بل بعد أن صررررررر س وهاس إبللس ع م مم   تى بنمو رو لً  ب ألك ل، إ  ب اس إبللس. وهذا م  قيل عن المهرررررررلح أ
ع. فر  بتصرررررررررررررر ر على إبللس هو طلر  للنمو  14:4ي.ول الكتر   "ورجي يهرررررررررررررروع ب.وة اللو  إلى الجليرل" )لو

ع، ا ن بهررررررررررت لي أن 33:16بل المهررررررررررلح الذي فين  هو يغلب )يو  ،  اللو م. وال ظ أبن  ال بنتصررررررررررل ب.وان 
 بنتصل على مل ش وة بإسم يهوع اله كن فين .

العيون اللو لة هم التم  ناجيل التوبة )األحاد الثالث والرابع والخامس ( اإلبن الضـال والسـامرية والمخلع:أ -4
الى اللو ل ت، والخ لة اعمم العيون اللو لة. لذلك ف لخ طئ ال يدر  قلمة القل مة ب لنهررراة لل. والتوبة أي 

 اللو لة م لقل مة. وهللا هو الذي يدعو إلى اللجوع هلل يارل الغشررررررررررر وة عن العيون فيدر  ا بهررررررررررر ن أمور هللا
ع "اوبنم فماو  ألبك أبت الل  إل م". )وهللا لل طلق 18:31التوبة وبحن بهررررررررررررتجيب أو ال بهررررررررررررتجيب )إر

 متنوعة يدعو ب   مل إبه ن إلى التوبة. وألن مل إبه ن يختل  عن ا ال ف لق هللا اتنوع.
ال  أب ه بإرامال لن يصرررلح معل أن يذهب إللل ثم  ا بن الضررر ل الذي البى فم  ضرررن أبلل وبيت أبلل   -أ

أبوه مم  فعل المهررررررررررلح مي الهرررررررررر ملرة، ألبل باهرررررررررر طة هو الذي ال  بيت أبلل بل  تل. لذلك ف   من  
ي م ن يتنعم  مح تل يح صررله بمج عة أي بضررل.ة عظلمة ليدفعل أن ي. رن   لتل فم ضررل.تل ب لفل  الذ 

فلل فم بيت أبلل. هذا األسررلو  يصررلح لمن م ن لل ا لات سرر ب.ة  لوة مي هللا م  بن الضرر ل وروب ن  
 الذي أرسل لل هللا  واً  ي تلعل.
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أم  الهررررر ملرة ف م ب  ا لات سررررر ب.ة عن هللا، هم ال اعلفل. لذلك بجد المهرررررلح يذهب إلي   للعلف    -  
توبة. م ل هذه الملأة لو   صرررررررررله  هللا بضرررررررررل.ة مم  فعل مي ا بن  بنفهرررررررررل وردعوه  ب لر.ة رقل.ة لل

 الض ل لدالت فم يم  لن اخلج منل، ف م ال اعلف طلر.ً  للتعارة، إ  أب   ال اعلف هللا.
أم  المخلي ف ذا ال يصرلح معل هذه ال لر.ة وال الك، ف و فم ضرل.ة بم  يلفم، وفم ضرل.تل هو  يل    -ج

أ د  تى لو م ن المهرلح. هو ال يفكل إال  فم الشرف ء من ملضرل )من  مهرتعد للداول فم  وار مي  
يلقلل فم ال لمةع. هذا يمام لل المهرررلح للخلجل من ضرررل.تل ثم بعد  لك ي.ول لل الهررر ب فم ضرررل.تل  

ع. وهذا يحدث 14:5أال وهو الخ لة "ه  أبت قد بلات. ف  اخ ئ أيضررررررً  لئ  يلون لك أشررررررل" )يو
 إللرل عن طلر  إالاج م من مشررررررررررررررللرة أو ملض ب لر.رة إعجر زرة وب رذا  مي م يلرن  ين يجرذب م هللا

 يدعوهم للتوبة. 
ولو اجرر و  ا بهررررررررررررررر ن مي معوة التوبرة انفتح عينرر ه اللو يترر ن ورردر  ع لررة القلرر مرة. وهنرر  يفل  رو لرً   

 ب لقل مة.
ــفاء المولود أعمى:  -5 ــير( شـ ــادس )أحد التناصـ أب جيل التوبة   قصرررررة شرررررف ء المولوم أعمم امام بعد األحد السـ

)ا بن الضر ل والهر ملرة والمخليع ف لذي ي.دس اوبة احدث لل إسرتن رة.وب.لأ قصرة شرف ء المولوم أعمى فم هذا 
اليوس، ف ذا اليوس هو أ د التن صررررريل أي المعمومية، فناول األعمى إلى بلمة سرررررلواس )أي ُملسرررررلع يشررررريل إلى 

ع. وهن  بلى أن 38،   36،   30،  24،    23:5  )يومعموميتن  التم هم الموت مي المهررلح الملسررل من ا 
ع. ومم  أن 38:9المعمومية أع ت إسررررتن رة للمولوم أعمم فإبفتحت عين ه وعلف أن المهررررلح هو إبن هللا )يو

المعمومية اع م إسرررررتن رة، ف لتوبة هم أيضرررررً  اع م إسرررررتن رة لذلك بهرررررمي   معمومية ث بلة، ف م أيضرررررً  قلار 
ع. ف ذا ا بجيل يشررررررررل  لن  طلر  ا سررررررررتن رة أال وهو المعمومية 11:6لخ لة )روب لموت مي المهررررررررلح عن ا

ن محاة هللا أفمن لم انفتح عين ه سرلظل يتصرور    والتوبة. و ين اهرتنيل أعينن  بدر  م   صرلن  عللل ب لقل مة.
 اظ ل فى الع  ي  الم مية ب  ف م للع  ي  الهم ورة .

من إسرتن رت عين ه سريدر  محاة المهرلح، وم ل لمـسي  إلى أورـشلي :  األحد الـسابع )أحد الـشعانين( دخول ا -6
هذا يدال المهرررررلح إلى قلال. فمورشرررررللم   للً  هم قلوبن . والمهرررررلح سررررريدال لهررررر ب بهرررررلو هو أن من علف 
المهلح  قل.ة إ  إستن رت عين ه سل لب أن يدال المهلح ل.لال ورملك عللل ومن قدس اوبة  قلقلة وأاذ ينفذ  

 ع ور دأ طلر  الكم ل اللو م.23:14 يهلن ا   وا بن عنده )يووص ي  هللا
الس هم طلر  الكم ل الس. ف ألبين ماول المهرلح إلى أورشرللم وبين أ د القل مة يمام أسر وع األالم: أـسبوع األ -7

مل ع بل قيل هذا عن المهرررلح بفهرررل "يل16:4كو2"وإن م ن إبهررر بن  الخ رج يفنم ف لداال يتجدم يومً  فيوس" )
 ع. 10:2رالس ا ص م ب  الس" )عب 

 
 

 واآلالم نوعان:
 إاتل ري م لاهد والت.ش  واألصواس والتف بم فم الخدمة. "أقمي جهدي وأستع ده". ع1
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 صليب مفلوض علين ، وعلين  أن بحتملل بشلل. ع2
اللو م،  ومن ي.مي جهرررررده ورهرررررتع ده ور. ل شررررر كلًا الصرررررليب، يتجدم ماالل يومً  فيومً  ورهررررريل فم طلر  الكم ل

 واامام إستن رة عينلل، فيدر  عظم ع لة القل مة. ورحل  فتلة الخمهين مفتلة اه لح ش كلًا هللا على هذه الع لة.
 

 دخول السيد المسي  إلى أورشلي  هو طريق للقيامة 
 

المهررررررلح من  ك ن ال دف من اجهررررررد الهرررررريد المهررررررلح وفداال هو أن اكون لن   ل ة أبدية وهذا م  ام بقل مة الهرررررريد 
 األموات لن.وس بحن فلل.

وال لر  لذلك يتم ع ل موت ا بهرررررررر ن العتي  الذي فين  وقل مة إبهرررررررر ن جديد فم المهررررررررلح وهذا ي دأ ب لمعمومية،  
 وبكمل بحل ة التوبة التم هم قل مة أولى. وهذه لو امت اكون لن  قل مة ث بلة فم مجئ الهيد المهلح ال  بم.

جيل األربعة وملف شررررل ت هذا، ولنعلم أن ا بجيليين للهرررروا مؤراين لكن م ي.دمون بشرررر رة  ولنلى الخو الع س لألب 
 الخ ص، وال لر  للخ ص، مل  ب لر.تل.

  ع20:2" ) ل وبلى أن ال لر  للقل مة م ن الصرلب "مي المهرلح صرل ت أل ل  ال أب  بل المهرلح يحل  فم   •
. 

   يل ال.لبع.وبلى أن المهلح أاى لل  لب  )ا  يل ال للل = ا •
هو التشرال ب لمهرلح فم اواضرعل. ف   يهرلن عند المنهرح  والمتواضري  وال لر  لهرلنى  ل ة المهرلح فم   •

ع. وهذا معنى باول زم  عن الشررررررجلة ليدال المهررررررلح بيتل. والتواضرررررري علس طلب أس 15:57ال.لب )إش
ين ه لن ي لب عظمة أرضلة، زبدي س   افتلح أعين العمل ن. ومن إبفتحت عإبنى  إبنى زبدي. وطلب أس  

 بل ي. ل ملك المهلح على قلال بفل .
قل م ، وهذا معنى "من يح نم يحفظ  يملك على  رشرررررللم مملك هو ماول المهرررررلح مملك  ماول المهرررررلح أو  •

 ع23، 21:14وص ي ي" )يو
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   لوقا إنجيل مرقس  إنجيل متى إنجيل
   

  إلبنيها  أرضية عظمة تطلب زبدي إبني أم            
   

 المسي  يفت  أعين عميان 
   
 بيته  المسي  ليدخل زكا نزول  
   
 ليدين  يأتي ملك  المسي  =  األمناء مثل  
   

  وعرف  عيناه  إنفتحت  ومن  أرضية،  عظمة  بدون   جحش  على  راكبا    متواضعا    وديعا    أورشلي   يدخل  المسي 
 وسبحه  به فرح المسي 

   
 تطهير الهيكل 

   
   التين شجرة يلعن كديان المسي 

   
           الصلب والقيامة لنموت فيه ونحيا فيه                

 
: أب جيل ملقس ولوق  ورو ن  اذمل الجحش الذي مال المهلح أورشللم راكاً  إي ه، بينم  إبجيل متى يذمل ملحوظة

 ولوق  ورو ن  اذمل فتح أعين أعمى، ولكن متى يذمل فتح أعين أعميين. أا ن وجحش. وأب جيل ملقس 
واله ب أن ملقس ولوق  ورو ن  يلت ون لألمم )رماهم جحش لم يلمال أ د من ق ل. واألمم لم يملك هللا علي م من 

نذ زمنع والمهلح لك هللا علي م مق لع. ولكن متى يلتب للي وم )الذين رماهم الحم ر وهذا قد رمال الن   رماًا لمُ 
 أاى للكل ي وم وأمم، وم هم  م ن أعمى فتح المهلح بصلهم. 
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  يوحنا  إنجيل
  

 ( فعرف المسي  وآمن به  9= )يو أعمى أعين فت 
( عناد اليهود وعدم  8، 7بينما سبق هذا في يوحنا ) 

 قبوله  للمسي  فأعين قلوبه  مغلقة. 
  

  سيعرف عيناه إنفتحت من المسي ؟ هو من
 المسي 

 ( 30:10إبن هللا = "أنا واآلب واحد" )يو •
الذي تجسد ليكون الراعي الصال  الذي يبذل  •

 ( 11:10نفسه عن الخراف )يو
  

  سيموت وأنه نفسه  بذل طريقة يعلن المسي 
 ويقوم 

"لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضا "  
 ( 14:10)يو

ذكره كل اإلنجيليين أيضا . والحظ أن إعالن المسي  هذا 
( +  19- 17:20قبل تفتي  أعين األعمى )مت

 (34-31:18( + )لو 34- 32:10)مر
  

 فلهذا هو تجسد، ليعطنا حياة حتى لو متنا بالجسد لعازر يقي  المسي 
  

ومن انفتحت عينيه وعرف ما عمله المسي  له يملكه   أورشلي  إلى المسي  دخول
 على قلبه.

  
ومن ملَّك المسي  على قلبه تكون له قيامة أولى  والقيامة الصلب

 وثانية. 
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 قراءات الكنيسة لها نفس منهج اإلنجيل 

 )قطمارس الصوم الكبير( 
 

صلب  فالصوم  هذا طلر  الهم ء )ف لقل مة هم هدف هذا األس وع:  أحد الرفاع: الصوم والصالة والصدقة:   -1
هم فعل الخيل للمحت ج، ف لمحت ج هو أخ للل ، وب     والصدقةهم صلة مي هللا    والصالةعن الع لم،  

 بت. بل مي الل  فنحل  فم الهم ء.
 فم الهم ء.  ًً م  س   لن يخهل بل يصني لل منااً من يفعل : الكنز األحد األول: -2
 ع 4:14نمو )لوالبد وأن بتعلض للتج ر ، ولكن   طلر  لإلمت ء من اللو  وال: التجربة األحد الثاني: -3
 هو معوة لكل إبه ن م م  م بت   لتل للمام ب لتوبة وهللا مهتعد ل. ولل. :  اإلبن الضال األحد الثالث: -4
المهلح أاى باش رة الخ ص لكل الع لم، للي وم واله ملرين واألمم. ومن ي. ل يجد    :السامرية  األحد الرابع: -5

 الم ء الحم والشف ء.
  يهملل الل  هل الرد أن ا لأ؟ ف لتوبة هم عمل مشتل  بين هللا وبينم، هللا يدعو   :المخلع  األحد الخامس: -6

ع. وب  ظ فم  18:31وأب   ل إن منت أستجيب أو ال أستجيب "اوبنم فماو  ألبك أبت الل  إل م" )إر
أم     قلاءات األس وع أب   اشيل لم  يحصل عللل الت اب من شاي ف لمهلح ا ا الحل ة، وأن يحل  فم النور،

لن يحصل على مل هذا، بل يحل  فم جوع وفم ظلمة، وال ظ قول الهيد المهلح للفلرهيين    من يلفض 
الابً "   لكم  يتل   بيتكم  ه   الردوا  لم  ولكنكم  أرمت  ملة  "كم  األس وع  هذا  من  اله ت  يوس  قلاءات  فم 

 أب  أررد ف ل الرد أن ا لأ.  .....ع وم زال المهلح يهمل37:23)مت 
المهلح يفتح عينلل بغهلل فم الم ء إش رة للمعمومية التم اع م إستن رة،  :  المولود أعمى األحد السادس: -7

" بل، وهذا هو  ورؤمن  المهلح  التناصير"  فلعلف  الم ضلة م ن موضوع   هو أحد  األس بلي  أن  وال ظ 
 التوبة، فمن ي.دس اوبة انفتح عين ه ورعلف المهلح. ور. لل ملكً  على قلال. 

المهلح يدال ل.ل م مملك يملك عللل، وأطلعل فم محاة فل  ل قل م مم   :  أحد الشعانين   السابع:األحد   -8
 ط ل ال للل. ومن ال ي. ل ُيدان )شجلة التينع. 

 ل المهلح ملكً  وا  ل قلال وص رت لل قل مة أولى، ستكون لل قل مة ث بلة بجهد ممجد.   من ق   أحد القيامة:
 

 



 ( يوم سبت الرفـــاع)  قراءات الصوم الكبير
 

9 

 رجوع للفهرس  يوم سبت الرفـــاع 

 
 القراءات:

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

 

 (2,1: 16مز)
 (7-3:17)لو
 (37,35: 118مز)

 (37-23:13)مر
 (16:7-14:6كو2)

ــون:   ــكـــــ ــيـــــ ــولـــــ ــاثـــــ ــكـــــ  الـــــ
ــس: ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (12-1:1بط1)
 (14-1:21)أع

 (2,1: 94مز)
 (5-1:13)لو

 
 -(:5-1:13إنجيل القداس )لو

 و كان حاضرا في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بيالطس دمه  بذبائحه .  -1  " 
فاجاب يسوع و قال له  اتظنون ان هؤالء الجليليين كانوا خطاة اكثر من كل الجليليين النه  كابدوا مثل   -2 

 هذا.
 كال اقول لك  بل ان ل  تتوبوا فجميعك  كذلك تهلكون. -3 
ئك الثمانية عشر الذين سقط عليه  البرج في سلوام و قتله  اتظنون ان هؤالء كانوا مذنبين اكثر  او اول -4 

 من جميع الناس الساكنين في اورشلي . 
 " كال اقول لك  بل ان ل  تتوبوا فجميعك  كذلك تهلكون  -5 

 إبجيل ال.دا :
المل أللتوبة لكم ال ب لك، لكن ه   الجهد أي موال و معوة   هذا الصوس هو=   ان ل  تتوبوا فجميعك  كذلك تهلكون 

 طلر  للخ ص )راجي إبجيل العشلة لليوس األول من صوس يوب نع. هو
 

نتقدم امامه بحمد   -2 هل  نرن  للرب نهتف لصـــخرة خالصـــنا.  -1 "   -(:2,1:  94مزمور إنجيل القداس )مز
 "  و بترنيمات نهتف له

 مامور ا بجيل:
 الصوس والتوبة يجل ون الفل .= الربهلموا فلنبتهج ب

 
اسمع يا رب للحق انصت الى صراخي اصغ الى صالتي من شفتين   -1 " -(:2,1: 16مزمزمور العشية )

 "   من قدامك يخرج قضائي عيناك تنظران المستقيمات -2 بال غش.
 مامور العشلة:

 هم ص ة اوبة  ستدرار ملا م هللا للغفل.
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 -(:7-3:17لوإنجيل العشية )
 احترزوا النفسك  و ان اخطا اليك اخوك فوبخه و ان تاب فاغفر له.  -3 " 
 و ان اخطا اليك سبع مرات في اليوم و رجع اليك سبع مرات في اليوم قائال انا تائب فاغفر له.  -4 
 فقال الرسل للرب زد ايماننا. -5 
فقال الرب لو كان لك  ايمان مثل حبة خردل لكنت  تقولون لهذه الجميزة انقلعي و انغرسي في البحر   -6 

 فتطيعك . 
 " يرعى يقول له اذا دخل من الحقل تقدم سريعا و اتكئو من منك  له عبد يحرث او  -7 

 إبجيل العشلة:
 -الهيد ي لب أن بغفل )ساي ملاتع لمن يخ ئ إلين . والمعنى:

 الغفلان لآلالرن شلط ألن يغفل هللا لن . -1
 ملات. ف    فلابل لن  ب   دوم.7  ل ْب بمن بغفل إن من  بُ  -2
 

أذكر كالمك لعبدك. الذي عليه أتكلتنى. هذا الذي عزاني فى مذلتي. ألن "    -:(37,35:  118مز)مزمور باكر  
 "  قولك هو أحيني. هلليلويا

وعوم هللا لن  ب لحل ة األبدية وب لمجد األبدي. فنحن بصررررررروس وبحلس أبفهرررررررن  من  = إذكر كالمك لعبدك  مامور ب كل:
 ملذات األرض وا  ي ه  بن ء على هذه الوعوم.

 
 -(:37-23:13مرإنجيل باكر )

 فانظروا انت  ها انا قد سبقت و اخبرتك  بكل شيء.   -23 " 
 و اما في تلك االيام بعد ذلك الضيق فالشمس تظل  و القمر ال يعطي ضوءه.  -24 
 و نجوم السماء تتساقط و القوات التي في السماوات تتزعزع.  -25 
 و حينئذ يبصرون ابن االنسان اتيا في سحاب بقوة كثيرة و مجد.  -26 
 فيرسل حينئذ مالئكته و يجمع مختاريه من االربع الرياح من اقصاء االرض الى اقصاء السماء.   -27 
 فمن شجرة التين تعلموا المثل متى صار غصنها رخصا و اخرجت اوراقا تعلمون ان الصيف قريب.   -28 
 ايضا متى رايت  هذه االشياء صائرة فاعلموا انه قريب على االبواب. هكذا انت   -29 
 الحق اقول لك  ال يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. -30 
 السماء و االرض تزوالن و لكن كالمي ال يزول. -31 
 بن اال االب. و اما ذلك اليوم و تلك الساعة فال يعل  بهما احد و ال المالئكة الذين في السماء و ال اال  -32 
 انظروا اسهروا و صلوا النك  ال تعلمون متى يكون الوقت.  -33 
 كانما انسان مسافر ترك بيته و اعطى عبيده السلطان و لكل واحد عمله و اوصى البواب ان يسهر.  -34 
 اسهروا اذا النك  ال تعلمون متى ياتي رب البيت امساء ام نصف الليل ام صياح الديك ام صباحا.  -35 
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 لئال ياتي بغتة فيجدك  نياما. -36 
 "  و ما اقوله لك  اقوله للجميع اسهروا -37 

 إبجيل ب كل:
ــلوامعوة للهررررر ل=   ــهروا وصـ والصررررر ة مي  ،  أي بصرررررلم وبحتل  من الخ لة فنحن فم ع لم ملئ ب لخداع ت  إسـ

 الصوس ا اس الشل طين.
 

 - (:16:7- 14:6كو2البولس )
 ( 18- 14:6كو2)
 ال تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين النه اية خلطة للبر و االث  و اية شركة للنور مع الظلمة.   -14  " 
 و اي اتفاق للمسي  مع بليعال و اي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن.  -15 
سير  و اية موافقة لهيكل هللا مع االوثان فانك  انت  هيكل هللا الحي كما قال هللا اني ساسكن فيه  و ا  -16 

 بينه  و اكون له  الها و ه  يكونون لي شعبا.
 لذلك اخرجوا من وسطه  و اعتزلوا يقول الرب و ال تمسوا نجسا فاقبلك .  -17 
 "  و اكون لك  ابا و انت  تكونون لي بنين و بنات يقول الرب القادر على كل شيء.  -18 
 ( 16-1:7كو2)
فاذ لنا هذه المواعيد ايها االحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد و الروح مكملين القداسة في خوف   -1 "

 هللا.
 اقبلونا ل  نظل  احدا ل  نفسد احدا ل  نطمع في احد. -2 
 ال اقول هذا الجل دينونة الني قد قلت سابقا انك  في قلوبنا لنموت معك  و نعيش معك .  -3 
 رة بك  لي افتخار كثير من جهتك  قد امتالت تعزية و ازددت فرحا جدا في جميع ضيقاتنا.لي ثقة كثي -4 
الننا لما اتينا الى مكدونية ل  يكن لجسدنا شيء من الراحة بل كنا مكتئبين في كل شيء من خارج   -5 

 خصومات من داخل مخاوف.
 لكن هللا الذي يعزي المتضعين عزانا بمجيء تيطس. -6 
بمجيئه فقط بل ايضا بالتعزية التي تعزى بها بسببك  و هو يخبرنا بشوقك  و نوحك  و غيرتك  و ليس   -7 

 الجلي حتى اني فرحت اكثر.
الني و ان كنت قد احزنتك  بالرسالة لست اندم مع اني ندمت فاني ارى ان تلك الرسالة احزنتك  و لو  -8 

 الى ساعة. 
  حزنت  للتوبة النك  حزنت  بحسب مشيئة هللا لكي ال تتخسروا منا  االن انا افرح ال النك  حزنت  بل النك -9 

 في شيء. 
 الن الحزن الذي بحسب مشيئة هللا ينشئ توبة لخالص بال ندامة و اما حزن العال  فينشئ موتا.  -10 
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فانه هوذا حزنك  هذا عينه بحسب مشيئة هللا ك  انشا فيك  من االجتهاد بل من االحتجاج بل من    -11 
يظ بل من الخوف بل من الشوق بل من الغيرة بل من االنتقام في كل شيء اظهرت  انفسك  انك  ابرياء في الغ

 هذا االمر. 
اذا و ان كنت قد كتبت اليك  فليس الجل المذنب و ال الجل المذنب اليه بل لكي يظهر لك  امام هللا   -12 

 اجتهادنا الجلك . 
لكن فرحنا اكثر جدا بسبب فرح تيطس الن روحه قد استراحت بك  من اجل هذا قد تعزينا بتعزيتك  و   -13 

 جميعا.
فاني ان كنت افتخرت شيئا لديه من جهتك  ل  اخجل بل كما كلمناك  بكل شيء بالصدق كذلك افتخارنا   -14 

 ايضا لدى تيطس صار صادقا.
 و احشاؤه هي نحوك  بالزيادة متذكرا طاعة جميعك  كيف قبلتموه بخوف و رعدة.   -15 
 "  انا افرح اذا اني اثق بك  في كل شيء -16 

 ال ولس:
ال تكونوا شـركاء غير المؤمنين في نير.. إعتزلوا منه .. ال تمسـوا النجس فلنطهر    -هن  بلى الهرر ل الم لو :

 .ذواتنا من كل أدناس الجسد والروح .. أفرح ألنك  حزنت  للتوبة.. حزن العال  ينشئ موتا  
 

 -(:12-1:1بط1الكاثوليكون )
شتات بنتس و غالطية و كبدوكية و اسيا و بيثينية  بطرس رسول يسوع المسي  الى المتغربين من  -1  " 

 المختارين.
بمقتضى عل  هللا االب السابق في تقديس الروح للطاعة و رش دم يسوع المسي  لتكثر لك  النعمة و   -2 

 السالم. 
 مبارك هللا ابو ربنا يسوع المسي  الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسي  -3 

 من االموات. 
 لميراث ال يفنى و ال يتدنس و ال يضمحل محفوظ في السماوات الجلك .  -4 
 انت  الذين بقوة هللا محروسون بايمان لخالص مستعد ان يعلن في الزمان االخير.  -5 
 الذي به تبتهجون مع انك  االن ان كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. -6 
لكي تكون تزكية ايمانك  و هي اثمن من الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار توجد للمدح و الكرامة و   -7 

 المجد عند استعالن يسوع المسي .
كن تؤمنون به فتبتهجون بفرح ال ينطق به و  ذلك و ان ل  تروه تحبونه ذلك و ان كنت  ال ترونه االن ل -8 

 مجيد. 
 نائلين غاية ايمانك  خالص النفوس. -9 
 الخالص الذي فتش و بحث عنه انبياء الذين تنباوا عن النعمة التي الجلك . -10 
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باحثين اي وقت او ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسي  الذي فيه  اذ سبق فشهد باالالم التي    -11 
 ي  و االمجاد التي بعدها.للمس

ــه  بـل لنـا كـانوا يخـدمون بهـذه االمور التي اخبرت  بهـا انت  االن   -12  الـذين اعلن له  انه  ليس النفســـــــ
 " بواسطة الذين بشروك  في الروح القدس المرسل من السماء التي تشتهي المالئكة ان تطلع عليها

 الك ثولللون:
 وهذا الوعد ب لمجد يجعلن  به ل وبتل  ملذات الع لم..  يضمحلالميراث الذي ال يفنى والبهمي هن  عن 

 
 -(:14-1:21أعاإلبركسيس )

و لما انفصلنا عنه  اقلعنا و جئنا متوجهين باالستقامة الى كوس و في اليوم التالي الى رودس و  -1 "  
 من هناك الى باترا.

 فاذ وجدنا سفينة عابرة الى فينيقية صعدنا اليها و اقلعنا. -2 
انت السفينة  ث  اطلعنا على قبرس و تركناها يسرة و سافرنا الى سورية و اقبلنا الى صور الن هناك ك -3 

 تضع وسقها.
 و اذ وجدنا التالميذ مكثنا هناك سبعة ايام و كانوا يقولون لبولس بالروح ان ال يصعد الى اورشلي .  -4 
و لكن لما استكملنا االيام خرجنا ذاهبين و ه  جميعا يشيعوننا مع النساء و االوالد الى خارج المدينة   -5 

 فجثونا على ركبنا على الشاطئ و صلينا. 
 و لما ودعنا بعضنا بعضا صعدنا الى السفينة و اما ه  فرجعوا الى خاصته . -6 
و لما اكملنا السفر في البحر من صور اقبلنا الى بتولمايس فسلمنا على االخوة و مكثنا عنده  يوما  -7 

 واحدا.
ذ كان واحدا من ث  خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس و جئنا الى قيصرية فدخلنا بيت فيلبس المبشر ا -8 

 السبعة و اقمنا عنده.
 و كان لهذا اربع بنات عذارى كن يتنبان. -9 
 و بينما نحن مقيمون اياما كثيرة انحدر من اليهودية نبي اسمه اغابوس.   -10 
فجاء الينا و اخذ منطقة بولس و ربط يدي نفسه و رجليه و قال هذا يقوله الروح القدس الرجل الذي    -11 

 قة هكذا سيربطه اليهود في اورشلي  و يسلمونه الى ايدي االم .له هذه المنط
 فلما سمعنا هذا طلبنا اليه نحن و الذين من المكان ان ال يصعد الى اورشلي .  -12 
فاجاب بولس ماذا تفعلون تبكون و تكسرون قلبي الني مستعد ليس ان اربط فقط بل ان اموت ايضا   -13 

 .في اورشلي  الجل اس  الرب يسوع
 "  و لما ل  يقنع سكتنا قائلين لتكن مشيئة الرب -14 

 ا بلمهلس:
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بولس ال يتل  ف.و األطعمة اللذيذة، بل هو مهرتعد لتل   ل ال مل   ل .تل  =  إني مسـتعد ال للوثاق فقط بل للموت
 فم وعوم المهلح ب ألمج م المعدة )الك ثولللونع.
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 رجوع للفهرس  أحـــد الرفـــاع 

 
 القراءات:

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

 

 (10: 45مز)
 (26-22:11)مر

 (3,2: 99مز)
 (10-3:17)لو
 (28-16:11كو2)

ــون:   ــكـــــ ــيـــــ ــولـــــ ــاثـــــ ــكـــــ  الـــــ
ــس: ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (11-1:1بط2)
 (26-15:21)أع

 (11-10: 2مز)
 (18-1:6)مت

 
  -(:18-1:6إنجيل القداس )مت

احترزوا من ان تصنعوا صدقتك  قدام الناس لكي ينظروك  و اال فليس لك  اجر عند ابيك  الذي في   -1  "
 السماوات.

فمتى صنعت صدقة فال تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع و في االزقة لكي يمجدوا  -2 
 من الناس الحق اقول لك  انه  قد استوفوا اجره .

 و اما انت فمتى صنعت صدقة فال تعرف شمالك ما تفعل يمينك. -3 
 لكي تكون صدقتك في الخفاء فابوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك عالنية.  -4 
و متى صليت فال تكن كالمرائين فانه  يحبون ان يصلوا قائمين في المجامع و في زوايا الشوارع لكي  -5 

   قد استوفوا اجره .يظهروا للناس الحق اقول لك  انه
و اما انت فمتى صليت فادخل الى مخدعك و اغلق بابك و صل الى ابيك الذي في الخفاء فابوك الذي  -6 

 يرى في الخفاء يجازيك عالنية. 
 و حينما تصلون ال تكرروا الكالم باطال كاالم  فانه  يظنون انه بكثرة كالمه  يستجاب له . -7 
 اك  يعل  ما تحتاجون اليه قبل ان تسالوه. فال تتشبهوا به  الن اب -8 
 فصلوا انت  هكذا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. -9 
 ليات ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على االرض. -10 
 خبزنا كفافنا اعطنا اليوم. -11 
 و اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا.   -12 
 لنا في تجربة لكن نجنا من الشرير الن لك الملك و القوة و المجد الى االبد امين.و ال تدخ  -13 
 فانه ان غفرت  للناس زالته  يغفر لك  ايضا ابوك  السماوي.  -14 
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 و ان ل  تغفروا للناس زالته  ال يغفر لك  ابوك  ايضا زالتك .  -15 
و متى صمت  فال تكونوا عابسين كالمرائين فانه  يغيرون وجوهه  لكي يظهروا للناس صائمين الحق   -16 

 اقول لك  انه  قد استوفوا اجره .
 و اما انت فمتى صمت فادهن راسك و اغسل وجهك.  -17 
 " ك عالنية لكي ال تظهر للناس صائما بل البيك الذي في الخفاء فابوك الذي يرى في الخفاء يجازي -18 

 إبجيل ال.دا :
هو عمل =  يمينكمف هلم المهرررلحلة عن الصررر ة والصررروس والصررردقة، وأب   ع قة مي هللا افلة وللهرررت للتظ هل.  

التف ال. ف لصر ة والصروس والصردقة هم عن صرل الةا مة الي ومية، والمهرلح = ـشمالكال ل )صر ةة صروسة صردقةع 
والةا مة للهرررت ف.و صرررومً  ولكن   هم أيضرررً  صررر ة وصررردق ت )ادمة للغيلع. هن  يصرررحح مف هلم الي وم عن  .  
 ومن يفعل سيت. بل مي المهلح .

 
  -11فاالن يا ايها الملوك تعقلوا تادبوا يا قضاة االرض   -10"  -(:11- 10: 2مزمور إنجيل القداس )مز

 " اعبدوا الرب بخوف و اهتفوا برعدة.
 مامور ا بجيل: 

تأدبوا يا جميع قضــاة األرض فاآلن أيها الصررروس هو أي س دا مة واشرررلة واوبة.. لنتمم =  =  ةإعبدوا الرب بخشــي
ع. ملو  ال يهرررروم علين  سررررل  ن ا لة أو شرررر وة وم نة ب.دس  ب اح  6:1بحن الملو  والك نة )رؤ=  الملوك إفهموا

 )ا بجيلع.ع. ولنف م ملف ب.دس الةا مة 16،  15:13الته لح وادمة الف.لاء )عب 
 

 " كفوا و اعلموا اني انا هللا اتعالى بين االم  اتعالى في االرض -10"  -(:10: 45مزمزمور العشية )
 مامور العشلة:

 ف   الع لم يهتح  أن ب.دس لل الةا مة.= ثابروا وأعلموا إني أنا هو هللا. أرتفع في األم 
 

 -(:26-22:11مرإنجيل العشية )
 يسوع و قال له  ليكن لك  ايمان باهلل. فاجاب   -22 " 
الني الحق اقول لك  ان من قال لهذا الجبل انتقل و انطرح في البحر و ال يشك في قلبه بل يؤمن ان   -23 

 ما يقوله يكون فمهما قال يكون له.
 لذلك اقول لك  كل ما تطلبونه حينما تصلون فامنوا ان تنالوه فيكون لك . -24 
و متى وقفت  تصلون فاغفروا ان كان لك  على احد شيء لكي يغفر لك  ايضا ابوك  الذي في   -25 

 السماوات زالتك . 
 " و ان ل  تغفروا انت  ال يغفر ابوك  الذي في السماوات ايضا زالتك  -26 



  

 قراءات الصوم الكبير ) يوم أحد الرفاع (
 

17 

 إبجيل العشلة:
 . 25ية آ [ أن بغفل لآلالرن2]      24آية  [ بإيم ن1] -الص ة لكم اكون م. ولة:

اعلموا ان الرب هو هللا   -3  اعبدوا الرب بفرح ادخلوا الى حضـــرته بترن .  -2  "  -:(3,2:  99مز)مزمور باكر 
 " هو صنعنا و له نحن شعبه و غن  مرعاه

 مامور ب كل:
هرذا الك س موجرل لمن   يع لرل هللا الفل . )برإيمر ن و فلان لآلالرنع من ي.ردس الةار مة الم. ولرة= إعـبدوا الرب ـبالفرح

 يظن أن ا بت. س سوف يارل الملارة من الداال ، والكنلهة بوضي هذا المامور هن  ا.ول ال بل الغفلان.
 
 

 -(:10-3:17لوإنجيل باكر )
 احترزوا النفسك  و ان اخطا اليك اخوك فوبخه و ان تاب فاغفر له.  -3 " 
 و ان اخطا اليك سبع مرات في اليوم و رجع اليك سبع مرات في اليوم قائال انا تائب فاغفر له.  -4 
 فقال الرسل للرب زد ايماننا. -5 
فقال الرب لو كان لك  ايمان مثل حبة خردل لكنت  تقولون لهذه الجميزة انقلعي و انغرسي في البحر   -6 

 فتطيعك . 
 يرعى يقول له اذا دخل من الحقل تقدم سريعا و اتكئ. و من منك  له عبد يحرث او  -7 
بل اال يقول له اعدد ما اتعشى به و تمنطق و اخدمني حتى اكل و اشرب و بعد ذلك تاكل و تشرب   -8 

 انت.
 فهل لذلك العبد فضل النه فعل ما امر به ال اظن. -9 
 "بطالون الننا انما عملنا ما كان يجب عليناكذلك انت  ايضا متى فعلت  كل ما امرت  به فقولوا اننا عبيد    -10 

 إبجيل ب كل:
 -شلط الةا مة الم. ولة:

  فلان ا  ي  ا الرن. ع1
 أن يلون لن  إيم ن. ع2
 .إنا عبيد بطالون إ ا فعلن  مل م  أملب  بل بشعل بعدس ا ستح. ق=  ع3
 

 -(:28-16:11كو2البولس )
 اقول ايضا ال يظن احد اني غبي و اال فاقبلوني و لو كغبي الفتخر انا ايضا قليال. -16  " 
 الذي اتكل  به لست اتكل  به بحسب الرب بل كانه في غباوة في جسارة االفتخار هذه. -17 
 بما ان كثيرين يفتخرون حسب الجسد افتخر انا ايضا.   -18 
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 ت  عقالء. فانك  بسرور تحتملون االغبياء اذ ان  -19 
النك  تحتملون ان كان احد يستعبدك  ان كان احد ياكلك  ان كان احد ياخذك  ان كان احد يرتفع ان    -20 

 كان احد يضربك  على وجوهك .
على سبيل الهوان اقول كيف اننا كنا ضعفاء و لكن الذي يجترئ فيه احد اقول في غباوة انا ايضا  -21 

 اجترئ فيه. 
 نا ايضا اه  اسرائليون فانا ايضا اه  نسل ابراهي  فانا ايضا. اه  عبرانيون فا -22 
اه  خدام المسي  اقول كمختل العقل فانا افضل في االتعاب اكثر في الضربات اوفر في السجون اكثر   -23 

 في الميتات مرارا كثيرة.
 من اليهود خمس مرات قبلت اربعين جلدة اال واحدة.  -24 
 مرة رجمت ثالث مرات انكسرت بي السفينة ليال و نهارا قضيت في العمق.  ثالث مرات ضربت بالعصي  -25 
باسفار مرارا كثيرة باخطار سيول باخطار لصوص باخطار من جنسي باخطار من االم  باخطار في    -26 

 المدينة باخطار في البرية باخطار في البحر باخطار من اخوة كذبة. 
 ي جوع و عطش في اصوام مرارا كثيرة في برد و عري.في تعب و كد في اسهار مرارا كثيرة ف   -27 
 " عدا ما هو دون ذلك التراك  علي كل يوم االهتمام بجميع الكنائس -28 

 ال ولس:
 بجد هن  بولس مي مل أاع بل وآالمل، ي.دس أصوامً  م يلة. ف و ي.مي جهده ورهتع ده.

 
 -(:11-1:1بط2الكاثوليكون )

سمعان بطرس عبد يسوع المسي  و رسوله الى الذين نالوا معنا ايمانا ثمينا مساويا لنا ببر الهنا و  -1 " 
 المخلص يسوع المسي .

 لتكثر لك  النعمة و السالم بمعرفة هللا و يسوع ربنا. -2 
 د و الفضيلة.كما ان قدرته االلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة و التقوى بمعرفة الذي دعانا بالمج -3 
اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى و الثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة االلهية هاربين من   -4 

 الفساد الذي في العال  بالشهوة. 
 و لهذا عينه و انت  باذلون كل اجتهاد قدموا في ايمانك  فضيلة و في الفضيلة معرفة. -5 
 لتعفف صبرا و في الصبر تقوى.و في المعرفة تعففا و في ا -6 
 و في التقوى مودة اخوية و في المودة االخوية محبة.  -7 
 الن هذه اذا كانت فيك  و كثرت تصيرك  ال متكاسلين و ال غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسي .  -8 
 الن الذي ليس عنده هذه هو اعمى قصير البصر قد نسي تطهير خطاياه السالفة. -9 
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ك باالكثر اجتهدوا ايها االخوة ان تجعلوا دعوتك  و اختيارك  ثابتين النك  اذا فعلت  ذلك لن تزلوا  لذل -10 
 ابدا.

 "  النه هكذا يقدم لك  بسعة دخول الى ملكوت ربنا و مخلصنا يسوع المسي  االبدي  -11 
 الك ثولللون:

 وعوم بمجد ب   بتشجي على ال  الفه م [ وأع  ب  2ل لن  طلر  الت.وى والحل ة      ][ هللا س   1]
 [ من للس هذا عنده ف و م زال فم ا  ي ه.4[ فلننمو فم الفضيلة ب لج  م فم الةا مة   ]3]
 

 -(:26-15:21أعاإلبركسيس )
 و بعد تلك االيام تاهبنا و صعدنا الى اورشلي .  -15 " 
الى مناسون و هو رجل قبرسي تلميذ  و جاء ايضا معنا من قيصرية اناس من التالميذ ذاهبين بنا   -16 

 قدي  لننزل عنده. 
 و لما وصلنا الى اورشلي  قبلنا االخوة بفرح.  -17 
 و في الغد دخل بولس معنا الى يعقوب و حضر جميع المشايخ.  -18 
 فبعدما سل  عليه  طفق يحدثه  شيئا فشيئا بكل ما فعله هللا بين االم  بواسطة خدمته.   -19 
فلما سمعوا كانوا يمجدون الرب و قالوا له انت ترى ايها االخ ك  يوجد ربوة من اليهود الذين امنوا و    -20 

 ه  جميعا غيورون للناموس.
ن بين االم  االرتداد عن موسى قائال ان ال يختنوا اوالده  و قد اخبروا عنك انك تعل  جميع اليهود الذي  -21 

 و ال يسلكوا حسب العوائد.
 فاذا ماذا يكون ال بد على كل حال ان يجتمع الجمهور النه  سيسمعون انك قد جئت.   -22 
 فافعل هذا الذي نقول لك عندنا اربعة رجال عليه  نذر.   -23 
ليحلقوا رؤوسه  فيعل  الجميع ان ليس شيء مما اخبروا عنك  خذ هؤالء و تطهر معه  و انفق عليه   -24 

 بل تسلك انت ايضا حافظا للناموس. 
و اما من جهة الذين امنوا من االم  فارسلنا نحن اليه  و حكمنا ان ال يحفظوا شيئا مثل ذلك سوى   -25 

 ان يحافظوا على انفسه  مما ذب  لالصنام و من الدم و المخنوق و الزنى. 
ـئذ اـخذ بولس الرـجال في الـغد و تطهر معه  و دـخل الهيـكل مخبرا بكـمال اـيام التطهير الى ان يقرب  حين  -26 

 "  عن كل واحد منه  القربان
 ا بلمهلس:

 ض المؤمنين على ال  النج سرررررررررررررر ت. وب  ظ إلتااس بولس ب ل .س الي ومي مي أبل  يل ملا س لل. إ ًا علين  أن 
 منلهتن  فم أي س الصل س.بلتاس ب .و  الةا مة فم 
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 رجوع للفهرس  صلوة مساء أحد الرفاع -عشية

 
 هذه العشلة هم ص ة، مه ء يوس األ د. لكن   ال ع قة ل   ب.لاءات اليوس األول، يوس ا ثنين من األس وع األول. 

  -(:13-1:11اإلنجيل )لو
و اذ كان يصلي في موضع لما فرغ قال واحد من تالميذه يا رب علمنا ان نصلي كما عل  يوحنا ايضا  -1  "

 تالميذه. 
فقال له  متى صليت  فقولوا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليات ملكوتك لتكن مشيئتك كما في   -2 

 السماء كذلك على االرض.
 خبزنا كفافنا اعطنا كل يوم.  -3 
و اغفر لنا خطايانا الننا نحن ايضا نغفر لكل من يذنب الينا و ال تدخلنا في تجربة لكن نجنا من   -4 

 الشرير.
ث  قال له  من منك  يكون له صديق و يمضي اليه نصف الليل و يقول له يا صديق اقرضني ثالثة   -5

 ارغفة.
 الن صديقا لي جاءني من سفر و ليس لي ما اقدم له. -6 
ك من داخل و يقول ال تزعجني الباب مغلق االن و اوالدي معي في الفراش ال اقدر ان اقوم و  فيجيب ذل -7 

 اعطيك.
 اقول لك  و ان كان ال يقوم و يعطيه لكونه صديقه فانه من اجل لجاجته يقوم و يعطيه قدر ما يحتاج.  -8 
 و انا اقول لك  اسالوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفت  لك .  -9
 كل من يسال ياخذ و من يطلب يجد و من يقرع يفت  له.  الن  -10 
 فمن منك  و هو اب يساله ابنه خبزا افيعطيه حجرا او سمكة افيعطيه حية بدل السمكة.   -11 
 او اذا ساله بيضة افيعطيه عقربا. -12 
فان كنت  و انت  اشــرار تعرفون ان تعطوا اوالدك  عطايا جيدة فك  بالحري االب الذي من الســماء يعطي    -13 

 " الروح القدس للذين يسالونه.
 بلى فم هذا ا بجيل:

 ، والت ميذ ي ل ون أن يعلم م الص ة بعد أن رأوه يصلم.= الصلة مي هللا الهيد بمو ج للص ة ع1
 الص ة اللب بلة "أب ب  الذي فم الهموات.."الل  يعلم م  ع2
 الل  ي لب من م أن يصلوا بلج جة ورع ي م وعدًا "أسملوا فتع وا.."  ع3
الل  يحب شرررررررررةال وال يع.ل أن يع ي م م  يؤ ي م، ف و صررررررررر بي ايلات. ف.د بظن وبحن فم اجلبة، أن هذه  ع4

 لكم لتمميالم.التجلبة هم  لة اؤ ين  والل  ي.ول ال بل هم )سملةع أي شئ ص لح 
 هللا يع م أوالمه ع  ي  ص لحة، وهو يع ين  اللو  ال.د  إ ا سملن ه. ع5
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ــيفك.  -13 "  -(:14-13:  16المزمور )مز ــرير بســ ــي من الشــ ــرعه نج نفســ من   -14 ق  يا رب تقدمه اصــ
لته  الناس بيدك يا رب من اهل الدنيا نصيبه  في حياته  بذخائرك تمال بطونه  يشبعون اوالدا و يتركون فضا

 " الطفاله .
 

أبت ي  ر  مألت األشررلار من مل ايلااك الظ هلة والخفلة. لكن م لألسرر  إمتألوا = إمتألت بطونه  من خفاياتك
 ك بوا س ب ع لة ألطف ل م.= وتركوا الفضالت ألطفاله . أفعموا بطونه  من لح  الخنزيربج س ت= 

 
 هدف المزمور واإلنجيل:
صرررررررر لحة، فلن لب بلج جة، ولللن هذا الصرررررررروس الذي ي دأ  دًا هو فلصررررررررة، بصرررررررروس في   هللا يع م أوالمه ع  ي   

وبترذلرل، وب لرب بلجر جرة أن بمتلئ من اللو  ال.رد  ولن لرب برإيمر ن  يل مترذملرن على مر  يهررررررررررررررمح هللا برل ف و 
 ص بي ايلات.
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 رجوع للفهرس  قراءات أيام األسبوع األول 

 
 هذا األس وع ينت م بإبجيل الكنا، لذلك ف.لاءات أي س األس وع مل   متعل.ة بموضوع الكنا.

 
[ ا متن ع عن الشررررر وات الخ طئة، أي بحل   2[ ادمة ا الرن ]1كلف يلون لم منا فم الهرررررم ء؟ ]يوم اإلثنين:  

 [ ا اض ع. أي الصوس و ده ال يلفم.3كمموات أم س الخ لة. ]
كلف يلون لم منا فم الهرررررررم ء؟ أن أكون الع د األمين الحللم فم األم بة التم وضرررررررع   الل  فم يوم الثالثاء: 

 ضلي الملكوت.وب ذا ي يدي. أم  ا لتص ق ب لشل ف و عدس أم بة
  وا أعدااكم، أ هنوا إلي م، موبوا ر م ء، ال ادينوا لكم ال ادابوا.كلف يلون لم منا فم الهم ء؟ أ يوم األربعاء: 
ملف يلون لم منا فم الهم ء؟ بمن بج هد مم  مضى، لكن مون أبت بتف ال بم  بعمل ف  بعلف   يوم الخميس:

ع هن  فم األرض. ن  )بورب فم الهرررررم ء، ورلون سرررررلاج  ب شرررررم لن  م  اعملل يمينن . وب لت لم يامام منا 
ير  ليتنر  بحلر  الهررررررررررررررمر ورر ت وبحن ال بردري، برل بفعرل   -الرذي ينمو مون أن يردري الرذي زرعرل: الارع

كل م  بفعلل وب.ول أبن  ع يد ب  لون  تى بظل فم الهرررررررررم ال ت وال بنال لألرضرررررررررل ت. ب ذا يامام 
 الكنا.

 ملف يلون لم منا فم الهم ء؟ الص ة بلج جة. يوم الجمعة:
م الهرم ء؟ ال ا. وموا الشرل، بل من ل مك على اد  األيمن فحول لل ا ال. كلف يلون لم منا فيوم السـبت: 

 من سرررررررملك فإع ل.. أ  وا أعدااكم ب رموا العنللم .. موبوا م ملين. إ ًا الهرررررررلو  فم طلر  الكم ل
 هو زر مة لكناب  فم الهم ء. وط عة الوصلة

 هو إبجيل الكنا.يوم األحد: 
من يلرد أن يلون لل منا أرضررم ي.ضررم أوق اً  م يلة يج هد فم األعم ل األرضررلة ومن يلرد أن يلون             

لل مناًا سررررم ورً  عللل أن ي.ضررررم أوق اً  م يلة يج هد فم األعم ل الهررررم ورة )صرررر ةة اهرررر لحة ادمةة 
 أصواس..ع
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 رجوع للفهرس  يوم اإلثنين من األسبوع األول 

 
 -(:50-33:9إنجيل القداس )مر

 و جاء الى كفرناحوم و اذ كان في البيت ساله  بماذا كنت  تتكالمون فيما بينك  في الطريق.   -33  " 
 فسكتوا النه  تحاجوا في الطريق بعضه  مع بعض في من هو اعظ .  -34 
 فجلس و نادى االثني عشر و قال له  اذا اراد احد ان يكون اوال فيكون اخر الكل و خادما للكل.  -35 
 ولدا و اقامه في وسطه  ث  احتضنه و قال له . فاخذ  -36 
 من قبل واحدا من اوالد مثل هذا باسمي يقبلني و من قبلني فليس يقبلني انا بل الذي ارسلني.  -37 
فاجابه يوحنا قائال يا معل  راينا واحدا يخرج شياطين باسمك و هو ليس يتبعنا فمنعناه النه ليس    -38 

 يتبعنا. 
 تمنعوه النه ليس احد يصنع قوة باسمي و يستطيع سريعا ان يقول علي شرا. فقال يسوع ال    -39 
 الن من ليس علينا فهو معنا.  -40 
 الن من سقاك  كاس ماء باسمي النك  للمسي  فالحق اقول لك  انه ال يضيع اجره.   -41 
 و من اعثر احد الصغار المؤمنين بي فخير له لو طوق عنقه بحجر رحى و طرح في البحر.   -42 
و ان اعثرتك يدك فاقطعها خير لك ان تدخل الحياة اقطع من ان تكون لك يدان و تمضي الى جهن    -43 

 الى النار التي ال تطفا.
 حيث دوده  ال يموت و النار ال تطفا. -44 
و ان اعثرتك رجلك فاقطعها خير لك ان تدخل الحياة اعرج من ان تكون لك رجالن و تطرح في جهن    -45 

 في النار التي ال تطفا.
 حيث دوده  ال يموت و النار ال تطفا. -46 
و ان اعثرتك عينك فاقلعها خير لك ان تدخل ملكوت هللا اعور من ان تكون لك عينان و تطرح في    -47 

 .جهن  النار
 حيث دوده  ال يموت و النار ال تطفا. -48 
 الن كل واحد يمل  بنار و كل ذبيحة تمل  بمل .  -49 
المل  جيد و لكن اذا صـــــار المل  بال ملوحة فبماذا تصـــــلحونه ليكن لك  في انفســـــك  مل  و ســـــالموا   -50 

 " بعضك  بعضا
 إبجيل ال.دا :

  -وهن  بلى ملف يلون لن  منا فم الهموات: الصوس و ده للس م فلً  لللون لن  منا فم الهموات 
 [ الموت عن الخ لة4[ عدس إع  ر أ د  ]3[ الخدمة   ]2[ ا اض ع   ]1]
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ياكل الودعاء و يشـبعون يسـب  الرب طالبوه تحيا قلوبك  الى   -26  "  -(:26:    21مز  مزمور إنجيل القداس )
 " االبد

 مامور ال.دا :
 .يسب  الربمن يتضي يشاعل هللا. ومن يشاي = يأكل البائسون ويشبعون 

هرذا رم على قول ا بجيرل "وإن شررررررررررررررلكترك عينرك فرإقلع ر ، فخيل لرك أن اردارل ملكوت هللا = تحـيا قلوبه  إلى األـبد
 وأبت أعور من أن يلون لك عين ن وال.م فم ج نم"

 
 النبوات:

 (18-2:1)إش (5:3-23:2)خر
 

 -:(25-23:2)خر
و حدث في تلك االيام الكثيرة ان ملك مصر مات و تنهد بنو اسرائيل من العبودية و صرخوا فصعد   -23  " 

 صراخه  الى هللا من اجل العبودية. 
 فسمع هللا انينه  فتذكر هللا ميثاقه مع ابراهي  و اسحق و يعقوب.   -24 
 " و نظر هللا بني اسرائيل و عل  هللا. -25 

 -:(5-1:3)خر
ا موسى فكان يرعى غن  يثرون حميه كاهن مديان فساق الغن  الى وراء البرية و جاء الى جبل  و ام -1  "

 هللا حوريب.
و ظهر له مالك الرب بلهيب نار من وسط عليقة فنظر و اذا العليقة تتوقد بالنار و العليقة ل  تكن  -2 

 تحترق.
 حترق العليقة. فقال موسى اميل االن النظر هذا المنظر العظي  لماذا ال ت -3 
 فلما راى الرب انه مال لينظر ناداه هللا من وسط العليقة و قال موسى موسى فقال هانذا. -4 
 " فقال ال تقترب الى ههنا اخلع حذائك من رجليك الن الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسة -5 

 ع:5:3-23:2)ال
ي اجهرد من عذراء )العلل.ةع للفتح لن  ب   الملكوت هللا ُيلسرل موسرى للخلا الشرعب من فلعون رماًا للمهرلح الذ 

ورحلربر  من إبللس. فر لملكوت صرررررررررررررر ر لنر ، ومرل من ي.ردس اوبرة يفتح لرل هللا بر   الملكوت. فرإ ا مر ن الملكوت قرد  
فلكم بت قم مي هللا علين  أن بخلي عن  مل م  " إخلع نعليك"صر ر لن  ف ل بكنا فلل مناًا سرم ورً  وال ظ طلب هللا  

 للع لم الشلرل. ومل من يفعل ورت قى مي هللا يحل  فم الهم ور ت ورلنا مناًا سم ورً .
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  -:(18-2:1)إش
اسمعي ايتها السماوات و اصغي ايتها االرض الن الرب يتكل  ربيت بنين و نشاته  اما ه  فعصوا   -2  "

 علي.
 رف شعبي ال يفه .الثور يعرف قانيه و الحمار معلف صاحبه اما اسرائيل فال يع  -3 
ويل لالمة الخاطئة الشعب الثقيل االث  نسل فاعلي الشر اوالد مفسدين تركوا الرب استهانوا بقدوس   -4 

 اسرائيل ارتدوا الى وراء.
 على م تضربون بعد تزدادون زيغانا كل الراس مريض و كل القلب سقي . -5 
من اسفل القدم الى الراس ليس فيه صحة بل جرح و احباط و ضربة طرية ل  تعصر و ل  تعصب و ل    -6 

 تلين بالزيت.
 . بالدك  خربة مدنك  محرقة بالنار ارضك  تاكلها غرباء قدامك  و هي خربة كانقالب الغرباء -7 
 فبقيت ابنة صهيون كمظلة في كرم كخيمة في مقثاة كمدينة محاصرة. -8 
 لوال ان رب الجنود ابقى لنا بقية صغيرة لصرنا مثل سدوم و شابهنا عمورة. -9 
 اسمعوا كالم الرب يا قضاة سدوم اصغوا الى شريعة الهنا يا شعب عمورة. -10 
لماذا لي كثرة ذبائحك  يقول الرب اتخمت من محرقات كباش و شح  مسمنات و بدم عجول و خرفان   -11 

 و تيوس ما اسر. 
 حينما تاتون لتظهروا امامي من طلب هذا من ايديك  ان تدوسوا دوري.  -12 
ل لست اطيق  ال تعودوا تاتون بتقدمة باطلة البخور هو مكرهة لي راس الشهر و السبت و نداء المحف  -13 

 االث  و االعتكاف. 
 رؤوس شهورك  و اعيادك  بغضتها نفسي صارت علي ثقال مللت حملها.  -14 
 فحين تبسطون ايديك  استر عيني عنك  و ان كثرت  الصالة ال اسمع ايديك  مالنة دما.   -15 
 اغتسلوا تنقوا اعزلوا شر افعالك  من امام عيني كفوا عن فعل الشر. -16 
 فعل الخير اطلبوا الحق انصفوا المظلوم اقضوا لليتي  حاموا عن االرملة. تعلموا  -17 
ــير    -18  هل  نتحـاجج يقول الرب ان كـاـنت خطـاـياك  كـالقرمز تبيض كـالثلج ان كـاـنت حمراء كـاـلدودي تصـــــــ

 " كالصوف
 ع:18-2:1)إش

لم يخلي بعللل  فصرومل   فمنأصـوامك  وععتكافاتك  بغضـتها نفسـي  عت   من هللا لشرةال الذي يحل  فم الخ لة .. 
تعالوا نتحاجج يقول الرب.   إن كانت  يل م. ول، وال يلنا مناًا سرررررررررررم ورً . مي أن هللا مهرررررررررررتعد أن يغفل للت اب  

 .خطاياك  كالقرمز تبيض كالثلج
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 القراءات:

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

 

 (2 , 1:  6مز )
 (34-24:12)مت
 (7:2-26:1)رو
 (13-1:2)يع

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (28-19:14)أع
 (26:  21مز )

 (50-33:9)مر

 
ارحمني يا رب   -2يا رب ال توبخني بغضبك و ال تؤدبني بغيظك.   -1"  -:(2  , 1:  6مز  ) مزمور باكر 

 "  الني ضعيف اشفني يا رب الن عظامي قد رجفت
 ب كل:مامور 

هذا اضررررلع مل إبهرررر ن  تى ال يهررررخو عللل هللا فلهررررمي ال.ول الملعب من ق ل على  =  يا رب ال تبكتني بغضـــبك
 اللو  ال.د  ف  يغفل لل.. )إبجيل العشلةع.

 
 -(:34-24:12إنجيل باكر )مت

 اما الفريسيون فلما سمعوا قالوا هذا ال يخرج الشياطين اال ببعلزبول رئيس الشياطين.  -24 " 
فعل  يسوع افكاره  و قال له  كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب و كل مدينة او بيت منقس  على   -25 

 ذاته ال يثبت. 
 لكته.فان كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقس  على ذاته فكيف تثبت مم  -26 
 و ان كنت انا ببعلزبول اخرج الشياطين فابناؤك  بمن يخرجون لذلك ه  يكونون قضاتك .   -27 
 و لكن ان كنت انا بروح هللا اخرج الشياطين فقد اقبل عليك  ملكوت هللا.   -28 
 ه. ام كيف يستطيع احد ان يدخل بيت القوي و ينهب امتعته ان ل  يربط القوي اوال و حينئذ ينهب بيت -29 
 من ليس معي فهو علي و من ال يجمع معي فهو يفرق.   -30 
 لذلك اقول لك  كل خطية و تجديف يغفر للناس و اما التجديف على الروح فلن يغفر للناس. -31 
و من قال كلمة على ابن االنسان يغفر له و اما من قال على الروح القدس فلن يغفر له ال في هذا   -32 

 العال  و ال في االتي. 
 اجعلوا الشجرة جيدة و ثمرها جيدا او اجعلوا الشجرة ردية و ثمرها رديا الن من الثمر تعرف الشجرة.  -33 
 "  يا اوالد االفاعي كيف تقدرون ان تتكلموا بالصالحات و انت  اشرار فانه من فضلة القلب يتكل  الف  -34 

 إبجيل ب كل:
ف لمهرلح أب ى سرل  ن الشرل  ن علين  ورب ل. لكن علين  أن بحل  ممموات  = إن كنت أنا بروح هللا أخرج الـشياطين

 أم س الخ لة= "إن شلكتك عينك فإقلع  " )إبجيل ال.دا ع
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 -(:7:2-26:1البولس )رو
 (32-26:1)رو

لذلك اسلمه  هللا الى اهواء الهوان الن اناثه  استبدلن االستعمال الطبيعي بالذي على خالف  -26  " 
 الطبيعة.

و كذلك الذكور ايضا تاركين استعمال االنثى الطبيعي اشتعلوا بشهوته  بعضه  لبعض فاعلين   -27 
 الفحشاء ذكورا بذكور و نائلين في انفسه  جزاء ضالله  المحق.

 و كما ل  يستحسنوا ان يبقوا هللا في معرفته  اسلمه  هللا الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما ال يليق.   -28 
 مملوئين من كل اث  و زنى و شر و طمع و خبث مشحونين حسدا و قتال و خصاما و مكرا و سوءا.  -29 
 نمامين مفترين مبغضين هلل ثالبين متعظمين مدعين مبتدعين شرورا غير طائعين للوالدين.   -30 
 بال فه  و ال عهد و ال حنو و ال رضى و ال رحمة.   -31 
ن الذين يعملون مثل هذه يـستوجبون الموت ال يفعلونها فقط بل ايضـا يـسرون الذين اذ عرفوا حك  هللا ا  -32 

 " بالذين يعملون.
 (7-1:2)رو

لذلك انت بال عذر ايها االنسان كل من يدين النك في ما تدين غيرك تحك  على نفسك النك انت الذي  -1 "
 تدين تفعل تلك االمور بعينها. 

 الحق على الذين يفعلون مثل هذه.و نحن نعل  ان دينونة هللا هي حسب  -2 
 افتظن هذا ايها االنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه و انت تفعلها انك تنجو من دينونة هللا.  -3 
 ام تستهين بغنى لطفه و امهاله و طول اناته غير عال  ان لطف هللا انما يقتادك الى التوبة. -4 
ائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب و استعالن دينونة هللا و لكنك من اجل قساوتك و قلبك غير الت -5 

 العادلة. 
 الذي سيجازي كل واحد حسب اعماله. -6 
 "  اما الذين بصبر في العمل الصال  يطلبون المجد و الكرامة و البقاء فبالحياة االبدية -7 

 ال ولس:
بخ  ي هم يدالوا لنفهر م  ضرب ليوس الغضرب. وهن  على  من يعمل لل مناًا سرم ورً  يفل  قلب هللا. لكن هن   من 

 األرض يهلم م هللا إلى  هن مل ول.
 

 -(:13-1:2الكاثوليكون )يع
 يا اخوتي ال يكن لك  ايمان ربنا يسوع المسي  رب المجد في المحاباة. -1 " 
 خ.فانه ان دخل الى مجمعك  رجل بخوات  ذهب في لباس بهي و دخل ايضا فقير بلباس وس -2 
فنظرت  الى الالبس اللباس البهي و قلت  له اجلس انت هنا حسنا و قلت  للفقير قف انت هناك او   -3 

 اجلس هنا تحت موطئ قدمي.
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 فهل ال ترتابون في انفسك  و تصيرون قضاة افكار شريرة. -4 
رثة الملكوت الذي وعد  اسمعوا يا اخوتي االحباء اما اختار هللا فقراء هذا العال  اغنياء في االيمان و و  -5 

 به الذين يحبونه. 
 و اما انت  فاهنت  الفقير اليس االغنياء يتسلطون عليك  و ه  يجرونك  الى المحاك . -6 
 اما ه  يجدفون على االس  الحسن الذي دعي به عليك . -7 
 فان كنت  تكملون الناموس الملوكي حسب الكتاب تحب قريبك كنفسك فحسنا تفعلون. -8 
 و لكن ان كنت  تحابون تفعلون خطية موبخين من الناموس كمتعدين. -9 
 الن من حفظ كل الناموس و انما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل.  -10 
 ل  تزن و لكن قتلت فقد صرت متعديا الناموس.  الن الذي قال ال تزن قال ايضا ال تقتل فان  -11 
 هكذا تكلموا و هكذا افعلوا كعتيدين ان تحاكموا بناموس الحرية.   -12 
 "  الن الحك  هو بال رحمة لمن ل  يعمل رحمة و الرحمة تفتخر على الحك  -13 

 الك ثولللون:
فإن معوة لعدس إه بة الف.يل. فمن يل م الف.لاء ورخدم م يلون لل منا فم الهررررررررررم ء. ومن ال يصررررررررررني مع م ر مة 

فم ل هذا إمال لنفهررررل  ضرررراً  عوضررررً  عن أن يلون لل مناًا  .  الدينونة بال رحمة تكون على من ال يصـــنع رحمة
 سم ورً .

 
 -(:28-19:14اإلبركسيس )أع

كية و ايقونية و اقنعوا الجموع فرجموا بولس و جروه خارج المدينة ظانين انه  ث  اتى يهود من انطا  -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 كثيرين ث  رجعا الى لسترة و ايقونية و انطاكية.   -21 
نفس التالميذ و يعظانه  ان يثبتوا في االيمان و انه بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت  يشددان ا  -22 

 هللا.
 و انتخبا له  قسوسا في كل كنيسة ث  صليا باصوام و استودعاه  للرب الذي كانوا قد امنوا به.   -23 
 و لما اجتازا في بيسيدية اتيا الى بمفيلية.   -24 
 و تكلما بالكلمة في برجة ث  نزال الى اتالية.   -25 
 و من هناك سافرا في البحر الى انطاكية حيث كانا قد اسلما الى نعمة هللا للعمل الذي اكماله.   -26 
   لالم  باب االيمان.و لما حضرا و جمعا الكنيسة اخبرا بكل ما صنع هللا معهما و انه فت  -27 
 " و اقاما هناك زمانا ليس بقليل مع التالميذ -28 

 ا بلمهلس:
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ــيقات كثيرة ينبغي لنا أن ندخل ملكوت هللا فت  لألم  باب فمن يحتمل األلم بشررررررلل يلنا لل مناًا سررررررم ورً . =  بضــ
 فمن فتح لألمم سلفتح الا   لكل ا اب.= اإليمان
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 رجوع للفهرس  يوم الثالثاء من األسبوع األول 

 
 -(:50-41:12)لوإنجيل القداس 

 فقال له بطرس يا رب النا تقول هذا المثل ام للجميع ايضا.  -41 " 
 فقال الرب فمن هو الوكيل االمين الحكي  الذي يقيمه سيده على خدمه ليعطيه  العلوفة في حينها.   -42 
 طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. -43 
 على جميع امواله. بالحق اقول لك  انه يقيمه   -44 
و لكن ان قال ذلك العبد في قلبه سيدي يبطئ قدومه فيبتدئ يضرب الغلمان و الجواري و ياكل و   -45 

 يشرب و يسكر. 
 ياتي سيد ذلك العبد في يوم ال ينتظره و في ساعة ال يعرفها فيقطعه و يجعل نصيبه مع الخائنين.  -46 
 و ال يستعد و ال يفعل بحسب ارادته فيضرب كثيرا.  و اما ذلك العبد الذي يعل  ارادة سيده  -47 
و لكن الذي ال يعل  و يفعل ما يستحق ضربات يضرب قليال فكل من اعطي كثيرا يطلب منه كثير و    -48 

 من يودعونه كثيرا يطالبونه باكثر. 
 جئت اللقي نارا على االرض فماذا اريد لو اضطرمت.  -49 
 "  ر حتى تكملو لي صبغة اصطبغها و كيف انحص -50 

 إبجيل ال.دا :
الع د األمين الحللم يلون لل بصريب فم الملكوت واألم بة فلم  وضرعل هللا بين يديل وهذا يلنا لل مناًا سرم ورً . و 

والل  يخ لب  بمبل يل.م ب رًا على األرض  .  ب لعلس فعدس األم بة اجلب الغضرب واهر ب ضرل  الع د  يل األمين
 الس لع يده. ومن يحتمل يلنا لل مناًا فم الهم ء، ف و يلون ع دًا أمينً .أسته ب 

 
ــكين اـنا. -16  " -(:16 ,15: 24مزمزمور إنجـيل الـقداس )   -17  التـفت الي و ارحمني الني وـحد و مســـــــ

 "  افرج ضيقات قلبي من شدائدي اخرجني
 مامور ا بجيل:

هلذا أب  ب  معوبة بشررررررلرة و أ ت ج ي  ر  = ألني إبن وحيد وفقير أنافمب  ع د  يل أمين.  =  أنظر إّلي وعرحمني
 فآالس الع لم م يلة= أحزان قلبيلمعوبتك. فمب  لهت و دي فمبت معم وبك أب   نم 

 
 
 
 

 النبوات:
 (13-7:8)زك (3:2-19:1)إش
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  -:(3:2-19:1)إش
 (2-19:1)إش

 ان شئت  و سمعت  تاكلون خير االرض.  -19  "
 و ان ابيت  و تمردت  تؤكلون بالسيف الن ف  الرب تكل .  -20 
 كيف صارت القرية االمينة زانية مالنة حقا كان العدل يبيت فيها و اما االن فالقاتلون. -21 
 صارت فضتك زغال و خمرك مغشوشة بماء.  -22 
ص كل واحد منه  يحب الرشوة و يتبع العطايا ال يقضون لليتي  و  رؤساؤك متمردون و لغفاء اللصو  -23 

 دعوى االرملة ال تصل اليه .
 لذلك يقول السيد رب الجنود عزيز اسرائيل اه اني استري  من خصمائي و انتق  من اعدائي.  -24 
 و ارد يدي عليك و انقي زغلك كانه بالبورق و انزع كل قصديرك.   -25 
 ا في االول و مشيريك كما في البداءة بعد ذلك تدعين مدينة العدل القرية االمينة. و اعيد قضاتك كم  -26 
 صهيون تفدى بالحق و تائبوها بالبر.  -27 
 و هالك المذنبين و الخطاة يكون سواء و تاركو الرب يفنون.   -28 
 ا.النه  يخجلون من اشجار البط  التي اشتهيتموها و تخزون من الجنات التي اخترتموه  -29 
 النك  تصيرون كبطمة قد ذبل ورقها و كجنة ليس لها ماء.  -30 
 " و يصير القوي مشاقة و عمله شرارا فيحترقان كالهما معا و ليس من يطفئ. -31 

 (3-1:2)إش
 االمور التي راها اشعياء بن اموص من جهة يهوذا و اورشلي . -1 "
في راس الجبال و يرتفع فوق التالل و تجري اليه   و يكون في اخر االيام ان جبل بيت الرب يكون ثابتا -2 

 كل االم . 
و تسـير شـعوب كثيرة و يقولون هل  نصـعد الى جبل الرب الى بيت اله يعقوب فيعلمنا من طرقه و نسـلك   -3 

 "  في سبله النه من صهيون تخرج الشريعة و من اورشلي  كلمة الرب
 ع:3:2-19:1)إش

كن ية عن الكنلهررررة، ملف   صــهيون فم إبجيل ب كل سررررمعن  أن المهررررلح أاى للخ  ة. وهن  بهررررمي ب وة عم   دث.  
كنلهررررتل   ليســـبكهذا م  عملل المهررررلح ب لصررررليب ضررررد أعداال الشررررل طين  =  مدينة زانية. أنتق  من أعدائيك بت؟  
مدينة  فتدعى الكنلهررة  .   ل.ة جديدةكخل  الهرراك هو صرر ل المعدن العدة اشررليلل ، والمهررلح اع م ال.تن ،  بطهارة

 وا دأ الكنلهة فم صعوم الج ل أي فم الحل ة الهم ورة ورامام الكنا. .العدل القرية األمينة صهيون 
 

  -:(13-7:8)زك
 هكذا قال رب الجنود هانذا اخلص شعبي من ارض المشرق و من ارض مغرب الشمس. -7  "
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 و اتي به  فيسكنون في وسط اورشلي  و يكونون لي شعبا و انا اكون له  الها بالحق و البر. -8 
هكذا قال رب الجنود لتتشدد ايديك  ايها السامعون في هذه االيام هذا الكالم من افواه االنبياء الذي كان  -9 

 يوم اسس بيت رب الجنود لبناء الهيكل. 
النه قبل هذه االيام ل  تكن لالنسان اجرة و ال للبهيمة اجرة و ال سالم لمن خرج او دخل من قبل    -10 

 الرجل على قريبه. الضيق و اطلقت كل انسان
 اما االن فال اكون انا لبقية هذا الشعب كما في االيام االولى يقول رب الجنود. -11 
بل زرع السالم الكرم يعطي ثمره و االرض تعطي غلتها و السماوات تعطي نداها و املك بقية هذا   -12 

 الشعب هذه كلها. 
وذا و يا بيت اسـرائيل كذلك اخلصـك  فتكونون بركة فال و يكون كما انك  كنت  لعنة بين االم  يا بيت يه  -13 

 " تخافوا لتتشدد ايديك 
 ع:12-7:8)ز  

وبلى ال لمة عوض اللعنة. وأنا أكون له  إلها  بالحك  والعدل الكنلهرة. يلوبون لم شرةاً   = يسـكنون في أورشـلي 
ـــماء تعطي  لو  ال.رد =  لت ر  ومرل هرذا بعمرل الواألرض تعطي ثمر ر الكنلهررررررررررررررة=  =  والكرـمة تعطي ثمرتـها الســـــــ

 هذه هم الحل ة الهم الة.. نداها
 

 القراءات:
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 
ــكــــون:  ــيــ ــكـــــاثــــولــ  الــ

 

 (2 , 1:  22مز )
 (15-10:9)مت
 (29-15:9)رو

 (11-3:4بط1)

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (42-34:5)أع
 (16 ,15: 24مز)

 (50-41:12)لو

 
ــي.  "   -:(2 , 1:   22مز  )مزمور باكر  ــكنني. رد نفسـ ــرة أسـ ــيء. فى مكان خضـ الرب يرعاني. فال يعوزني شـ

 " هلليلويا
 مامور ب كل:

 وبذلك صلب  ب  عذر. الرب يرعاني فال يعوزني شئ. رد نفسي. هداني إلى سبل البرم  ا عمل الل  للخ  ة؟ 
  -(:15-10:9إنجيل باكر )مت

 و بينما هو متكئ في البيت اذا عشارون و خطاة كثيرون قد جاءوا و اتكاوا مع يسوع و تالميذه.   -10 "
 فلما نظر الفريسيون قالوا لتالميذه لماذا ياكل معلمك  مع العشارين و الخطاة.   -11 
 مرضى.فلما سمع يسوع قال له  ال يحتاج االصحاء الى طبيب بل ال  -12 
 فاذهبوا و تعلموا ما هو اني اريد رحمة ال ذبيحة الني ل  ات الدعوا ابرارا بل خطاة الى التوبة.  -13 
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 حينئذ اتى اليه تالميذ يوحنا قائلين لماذا نصوم نحن و الفريسيون كثيرا و اما تالميذك فال يصومون.  -14 
فقال له  يســوع هل يســتطيع بنو العرس ان ينوحوا ما دام العريس معه  و لكن ســتاتي ايام حين يرفع    -15 

 " العريس عنه  فحينئذ يصومون 
م  هو عذر ا به ن  تى ال يهيل فم طلر  الهم ء؟ هل العذر هو أبنم ا طئ ال أصلح للملكوت  إبجيل ب كل:

ألجل الخ  ة. ولكن هن  معوة للصرررروس لن دأ بهرررريل فم طلر  الهررررم ء . هن  فم هذا ا بجيل بهررررمي أن الل  أاى  
 فللون لن  مناًا سم ورً .

 
  -(:29-15:9البولس )رو

 النه يقول لموسى اني ارح  من ارح  و اتراءف على من اتراءف.  -15 "
 فاذا ليس لمن يشاء و ال لمن يسعى بل هللا الذي يرح .   -16 
ني لهذا بعينه اقمتك لكي اظهر فيك قوتي و لكي ينادى باسمي في كل  النه يقول الكتاب لفرعون ا  -17 

 االرض.
 فاذا هو يرح  من يشاء و يقسي من يشاء.   -18 
 فستقول لي لماذا يلوم بعد الن من يقاوم مشيئته.  -19 
 بل من انت ايها االنسان الذي تجاوب هللا العل الجبلة تقول لجابلها لماذا صنعتني هكذا.  -20 
 ام ليس للخزاف سلطان على الطين ان يصنع من كتلة واحدة اناء للكرامة و اخر للهوان. -21 
مهياة    فماذا ان كان هللا و هو يريد ان يظهر غضبه و يبين قوته احتمل باناة كثيرة انية غضب  -22 

 للهالك.
 و لكي يبين غنى مجده على انية رحمة قد سبق فاعدها للمجد.  -23 
 التي ايضا دعانا نحن اياها ليس من اليهود فقط بل من االم  ايضا. -24 
 كما يقول في هوشع ايضا سادعو الذي ليس شعبي شعبي و التي ليست محبوبة محبوبة.  -25 
 فيه لست  شعبي انه هناك يدعون ابناء هللا الحي.و يكون في الموضع الذي قيل له    -26 
 و اشعياء يصرخ من جهة اسرائيل و ان كان عدد بني اسرائيل كرمل البحر فالبقية ستخلص.   -27 
 النه متم  امر و قاض بالبر الن الرب يصنع امرا مقضيا به على االرض.   -28 
 "  سال لصرنا مثل سدوم و شابهنا عمورةو كما سبق اشعياء فقال لوال ان رب الجنود ابقى لنا ن -29 

هن  بهررررررمي أن هللا يل م ورتلاءف ور ين  نى مجده على آبلة الل مة التم سرررررر   ف لمه  للمجد. هللا عمل  ال ولس:
 كل هذا فلنج هد  تى ال يضلي من  هذا المجد. وبلل ج  م يامام الكنا.

 
 

 -(:11-3: 4بط1الكاثوليكون )
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الن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا ارادة االم  سالكين في الدعارة و الشهوات و  -3  " 
 ادمان الخمر و البطر و المنادمات و عبادة االوثان المحرمة.

 االمر الذي فيه يستغربون انك  لست  تركضون معه  الى فيض هذه الخالعة عينها مجدفين. -4 
 ابا للذي هو على استعداد ان يدين االحياء و االموات.الذين سوف يعطون حس -5 
 فانه الجل هذا بشر الموتى ايضا لكي يدانوا حسب الناس في بالجسد و لكن ليحيوا حسب هللا بالروح.  -6 
 و انما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا و اصحوا للصلوات.  -7 
 ن المحبة تستر كثرة من الخطايا. و لكن قبل كل شيء لتكن محبتك  بعضك  لبعض شديدة ال  -8 
 كونوا مضيفين بعضك  بعضا بال دمدمة.  -9 
 ليكن كل واحد بحسب ما اخذ موهبة يخدم بها بعضك  بعضا كوكالء صالحين على نعمة هللا المتنوعة.  -10 
 في كـل ان كـان يتكل  احـد فكـاقوال هللا و ان كـان يخـدم احـد فكـاـنه من قوة يمنحهـا هللا لكي يتمجـد هللا  -11 

 "  شيء بيسوع المسي  الذي له المجد و السلطان الى ابد االبدين امين
 الك ثولللون:

.  نهـاـية ـكل شـــــــــئ ـقد إقترـبت وأبتم فم الخ لرة. ومر  الرذي يردفعنر  للتوبرة؟ أن بفكل أن    يكفيك  الزمـان اـلذي عبر
[ 3[ محـبة الغرـباء ]2المحـبة اـلدائـمة ] [1]والتوبرة عمرل سررررررررررررررل م يضررررررررررررررعنر  فم بردايرة ال لر . والرذي ياررد الكنا 

 .وكالء صالحين لنعمة هللا المتنوعةاألم بة= 
 

  -(:42-34:5اإلبركسيس )أع
ج  فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غماالئيل معل  للناموس مكرم عند جميع الشعب و امر ان يخر  -34 "

 الرسل قليال.
ث  قال له  ايها الرجال االسرائيليون احترزوا النفسك  من جهة هؤالء الناس في ما انت  مزمعون ان   -35 

 تفعلوا.
النه قبل هذه االيام قام ثوداس قائال عن نفسه انه شيء الذي التصق به عدد من الرجال نحو   -36 

 وا و صاروا ال شيء. اربعمئة الذي قتل و جميع الذين انقادوا اليه تبدد
بعد هذا قام يهوذا الجليلي في ايام االكتتاب و ازاغ وراءه شعبا غفيرا فذاك ايضا هلك و جميع الذين   -37 

 انقادوا اليه تشتتوا.
و االن اقول لك  تنحوا عن هؤالء الناس و اتركوه  النه ان كان هذا الراي او هذا العمل من الناس   -38 

 فسوف ينتقض. 
 كان من هللا فال تقدرون ان تنقضوه لئال توجدوا محاربين هلل ايضا. و ان  -39 
 فانقادوا اليه و دعوا الرسل و جلدوه  و اوصوه  ان ال يتكلموا باس  يسوع ث  اطلقوه .  -40 
 و اما ه  فذهبوا فرحين من امام المجمع النه  حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه.   -41 
 "  و كانوا ال يزالون كل يوم في الهيكل و في البيوت معلمين و مبشرين بيسوع المسي  -42 
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 ا بلمهلس:
إبجيل ال.دا  أشرررررر ر للن ر التم سررررررتل.م على األرض. وهن  بلى ا ضرررررر   م الذي أث ره الي وم ضررررررد المهررررررلحيين  

ألب م  هررر وا مهرررتمهلين أن ي  بوا من أجل هذا ا سرررم )الكنا يامامع. وظلوا   خرجوا فرحينوب لذات اللسرررل. لكن م  
 يعلمون وراشلون بمم بة والكنا يامام.
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 رجوع للفهرس  يوم األربعاء من األسبوع األول 

 
 -(:38-35:6لوإنجيل القداس )

بل احبوا اعداءك  و احسنوا و اقرضوا و انت  ال ترجون شيئا فيكون اجرك  عظيما و تكونوا بني    -35 " 
 العلي فانه منع  على غير الشاكرين و االشرار.

 فكونوا رحماء كما ان اباك  ايضا رحي .   -36 
 و ال تدينوا فال تدانوا ال تقضوا على احد فال يقضى عليك  اغفروا يغفر لك .  -37 
اعطوا تعطوا كيال جيدا ملبدا مهزوزا فائضـــــــا يعطون في احضـــــــانك  النه بنفس الكيل الذي به تكيلون   -38 

   يكال لك 
 إبجيل ال.دا :

:   15 ب لمحاة )يوف  إاح م ب لمهرررلح الهرررم اى إال    .أحبوا أعداءك المحاة طلر  أسررر سرررم لار مة الكنا الهرررم وي=  
والمحاة اشررررررررررررمل . الكيل الذي به تكيلون يكال لك والذي يع م محاة لل أجل عظلم فم الهررررررررررررم ء و فلان=   ع.9

 .ال تقضوا على أحد فال يقضي عليك  + ال تدينوا فال تدانوا + إغفروا يغفر لك الغفلان وعدس ا مابة 
 

عليك توكلت. التفت الي   احفظ نفسي و انقذني ال اخزى الني  "  -(:15,18: 24مزمور إنجيل القداس )مز
 "  و ارحمني الني وحد و مسكين انا

 مامور ا بجيل: 
 من اله.وط فم الكلاهلة.= إحفظ نفسي ونجني

 
 النبوات:
 (27-12:2)يؤ (11-3:2)إش

 
 -:(11-3:2)إش 
و تسير شعوب كثيرة و يقولون هل  نصعد الى جبل الرب الى بيت اله يعقوب فيعلمنا من طرقه و   -3  " 

 نسلك في سبله النه من صهيون تخرج الشريعة و من اورشلي  كلمة الرب.
فيقضي بين االم  و ينصف لشعوب كثيرين فيطبعون سيوفه  سككا و رماحه  مناجل ال ترفع امة على  -4 

  يتعلمون الحرب في ما بعد. امة سيفا و ال
 يا بيت يعقوب هل  فنسلك في نور الرب.  -5 
فانك رفضت شعبك بيت يعقوب النه  امتالوا من المشرق و ه  عائفون كالفلسطينيين و يصافحون   -6 

 اوالد االجانب.
 ته . و امتالت ارضه  فضة و ذهبا و ال نهاية لكنوزه  و امتالت ارضه  خيال و ال نهاية لمركبا -7 
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 و امتالت ارضه  اوثانا يسجدون لعمل ايديه  لما صنعته اصابعه .  -8 
 و ينخفض االنسان و ينطرح الرجل فال تغفر له . -9 
 ادخل الى الصخرة و اختبئ في التراب من امام هيبة الرب و من بهاء عظمته.  -10 
 "  ي ذلك اليومتوضع عينا تشامخ االنسان و تخفض رفعة الناس و يسمو الرب وحده ف -11 

 ع:11-3:2)إش
إ ًا هو أاى للجملي ولكم =  يحك  بالعدل لسـائر األم ولكنل  . من صـهيون تخرج الشـريعةالمهررلح أاى من الي وم 
هذا هو الملكوت الذي يؤسهل المهلح،  . في النور يسلكون   بل يتعلمون الحرب فيما بعديحل  الجملي فم س س=  

فحل ان  إم   ألعلى أي بهررررررلك . يذل وينخفضيحل  شررررررةال فم سرررررر س ورلنا منوزًا سررررررم ورة. والعلس فمن ال ي. ل  
 = من يلرد أن يحل   ل ة سم ورة. هل  نصعد جبل الرب سلومً  سم ورً  أو ألسفل أي بهلك فم الخ لة.

 
  -:(27-12:2)يؤ

 يقول الرب ارجعوا الي بكل قلوبك  و بالصوم و البكاء و النوح. و لكن االن  -12  "
و مزقوا قلوبك  ال ثيابك  و ارجعوا الى الرب الهك  النه رؤوف رحي  بطيء الغضب و كثير الرافة و    -13 

 يندم على الشر.
 لعله يرجع و يندم فيبقي وراءه بركة تقدمة و سكيبا للرب الهك . -14 
 اضربوا بالبوق في صهيون قدسوا صوما نادوا باعتكاف. -15 
جماعة احشدوا الشيوخ اجمعوا االطفال و راضعي الثدي ليخرج العريس من  اجمعوا الشعب قدسوا ال -16 

 مخدعه و العروس من حجلتها.
ليبك الكهنة خدام الرب بين الرواق و المذب  و يقولوا اشفق يا رب على شعبك و ال تسل  ميراثك للعار  -17 

 حتى تجعله  االم  مثال لماذا يقولون بين الشعوب اين الهه .
 ر الرب الرضه و يرق لشعبه. فيغا  -18 
و يجيب الرب و يقول لشعبه هانذا مرسل لك  قمحا و مسطارا و زيتا لتشبعوا منها و ال اجعلك  ايضا    -19 

 عارا بين االم .
و الشمالي ابعده عنك  و اطرده الى ارض ناشفة و مقفرة مقدمته الى البحر الشرقي و ساقته الى   -20 

 تطلع زهمته النه قد تصلف في عمله. البحر الغربي فيصعد نتنه و 
 ال تخافي ايتها االرض ابتهجي و افرحي الن الرب يعظ  عمله.   -21 
ال تخافي يا بهائ  الصحراء فان مراعي البرية تنبت الن االشجار تحمل ثمرها التينة و الكرمة تعطيان    -22 

 قوتهما. 
و يا بني صهيون ابتهجوا و افرحوا بالرب الهك  النه يعطيك  المطر المبكر على حقه و ينزل عليك     -23 

 مطرا مبكرا و متاخرا في اول الوقت.
 نطة و تفيض حياض المعاصر خمرا و زيتا.فتمال البيادر ح  -24 
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و اعوض لك  عن السنين التي اكلها الجراد الغوغاء و الطيار و القمص جيشي العظي  الذي ارسلته   -25 
 عليك .

فتاكلون اكال و تشبعون و تسبحون اس  الرب الهك  الذي صنع معك  عجبا و ال يخزى شعبي الى   -26 
 االبد.

 " ي وسط اسرائيل و اني انا الرب الهك  و ليس غيري و ال يخزى شعبي الى االبدو تعلمون اني انا ف -27 
 ع:27-12:2)يؤ

ي دأ ب لدعوة للصررروس والال ء والنو  وامار  ال.لو  واللجوع للل  والذي يفعل يحصرررد بلمة على األرض ورلون لل 
 كنا فم الهم ء.

 
 القراءات:

ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر: إ ــيـــــل   نـــــجـــ

 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 
 :       الكاثوليكون 

 (6,5: 24مز)
 (34-24:6)لو
 (7:15-19:14)رو

 (10-4:1بط2)

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (20-9:10)أع
 (15,18: 24مز)

 (38-35:6)لو

 
ال تذكر خطايا صـباي   اذكر مراحمك يا رب و احسـاناتك النها منذ االزل هي. "    -:(6,5:  24مز)مزمور باكر 

 "  معاصي كرحمتك اذكرني انت من اجل جودك يا ربو ال 
 مامور ب كل:

ا  ي ب  ي  ر  م يلة. وعملم لن يدالنم الهرررم ء بل هم  = أذكر يا رب رأفاتك ومراحمك. خطايا صــباي ال تذكرها
 ملا مك. وم م  عملن  فلنهتدر ملا م هللا.

 
 -(:34-24:6لوإنجيل باكر )

 االغنياء النك  قد نلت  عزاءك .و لكن ويل لك  ايها   -24 " 
 ويل لك  ايها الشباعى النك  ستجوعون ويل لك  ايها الضاحكون االن النك  ستحزنون و تبكون. -25 
 ويل لك  اذا قال فيك  جميع الناس حسنا النه هكذا كان اباؤه  يفعلون باالنبياء الكذبة.  -26 
 لكني اقول لك  ايها السامعون احبوا اعداءك  احسنوا الى مبغضيك . -27 
 باركوا العنيك  و صلوا الجل الذين يسيئون اليك .  -28 
 رداءك فال تمنعه ثوبك ايضا. من ضربك على خدك فاعرض له االخر ايضا و من اخذ  -29 
 و كل من سالك فاعطه و من اخذ الذي لك فال تطالبه.  -30 
 و كما تريدون ان يفعل الناس بك  افعلوا انت  ايضا به  هكذا.  -31 
 و ان احببت  الذين يحبونك  فاي فضل لك  فان الخطاة ايضا يحبون الذين يحبونه .  -32 
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 ون اليك  فاي فضل لك  فان الخطاة ايضا يفعلون هكذا.و اذا احسنت  الى الذين يحسن  -33 
و ان اقرضــت  الذين ترجون ان تســتردوا منه  فاي فضــل لك  فان الخطاة ايضــا يقرضــون الخطاة لكي   -34 

 "  يستردوا منه  المثل
 إبجيل ب كل:

 .من لطمك على خدك فحّول له اآلخرمعوة لمحاة األعداء + الغفلان= 
 

 -(:7:15-19:14روالبولس )
 (23-19:14رو)
 فلنعكف اذا على ما هو للسالم و ما هو للبنيان بعضنا لبعض.   -19  " 
 ال تنقض الجل الطعام عمل هللا كل االشياء طاهرة لكنه شر لالنسان الذي ياكل بعثرة.  -20 
 . حسن ان ال تاكل لحما و ال تشرب خمرا و ال شيئا يصطدم به اخوك او يعثر او يضعف -21 
 الك ايمان فليكن لك بنفسك امام هللا طوبى لمن ال يدين نفسه في ما يستحسنه.  -22 
 " و اما الذي يرتاب فان اكل يدان الن ذلك ليس من االيمان و كل ما ليس من االيمان فهو خطية. -23 
 (7-1:15رو)
 فيجب علينا نحن االقوياء ان نحتمل اضعاف الضعفاء و ال نرضي انفسنا. -1 "
 فليرض كل واحد منا قريبه للخير الجل البنيان. -2 
 الن المسي  ايضا ل  يرض نفسه بل كما هو مكتوب تعييرات معيريك وقعت علي. -3 
 الن كل ما سبق فكتب كتب الجل تعليمنا حتى بالصبر و التعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. -4 
 و ليعطك  اله الصبر و التعزية ان تهتموا اهتماما واحدا فيما بينك  بحسب المسي  يسوع.  -5 
 تمجدوا هللا ابا ربنا يسوع المسي  بنفس واحدة و ف  واحد. لكي  -6 
 "  لذلك اقبلوا بعضك  بعضا كما ان المسي  ايضا قبلنا لمجد هللا -7 

 ال ولس:
وال بع ل أ د  تى لو   فكرا  واحدا . ونســـعى لما هو للســـالمورلون لن    نحتمل ضـــعف الضـــعفاءمعوة للمحاة وأن 

 إمتنعن  عن أكل اللحم.
 

  -(:10-4: 1بط2الكاثوليكون )
اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى و الثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة االلهية هاربين من   -4 "

 الفساد الذي في العال  بالشهوة. 
 و لهذا عينه و انت  باذلون كل اجتهاد قدموا في ايمانك  فضيلة و في الفضيلة معرفة. -5 
 رفة تعففا و في التعفف صبرا و في الصبر تقوى.و في المع  -6 
 و في التقوى مودة اخوية و في المودة االخوية محبة.  -7 



 (يوم األربعاء من األسبوع األول)  قراءات الصوم الكبير
 

40 

 الن هذه اذا كانت فيك  و كثرت تصيرك  ال متكاسلين و ال غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسي .  -8 
 لسالفة.الن الذي ليس عنده هذه هو اعمى قصير البصر قد نسي تطهير خطاياه ا -9 
  لذلك باالكثر اجتهدوا ايها االخوة ان تجعلوا دعوتك  و اختيارك  ثابتين النك  اذا فعلت  ذلك لن تزلوا ابدا  -10 
" 

 الك ثولللون:
 فهللون لن  منا سم وي.. محبة، غير متكاسلينوأن بةلش فم  للهروب من الفسادمعوة 

 
 -(:20-9:10أعاإلبركسيس )

ث  في الغد فيما ه  يسافرون و يقتربون الى المدينة صعد بطرس على السط  ليصلي نحو الساعة  -9 " 
 السادسة. 

 فجاع كثيرا و اشتهى ان ياكل و بينما ه  يهيئون له وقعت عليه غيبة.   -10 
  فراى السماء مفتوحة و اناء نازال عليه مثل مالءة عظيمة مربوطة باربعة اطراف و مدالة على  -11 

 االرض.
 و كان فيها كل دواب االرض و الوحوش و الزحافات و طيور السماء.   -12 
 و صار اليه صوت ق  يا بطرس اذب  و كل.   -13 
 فقال بطرس كال يا رب الني ل  اكل قط شيئا دنسا او نجسا.   -14 
 فصار اليه ايضا صوت ثانية ما طهره هللا ال تدنسه انت.   -15 
 و كان هذا على ثالث مرات ث  ارتفع االناء ايضا الى السماء.   -16 
و اذ كان بطرس يرتاب في نفسه ماذا عسى ان تكون الرؤيا التي راها اذا الرجال الذين ارسلوا من قبل   -17 

 و قد وقفوا على الباب. كرنيليوس و كانوا قد سالوا عن بيت سمعان 
 و نادوا يستخبرون هل سمعان الملقب بطرس نازل هناك.  -18 
 و بينما بطرس متفكر في الرؤيا قال له الروح هوذا ثالثة رجال يطلبونك.   -19 
 "  لكن ق  و انزل و اذهب معه  غير مرتاب في شيء الني انا قد ارسلته  -20 

 ا بلمهلس:
ال بدبهرررل بحن. ف لمهرررلح أاى لل  ل الكل، ف ل بكله بحن أ د وبحهرررال بجهرررً . هو   رؤر  ب ل  وأن م  ط له هللا

 ط لبم وط له فألق لل مم  هو بدون ملاهلة. ومن يفعل يامام مناه الهم وي.
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 رجوع للفهرس  يوم الخميس من األسبوع األول 

 
 -(:29-21:4مرإنجيل القداس )

 اليس ليوضع على المنارة.ث  قال له  هل يؤتى بسراج ليوضع تحت المكيال او تحت السرير   -21 " 
 النه ليس شيء خفي ال يظهر و ال صار مكتوما اال ليعلن.   -22 
 ان كان الحد اذنان للسمع فليسمع.  -23 
 و قال له  انظروا ما تسمعون بالكيل الذي به تكيلون يكال لك  و يزاد لك  ايها السامعون.  -24 
 يؤخذ منه. الن من له سيعطى و اما من ليس له فالذي عنده س  -25 
 و قال هكذا ملكوت هللا كان انسانا يلقي البذار على االرض.  -26 
 و ينام و يقوم ليال و نهارا و البذار يطلع و ينمو و هو ال يعل  كيف.   -27 
 الن االرض من ذاتها تاتي بثمر اوال نباتا ث  سنبال ث  قمحا مالن في السنبل.  -28 
 " ل المنجل الن الحصاد قد حضرو اما متى ادرك الثمر فللوقت يرس -29 

 إبجيل ال.دا :
منا فم الهرررررررررررررم ء؟ بمن بج هد مون أن بتف ال بم  بعمل، والج  م هن  م ل ف   يلمى ال ذور بعد   ن كلف يلون ل

، وال بعلف شررررررم لن  م  افعلل يمينن . وب.ول أبن  ع يد ب  لون، وهللا الذي ينمى ال ذرة يعمل فين     أرضررررررل  ن يحلث أ
بنعمتل فنحل  فم الهرررررررررررم ور ت ورامام مناب  الهرررررررررررم وي بل بكون بورًا يعلنل هللا للن  . علين  أن بعمل وبج هد وإ ا 

ع ومن ي. ل يلون لل هذا= 5:2ام2  م ال. بوبم )أص بن  النج   لن.ل أن العمل هو عمل هللا. وهذا م  يهمى ب لج
 .ألن من له ُيعطى  

 
قوتي و ترنمي الرب و قد صار لي خالصا. تاديبا ادبني      " -(:18,13: 117مزمور إنجيل القداس )مز

 "  الرب و الى الموت ل  يسلمني
 مامور ا بجيل: 

 ولم ثمل يهتح  التهاحة.الل  الذي يع ينم أن أكون بورًا = قوتي وتسبحتي هو الرب
 تى ينمو ال مل البد من باع األف ت وهذا هو التمميب، وأيضررررررً  فلنهرررررراح الل  الذي سررررررمح ب لتمميب  =  أدبا  أدبني

 .الذي بدوبل بظل ب  ثمل وال منا سم وي. وب  بور
 
 
 

 النبوات:
 (23-18:8)زك (19-11:2)إش
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 -:(19-11:2)إش
 توضع عينا تشامخ االنسان و تخفض رفعة الناس و يسمو الرب وحده في ذلك اليوم.   -11  " 
 فان لرب الجنود يوما على كل متعظ  و عال و على كل مرتفع فيوضع.   -12 
 و على كل ارز لبنان العالي المرتفع و على كل بلوط باشان.  -13 
 ة. و على كل الجبال العالية و على كل التالل المرتفع  -14 
 و على كل برج عال و على كل سور منيع.   -15 
 و على كل سفن ترشيش و على كل االعالم البهجة.   -16 
 فيخفض تشامخ االنسان و توضع رفعة الناس و يسمو الرب وحده في ذلك اليوم.  -17 
 و تزول االوثان بتمامها.  -18 
الرب و من بهاء عظمته عند قيامه    و يدخلون في مغاير الصــــــخور و في حفائر التراب من امام هيبة  -19 

 " ليرعب االرض
 ع:19-11:2)إش

ع مة النمو أن هللا يعلو و ده وانخفض مل األصرررررررررررن س أي مل شررررررررررر وة ع لملة. هذا ع مة  = يتعالى الرب وحده
 على الحل ة الهم ورة والكنا الهم وي.

 
  -:(23-18:8)زك

 و كان الي كالم رب الجنود قائال.  -18 "
هكذا قال رب الجنود ان صوم الشهر الرابع و صوم الخامس و صوم السابع و صوم العاشر يكون   -19 

 لبيت يهوذا ابتهاجا و فرحا و اعيادا طيبة فاحبوا الحق و السالم. 
 هكذا قال رب الجنود سياتي شعوب بعد و سكان مدن كثيرة.  -20 
واحدة يسيرون الى اخرى قائلين لنذهب ذهابا لنترضى وجه الرب و نطلب رب الجنود انا  و سكان   -21 

 ايضا اذهب.
 فتاتي شعوب كثيرة و ام  قوية ليطلبوا رب الجنود في اورشلي  و ليترضوا وجه الرب.  -22 
رجل   هكذا قال رب الجنود في تلك االيام يمســـــك عشـــــرة رجال من جميع الســـــنة االم  يتمســـــكون بذيل  -23 

 "  يهودي قائلين نذهب معك  الننا سمعنا ان هللا معك 
 

 ع:23-18:8)ز 
ــرورا  وفرحا  ع مة أالى على النمو وهم الفل   تى وسررررررو التذلل والصرررررروس=   ــيكون لبيت يهوذا ســ ــوم.. ســ صــ

ــنة  =  و ين يلى الع لم هذا الفل  يؤمنون ب لمهرررررلح.  وأعيادا  طيبة ــرة رجال من جميع ألسـ ــك عشـ األم  بذيل  يمسـ
 معك. نذهب قائلين رجل يهودي
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 القراءات:

ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر: إ ــيـــــل   نـــــجـــ

 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 
 ثوليكون       :الكا

 (2,1: 13مز)
 (25-22:8)لو
 (9:5-16:4كو1)
 (11:2-8:1يو1)

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (13-3:8)أع
 (18,13: 117مز)

 (29-21:4)مر

 
ــاكنين فيها، وهو على البحار   "  -:(2,1:  13مز)مزمور باكر  ــكونة وجميع الســــــ للرب األرض وملؤها، المســــــ

 "  أسسها، وعلى األنهار هيأها. هلليلويا
 مامور ب كل:

 هو ض بو الكل لل سل  ن على الاحل واألرض.= للرب األرض وكمالها. على البحار أسسها
 

 -(:25-22:8لوإنجيل باكر )
 و في احد االيام دخل سفينة هو و تالميذه فقال له  لنعبر الى عبر البحيرة فاقلعوا.  -22 " 
 و فيما ه  سائرون نام فنزل نوء ري  في البحيرة و كانوا يمتلئون ماء و صاروا في خطر.   -23 
فانتهيا و صار   فتقدموا و ايقظوه قائلين يا معل  يا معل  اننا نهلك فقام و انتهر الري  و تموج الماء  -24 

 هدو.
ث  قال له  اين ايمانك  فخافوا و تعجبوا قائلين فيما بينه  من هو هذا فانه يامر الرياح ايضــــا و الماء   -25 

 "  فتطيعه
 إبجيل ب كل:

الت ميذ فم الملمب والاحل ه اج ورهرروع ب ام= بحن بعمل وبج هد وسررو ضررل. ت وإضرر لا  الع لم. وقد بظن أن 
هو برر ام، لكن هللا ال ينرر س. والارع ينمو وبحن ال بعلف ملف. )إبجيررل ال.رردا ع. ملف ينمو الارع هللا المنرر  أو  

ورلون لن  منا سررم وي وسررو مل هذه الضررل. ت؟ ا ج بة هللا لل طلقل ف و ضرر بو الكل، بل هو يهررتغل الضررل. ت 
ج   الارع لينمو. هذا الاحل لتممي ن  )مامور ال.دا ع فينمو الارع ، الضرررررررررررررل. ت هى الشرررررررررررررمس الح رقة التم يحت 

 ال  اج هو ب اج عن  لو  إبللس، لكن هللا يحول هذه الحلو  لنمو اوالمه رو ل  .
 
 

 -(:9:5-16:4كو1البولس )
 (21-16:4كو1)
 فاطلب اليك  ان تكونوا متمثلين بي.  -16 " 
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كرك  بطرقي في  لذلك ارسلت اليك  تيموثاوس الذي هو ابني الحبيب و االمين في الرب الذي يذ -17 
 المسي  كما اعل  في كل مكان في كل كنيسة. 

 فانتفخ قوم كاني لست اتيا اليك .  -18 
 و لكني ساتي اليك  سريعا ان شاء الرب فساعرف ليس كالم الذين انتفخوا بل قوته .   -19 
 الن ملكوت هللا ليس بكالم بل بقوة.  -20 
 "  ماذا تريدون ابعصا اتي اليك  ام بالمحبة و روح الوداعة. -21 
 (9-1:5كو1)
 يسمع مطلقا ان بينك  زنى و زنى هكذا ال يسمى بين االم  حتى ان تكون لالنسان امراة ابيه.  -1 "
 افانت  منتفخون و بالحري ل  تنوحوا حتى يرفع من وسطك  الذي فعل هذا الفعل. -2 
 فاني انا كاني غائب بالجسد و لكن حاضر بالروح قد حكمت كاني حاضر في الذي فعل هذا هكذا. -3 
 باس  ربنا يسوع المسي  اذ انت  و روحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسي . -4 
 ا للشيطان لهالك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع.ان يسل  مثل هذ -5 
 ليس افتخارك  حسنا الست  تعلمون ان خميرة صغيرة تخمر العجين كله. -6 
اذا نقوا منك  الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما انت  فطير الن فصحنا ايضا المسي  قد ذب   -7 

 الجلنا.
 تيقة و ال بخميرة الشر و الخبث بل بفطير االخالص و الحق.اذا لنعيد ليس بخميرة ع -8 
 "  كتبت اليك  في الرسالة ان ال تخالطوا الزناة -9 

 ال ولس:
الحلر ة فم ط ر رة.ومن يفعرل يلون مر لف   الرذي ب.ى  .لرل لينمو  = نقوا منك  الخمير العتيق لتكونوا عجيـنا  ـجدـيدا  

 زرعل .
ع مة أبن  فم ال لر  الهرررررررررررررم وي بكنا مناًا سرررررررررررررم ورً  هو  =  ملكوت هللا هو بقوةالحل ة فم فل  )عيدع. =  فلنعيد

 .وليس بكالمالهلو  ب   رة وفل  وب.وة 
 

 -(:11:2- 8:1يو 1الكاثوليكون )
 ( 10- 8:1يو1)
 ان قلنا انه ليس لنا خطية نضل انفسنا و ليس الحق فينا. -8  " 
 ان اعترفنا بخطايانا فهو امين و عادل حتى يغفر لنا خطايانا و يطهرنا من كل اث . -9 
 "  ان قلنا اننا ل  نخطئ نجعله كاذبا و كلمته ليست فينا. -10 
 ( 11- 1:2يو1)
 يا اوالدي اكتب اليك  هذا لكي ال تخطئوا و ان اخطا احد فلنا شفيع عند االب يسوع المسي  البار. -1 " 
 و هو كفارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العال  ايضا.  -2 
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 و بهذا نعرف اننا قد عرفناه ان حفظنا وصاياه. -3 
 ذب و ليس الحق فيه. من قال قد عرفته و هو ال يحفظ وصاياه فهو كا -4 
 و اما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة هللا بهذا نعرف اننا فيه.  -5 
 من قال انه ثابت فيه ينبغي انه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو ايضا. -6 
ايها االخوة لست اكتب اليك  وصية جديدة بل وصية قديمة كانت عندك  من البدء الوصية القديمة هي   -7 

 مة التي سمعتموها من البدء.الكل
ايضا وصية جديدة اكتب اليك  ما هو حق فيه و فيك  ان الظلمة قد مضت و النور الحقيقي االن  -8 

 يضيء. 
 من قال انه في النور و هو يبغض اخاه فهو الى االن 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 يعل  اين يمضي الن الظلمة اعمت    -11 

 "  عينيه
 الك ثولللون:

النمو للس أن بكون ب  ا لررة، بررل بحلرر  فم  لرر ة التوبررة وا عتلاف مررل أيرر س  لرر انرر . وع مررة النمو أن بحفظ  
 الوص ي  وبهلك فم محاة.

 
  -(:13-3:8أعاإلبركسيس )

و اما شاول فكان يسطو على الكنيسة و هو يدخل البيوت و يجر رجاال و نساء و يسلمه  الى  -3 "
 السجن. 

 فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة.  -4 
 فانحدر فيلبس الى مدينة من السامرة و كان يكرز له  بالمسي .  -5 
 جموع يصغون بنفس واحدة الى ما يقوله فيلبس عند استماعه  و نظره  االيات التي صنعها. و كان ال -6 
الن كثيرين من الذين به  ارواح نجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظي  و كثيرون من المفلوجين و   -7 

 العرج شفوا. 
 فكان فرح عظي  في تلك المدينة.  -8 
و كان قبال في المدينة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر و يدهش شعب السامرة قائال انه شيء   -9 

 عظي .
 و كان الجميع يتبعونه من الصغير الى الكبير قائلين هذا هو قوة هللا العظيمة.   -10 
 و كانوا يتبعونه لكونه  قد اندهشوا زمانا طويال بسحره.  -11 
و هو يبشر باالمور المختصة بملكوت هللا و باس  يسوع المسي  اعتمدوا   و لكن لما صدقوا فيلبس  -12 

 رجاال و نساء.
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  و سيمون ايضا نفسه امن و لما اعتمد كان يالزم فيلبس و اذ راى ايات و قوات عظيمة تجرى اندهش  -13 
" 

 ا بلمهلس:
آمنرت بل مرل وإعتمردوا، اعجرب بلى هنر  سررررررررررررررلمون الهرررررررررررررر  ل برمعر جيارل ولكنرل إبردهش من عمرل فيلاس وأن النر    

سرررررررلمون. ف و رأى قوة ع ملة فم فيلاس للهرررررررت م ل اداع ال فعمل هللا ب.وة، وفم محاة. ف لمعجاات للهرررررررت هم  
 طلر  الهم ء، بل األم بة والمحاة فم ادمة هللا.
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 رجوع للفهرس  يوم الجمعة من األسبوع األول 

 
 -(:10-1:11لوإنجيل القداس )

و اذ كان يصلي في موضع لما فرغ قال واحد من تالميذه يا رب علمنا ان نصلي كما عل  يوحنا ايضا  -1 " 
 تالميذه. 

فقال له  متى صليت  فقولوا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليات ملكوتك لتكن مشيئتك كما في   -2 
 السماء كذلك على االرض.

 خبزنا كفافنا اعطنا كل يوم.  -3 
و اغفر لنا خطايانا الننا نحن ايضا نغفر لكل من يذنب الينا و ال تدخلنا في تجربة لكن نجنا من   -4 

 الشرير.
ث  قال له  من منك  يكون له صديق و يمضي اليه نصف الليل و يقول له يا صديق اقرضني ثالثة   -5 

 ارغفة.
 الن صديقا لي جاءني من سفر و ليس لي ما اقدم له. -6 
لك من داخل و يقول ال تزعجني الباب مغلق االن و اوالدي معي في الفراش ال اقدر ان اقوم و  فيجيب ذ -7 

 اعطيك.
 اقول لك  و ان كان ال يقوم و يعطيه لكونه صديقه فانه من اجل لجاجته يقوم و يعطيه قدر ما يحتاج.  -8 
 و انا اقول لك  اسالوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفت  لك .  -9 
 "  الن كل من يسال ياخذ و من يطلب يجد و من يقرع يفت  له -10 

 إبجيل ال.دا :
واضررح هن  أن طلر  الهررم ء وأن يلون لم مناًا سررم ورً  هو الصرر ة بلج جة، وهللا يهررتجيب فمسرراحل فيامام الكنا. 

لكن عمل اللو    وقد ال اكون ا سررررررررتج بة على طل م فوررً  وقد ال يهررررررررتجيب هللا ألن طل م للس فم مصررررررررلحتم،
 يع ينم الشعور بمن هللا سمي وسلهتجيب بم  فلل مصلحتم وفم الوقت المن سب. ال.د  فم  

 
ــك. " -(:6:  13مزمور إنجـيل الـقداس )مز اغني للرب النه     اـما اـنا فعلى رحمـتك توكـلت يبتهج قلبي بخالصـــــــ

 "  احسن الي
 مامور ا بجيل:

أب  أصررلم وأطلب للس ألن لم أعم ل =  أما أنا فعلى رحمتك توكلتعلى ا سررتج بة.  =  أسـب  الرب المحسـن إلىّ 
 أستند علي   بل إستن مي على ملا م هللا.

 
 النبوات:

 (14-1:3)إش (26:7-3:6)تث
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 -:(26:7-3:6)تث
 (25-3:6)تث

ابائك في ارض  فاسمع يا اسرائيل و احترز لتعمل لكي يكون لك خير و تكثر جدا كما كلمك الرب اله  -3 " 
 تفيض لبنا و عسال. 

 اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد. -4 
 فتحب الرب الهك من كل قلبك و من كل نفسك و من كل قوتك.  -5 
 و لتكن هذه الكلمات التي انا اوصيك بها اليوم على قلبك. -6 
و قصها على اوالدك و تكل  بها حين تجلس في بيتك و حين تمشي في الطريق و حين تنام و حين   -7 

 تقوم. 
 و اربطها عالمة على يدك و لتكن عصائب بين عينيك.  -8 
 و اكتبها على قوائ  ابواب بيتك و على ابوابك. -9 
اسحق و يعقوب ان يعطيك الى مدن  و متى اتى بك الرب الهك الى االرض التي حلف البائك ابراهي  و  -10 

 عظيمة جيدة ل  تبنها. 
و بيوت مملوءة كل خير ل  تمالها و ابار محفورة ل  تحفرها و كروم و زيتون ل  تغرسها و اكلت و    -11 

 شبعت.
 فاحترز لئال تنسى الرب الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبودية.   -12 
 ه تحلف. الرب الهك تتقي و اياه تعبد و باسم  -13 
 ال تسيروا وراء الهة اخرى من الهة االم  التي حولك .  -14 
 الن الرب الهك  اله غيور في وسطك  لئال يحمى غضب الرب الهك  عليك  فيبيدك  عن وجه االرض.   -15 
 ال تجربوا الرب الهك  كما جربتموه في مسة.   -16 
 صاك  بها.احفظوا وصايا الرب الهك  و شهاداته و فرائضه التي او  -17 
و اعمل الصال  و الحسن في عيني الرب لكي يكون لك خير و تدخل و تمتلك االرض الجيدة التي   -18 

 حلف الرب البائك.
 ان ينفي جميع اعدائك من امامك كما تكل  الرب. -19 
 اذا سالك ابنك غدا قائال ما هي الشهادات و الفرائض و االحكام التي اوصاك  بها الرب الهنا. -20 
 تقول البنك كنا عبيدا لفرعون في مصر فاخرجنا الرب من مصر بيد شديدة.   -21 
 و صنع الرب ايات و عجائب عظيمة و رديئة بمصر بفرعون و جميع بيته امام اعيننا.  -22 
 و اخرجنا من هناك لكي ياتي بنا و يعطينا االرض التي حلف البائنا.   -23 
فرائض و نتقي الرب الهنا ليكون لنا خير كل االيام و يستبقينا كما  فامرنا الرب ان نعمل جميع هذه ال  -24 

 في هذا اليوم. 
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 "  و انه يكون لنا بر اذا حفظنا جميع هذه الوصايا لنعملها امام الرب الهنا كما اوصانا. -25 
 (26-1:7)تث

متى اتى بك الرب الهك الى االرض التي انت داخل اليها لتمتلكها و طرد شعوبا كثيرة من امامك   -1  "
الحثيين و الجرجاشيين و االموريين و الكنعانيين و الفرزيين و الحويين و اليبوسيين سبع شعوب اكثر و  

 اعظ  منك.
 عهدا و ال تشفق عليه .  و دفعه  الرب الهك امامك و ضربته  فانك تحرمه  ال تقطع له  -2 
 و ال تصاهره  بنتك ال تعطي البنه و بنته ال تاخذ البنك.  -3 
 النه يرد ابنك من ورائي فيعبد الهة اخرى فيحمى غضب الرب عليك  و يهلكك  سريعا. -4 
و لكن هكذا تفعلون به  تهدمون مذابحه  و تكسرون انصابه  و تقطعون سواريه  و تحرقون تماثيله   -5 

 بالنار.
النك انت شعب مقدس للرب الهك اياك قد اختار الرب الهك لتكون له شعبا اخص من جميع الشعوب   -6 

 الذين على وجه االرض.
 رب بك  و اختارك  النك  اقل من سائر الشعوب. ليس من كونك  اكثر من سائر الشعوب التصق ال -7 
بل من محبة الرب اياك  و حفظه القس  الذي اقس  البائك  اخرجك  الرب بيد شديدة و فداك  من بيت   -8 

 العبودية من يد فرعون ملك مصر. 
وصاياه الى فاعل  ان الرب الهك هو هللا االله االمين الحافظ العهد و االحسان للذين يحبونه و يحفظون  -9 

 الف جيل.
 و المجازي الذين يبغضونه بوجوهه  ليهلكه  ال يمهل من يبغضه بوجهه يجازيه.  -10 
 فاحفظ الوصايا و الفرائض و االحكام التي انا اوصيك اليوم لتعملها.  -11 
  و من اجل انك  تسمعون هذه االحكام و تحفظون و تعملونها يحفظ لك الرب الهك العهد و االحسان  -12 

 اللذين اقس  البائك.
و يحبك و يباركك و يكثرك و يبارك ثمرة بطنك و ثمرة ارضك قمحك و خمرك و زيتك و نتاج بقرك و    -13 

 اناث غنمك على االرض التي اقس  البائك انه يعطيك اياها.
 مباركا تكون فوق جميع الشعوب ال يكون عقي  و ال عاقر فيك و ال في بهائمك.  -14 
رب عنك كل مرض و كل ادواء مصر الرديئة التي عرفتها ال يضعها عليك بل يجعلها على كل  و يرد ال  -15 

 مبغضيك. 
و تاكل كل الشعوب الذين الرب الهك يدفع اليك ال تشفق عيناك عليه  و ال تعبد الهته  الن ذلك شرك    -16 

 لك. 
 ان قلت في قلبك هؤالء الشعوب اكثر مني كيف اقدر ان اطرده . -17 
 فال تخف منه  اذكر ما فعله الرب الهك بفرعون و بجميع المصريين.   -18 
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التجارب العظيمة التي ابصرتها عيناك و االيات و العجائب و اليد الشديدة و الذراع الرفيعة التي بها   -19 
 اخرجك الرب الهك هكذا يفعل الرب الهك بجميع الشعوب التي انت خائف من وجهها.

 رسلها الرب الهك عليه  حتى يفنى الباقون و المختفون من امامك. و الزنابير ايضا ي  -20 
 ال ترهب وجوهه  الن الرب الهك في وسطك اله عظي  و مخوف.   -21 
و لكن الرب الهك يطرد هؤالء الشعوب من امامك قليال قليال ال تستطيع ان تفنيه  سريعا لئال تكثر    -22 

 عليك وحوش البرية.
 امامك و يوقع به  اضطرابا عظيما حتى يفنوا.  و يدفعه  الرب الهك  -23 
 و يدفع ملوكه  الى يدك فتمحو اسمه  من تحت السماء ال يقف انسان في وجهك حتى تفنيه .   -24 
و تماثيل الهته  تحرقون بالنار ال تشته فضة و ال ذهبا مما عليها لتاخذ لك لئال تصاد به النه رجس   -25 

 عند الرب الهك.
 " رجسا الى بيتك لئال تكون محرما مثله تستقبحه و تكرهه النه محرم و ال تدخل -26 

 ع:26:7-3:6)اث 
 هن  بلى طلر  الهم ء وطلر  إستج بة هللا لصلواان  وطلر  زر مة الكنا.

 [ بذمل ماامً  عمل الل  الخ صم معن  وبهاحل عللل.2[ احب الل  إل ك من مل قلاك.. ..  ]1]
 والفلااض واأل ل س.[ بحفظ الوص ي  3]

 وب ذا ف   يا ر  فم األرض ورلون لن  منا فم الهم ء.
 

  -:(14-1:3)إش
فانه هوذا السيد رب الجنود ينزع من اورشلي  و من يهوذا السند و الركن كل سند خبز و كل سند   -1  "

 ماء.
 الجبار و رجل الحرب القاضي و النبي و العراف و الشيخ. -2 
 و المعتبر و المشير و الماهر بين الصناع و الحاذق بالرقية. رئيس الخمسين -3 
 و اجعل صبيانا رؤساء له  و اطفاال تتسلط عليه . -4 
 و يظل  الشعب بعضه  بعضا و الرجل صاحبه يتمرد الصبي على الشيخ و الدنيء على الشريف. -5 
 سا و هذا الخراب تحت يدك.اذا امسك انسان باخيه في بيت ابيه قائال لك ثوب فتكون لنا رئي -6 
 يرفع صوته في ذلك اليوم قائال ال اكون عاصبا و في بيتي ال خبز و ال ثوب ال تجعلوني رئيس الشعب. -7 
 الن اورشلي  عثرت و يهوذا سقطت الن لسانهما و افعالهما ضد الرب الغاظة عيني مجده.  -8 
نظر وجوهه  يشهد عليه  و ه  يخبرون بخطيته  كسدوم ال يخفونها ويل لنفوسه  النه  يصنعون   -9 

 النفسه  شرا. 
 قولوا للصديق خير النه  ياكلون ثمر افعاله .   -10 
 ويل للشرير شر الن مجازاة يديه تعمل به.  -11 
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 و يبلعون طريق مسالكك.شعبي ظالموه اوالد و نساء يتسلطن عليه يا شعبي مرشدوك مضلون  -12 
 قد انتصب الرب للمخاصمة و هو قائ  لدينونة الشعوب.  -13 
 "  الرب يدخل في المحاكمة مع شيوخ شعبه و رؤسائه  و انت  قد اكلت  الكرم سلب البائس في بيوتك  -14 

 ع:14-1:3)إش
 هن  بلى علس الن وة األولى. ف لخلا  بتلجة لعصل ن هللا.

 
 

 القراءات:
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 
ــكــــون:  ــيــ ــكـــــاثــــولــ  الــ

 

 (2,1: 29مز)
 (16-12:5)لو
 (21-6:12)رو

 (15-1:1يو3)

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (9:3-42:2)أع
 (6: 13مز)

 (10-1:11)لو

 
يا رب الهي   -2 اعدائي.اعظمك يا رب النك نشـــــلتني و ل  تشـــــمت بي    -1"    -(:2,1:  29مزمور باكر )مز

 " استغثت بك فشفيتني
 مامور ب كل:

فى من ال لص. وبلهررررر ن من إسرررررتج   لل هللا بعمل اللو  ال.د  ماالل. =  أعظمك يا رب ول  هذا بلهررررر ن من شرررررُ
 أعداؤب  هم الشل طين. وص ان  هم صلة مي هللا اجعل الشل طين ا ل  بعيدًا.= تشمت أعدائي

 
 -(:16-12:5لوإنجيل باكر )

و كان في احدى المدن فاذا رجل مملوء برصا فلما راى يسوع خر على وجهه و طلب اليه قائال يا   -12  " 
 سيد ان اردت تقدر ان تطهرني. 

 فمد يده و لمسه قائال اريد فاطهر و للوقت ذهب عنه البرص.   -13 
 تطهيرك كما امر موسى شهادة له . فاوصاه ان ال يقول الحد بل امض و ار نفسك للكاهن و قدم عن   -14 
 فذاع الخبر عنه اكثر فاجتمع جموع كثيرة لكي يسمعوا و يشفوا به من امراضه .  -15 
 " و اما هو فكان يعتزل في البراري و يصلي -16 

 إبجيل ب كل:
اكون   جتن   هن  أبلص يهرمل المهرلح، والمهرلح يجيب ورشرفلل )إسرتج بة الصر ةع. بل بلى المهرلح يصرلم، فكم 

 بحن للص ة.
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 -(:21-6:12روالبولس )
 و لكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا انبوة فبالنسبة الى االيمان. -6 "  
 ام خدمة ففي الخدمة ام المعل  ففي التعلي . -7 
 ام الواعظ ففي الوعظ المعطي فبسخاء المدبر فباجتهاد الراح  فبسرور. -8 
 تكن بال رياء كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير.المحبة فل -9 
 وادين بعضك  بعضا بالمحبة االخوية مقدمين بعضك  بعضا في الكرامة.   -10 
 غير متكاسلين في االجتهاد حارين في الروح عابدين الرب. -11 
 فرحين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبين على الصالة.   -12 
 مشتركين في احتياجات القديسين عاكفين على اضافة الغرباء.  -13 
 باركوا على الذين يضطهدونك  باركوا و ال تلعنوا.  -14 
 فرحا مع الفرحين و بكاء مع الباكين.  -15 
مهتمين بعضك  لبعض اهتماما واحدا غير مهتمين باالمور العالية بل منقادين الى المتضعين ال تكونوا   -16 

 عند انفسك .حكماء 
 ال تجازوا احدا عن شر بشر معتنين بامور حسنة قدام جميع الناس.  -17 
 ان كان ممكنا فحسب طاقتك  سالموا جميع الناس. -18 
 ال تنتقموا النفسك  ايها االحباء بل اعطوا مكانا للغضب النه مكتوب لي النقمة انا اجازي يقول الرب.   -19 
 عطش فاسقه النك ان فعلت هذا تجمع جمر نار على راسه.فان جاع عدوك فاطعمه و ان   -20 
 " ال يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير -21 

 ال ولس:
بلى هللا يع م منلهرتل مواهب ل ن ء الكنلهرة. وطلر  الهرم ء يتضرح فم هذا ال ولس، فكلل اع للم من يتاع   يامام  

إن كانت خدمة ففي الخدمة + المحبة فلتكن بال   =  كناه الهررررم ام أول   إسررررتغ ل موه تم لخدمة الكنلهررررة وبن ا
 الش.رياء + كونوا كارهين الشر.. 

 
 -(:15-1:1يو3الكاثوليكون )

 الشيخ الى غايس الحبيب الذي انا احبه بالحق. -1 "  
 ايها الحبيب في كل شيء اروم ان تكون ناجحا و صحيحا كما ان نفسك ناجحة. -2 
 الني فرحت جدا اذ حضر اخوة و شهدوا بالحق الذي فيك كما انك تسلك بالحق. -3 
 ليس لي فرح اعظ  من هذا ان اسمع عن اوالدي انه  يسلكون بالحق. -4 
 لى االخوة و الى الغرباء. ايها الحبيب انت تفعل باالمانة كل ما تصنعه ا -5 
 الذين شهدوا بمحبتك امام الكنيسة الذين تفعل حسنا اذا شيعته  كما يحق هلل. -6 
 النه  من اجل اسمه خرجوا و ه  ال ياخذون شيئا من االم . -7 
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 فنحن ينبغي لنا ان نقبل امثال هؤالء لكي نكون عاملين معه  بالحق.  -8 
 تريفس الذي يحب ان يكون االول بينه  ال يقبلنا.كتبت الى الكنيسة و لكن ديو  -9 
من اجل ذلك اذا جئت فساذكره باعماله التي يعملها هاذرا علينا باقوال خبيثة و اذ هو غير مكتف    -10 

 بهذه ال يقبل االخوة و يمنع ايضا الذين يريدون و يطرده  من الكنيسة. 
ايها الحبيب ال تتمثل بالشر بل بالخير الن من يصنع الخير هو من هللا و من يصنع الشر فل  يبصر  -11 

 هللا.
ديمتريوس مشهود له من الجميع و من الحق نفسه و نحن ايضا نشهد و انت  تعلمون ان شهادتنا   -12 

 هي صادقة.
 بر و قل . و كان لي كثير الكتبه لكنني لست اريد ان اكتب اليك بح  -13 
 و لكنني ارجو ان اراك عن قريب فنتكل  فما لف .  -14 
 "  سالم لك يسل  عليك االحباء سل  على االحباء باسمائه  -15 

 الك ثولللون:
هم رسر لة يو ن  إلى   يس وبلى في   طلر  الهرم ء وهو المحاة والهرلو  ب لح  ومحاة الغلب ء مم  فعل   يس.  

 عدس إستج بة هللا لن  وإبتع مب  عن طلر  الهم ء.وبلى أن علس هذا س ب 
 

 -(:9:3-42:2أعاإلبركسيس )
 (47-42:2أع)
 و كانوا يواظبون على تعلي  الرسل و الشركة و كسر الخبز و الصلوات.  -42  " 
 و صار خوف في كل نفس و كانت عجائب و ايات كثيرة تجرى على ايدي الرسل.  -43 
 وا معا و كان عنده  كل شيء مشتركا. و جميع الذين امنوا كان  -44 
 و االمالك و المقتنيات كانوا يبيعونها و يقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج.   -45 
و كانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة و اذ ه  يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون    -46 

 الطعام بابتهاج و بساطة قلب.
 " مسبحين هللا و له  نعمة لدى جميع الشعب و كان الرب كل يوم يض  الى الكنيسة الذين يخلصون. -47 
 (9-1:3أع)
 لى الهيكل في ساعة الصالة التاسعة. و صعد بطرس و يوحنا معا ا -1  "
و كان رجل اعرج من بطن امه يحمل كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل   -2 

 ليسال صدقة من الذين يدخلون الهيكل.
 فهذا لما راى بطرس و يوحنا مزمعين ان يدخال الهيكل سال لياخذ صدقة. -3 
 و قال انظر الينا. فتفرس فيه بطرس مع يوحنا  -4 
 فالحظهما منتظرا ان ياخذ منهما شيئا. -5 
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فقال بطرس ليس لي فضة و ال ذهب و لكن الذي لي فاياه اعطيك باس  يسوع المسي  الناصري ق  و  -6 
 امش.

 و امسكه بيده اليمنى و اقامه ففي الحال تشددت رجاله و كعباه.  -7 
 فوثب و وقف و صار يمشي و دخل معهما الى الهيكل و هو يمشي و يطفر و يسب  هللا.  -8 
 "  و ابصره جميع الشعب و هو يمشي و يسب  هللا -9 

 ا بلمهلس:
ب ل  يشررررفم م.عدًا فنجد الم.عد يهرررراح هللا. ف لتهرررر لح هو ع مة ا مت ء من اللو  ال.د  وهو طلر  ا مت ء. 

مواظبين على تعلي  الرسـل. وشـركة كسـر الخبز والصـلوات. وكل شـئ عنده  وال ظ مواصرف ت الكنلهرة األولى=  
 الش.كان مشتركا .. 
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 رجوع للفهرس  يوم السبت من األسبوع األول

 
 القراءات:

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

 

 (39:  118مز )
 (37-25:5)مت
 (21-1:12)رو
 (12-1:1)يع

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (39-27:21)أع
 (1:  5مز )

 (48-38:5)مت

 -(:48-38:5متإنجيل القداس )
 سمعت  انه قيل عين بعين و سن بسن. -38 " 
 و اما انا فاقول لك  ال تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك االيمن فحول له االخر ايضا.  -39 
 و من اراد ان يخاصمك و ياخذ ثوبك فاترك له الرداء ايضا.  -40 
 و من سخرك ميال واحدا فاذهب معه اثنين.   -41 
 من سالك فاعطه و من اراد ان يقترض منك فال ترده.   -42 
 قيل تحب قريبك و تبغض عدوك. سمعت  انه  -43 
و اما انا فاقول لك  احبوا اعداءك  باركوا العنيك  احسنوا الى مبغضيك  و صلوا الجل الذين يسيئون    -44 

 اليك  و يطردونك .
لكي تكونوا ابناء ابيك  الذي في السماوات فانه يشرق شمسه على االشرار و الصالحين و يمطر على  -45 

 االبرار و الظالمين.
 النه ان احببت  الذين يحبونك  فاي اجر لك  اليس العشارون ايضا يفعلون ذلك.   -46 
 و ان سلمت  على اخوتك  فقط فاي فضل تصنعون اليس العشارون ايضا يفعلون هكذا.  -47 
 "  فكونوا انت  كاملين كما ان اباك  الذي في السماوات هو كامل -48 

 إبجيل ب كل وإبجيل ال.دا :
 يد المهلح والهلو  فم الكم ل ليامام الكنا )وهم فصل من عظة الهيد على الج لعوص ي  اله

 
لكلماتي اصـغ يا رب تامل صـراخي.  اسـتمع لصـوت دعائي يا ملكي و   "  -(:1:  5مز  مزمور إنجيل القداس )
 " الهي الني اليك اصلي

 مامور ا بجيل:
=  يا ملكي وعلهي . لن  الم.درة أن بهلك فم طلر  الكم لالصلاخ المهتمل هلل  تى اكون  =  إنصت يا رب لكلماتي

 من يملك المهلح على قلال ط اعً  وص ي ه يهيل فم طلر  الكم ل.
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ترضيت وجهك بكل قلبي ارحمني حسب   نصيبي الرب قلت لحفظ كالمك."  -:(39:  118مز  ) مزمور باكر 

 "  قولك
 مامور ب كل: 

 وب لت لم إاتلت الهم ء وللس ملذات األرض.أب  إاتلاك = حظي أنت يا رب
 من يخت ر الهم ء، ف لهم ء ل   شلوط يجب إاا ع  .= فقلت أن أحفظ وصاياك

 ال يملن  فظ وص ي  هللا مون معوبة منل، لذلك بتوسل.= توسلت إلى وجهك
 

  -(:37-25:5متإنجيل باكر )
سلمك الخص  الى القاضي و يسلمك كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق لئال ي -25 "

 القاضي الى الشرطي فتلقى في السجن.
 الحق اقول لك ال تخرج من هناك حتى توفي الفلس االخير. -26 
 قد سمعت  انه قيل للقدماء ال تزن.  -27 
 و اما انا فاقول لك  ان كل من ينظر الى امراة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه.   -28 
فان كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها و القها عنك النه خير لك ان يهلك احد اعضائك و ال يلقى   -29 

 جسدك كله في جهن .
و ان كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها و القها عنك النه خير لك ان يهلك احد اعضائك و ال يلقى    -30 

 جسدك كله في جهن .
 تاب طالق.و قيل من طلق امراته فليعطها ك  -31 
 و اما انا فاقول لك  ان من طلق امراته اال لعلة الزنى يجعلها تزني و من يتزوج مطلقة فانه يزني.   -32 
 ايضا سمعت  انه قيل للقدماء ال تحنث بل اوف للرب اقسامك. -33 
 و اما انا فاقول لك  ال تحلفوا البتة ال بالسماء النها كرسي هللا.   -34 
 و ال باالرض النها موطئ قدميه و ال باورشلي  النها مدينة الملك العظي .   -35 
 و ال تحلف براسك النك ال تقدر ان تجعل شعرة واحدة بيضاء او سوداء.   -36 
 "  بل ليكن كالمك  نع  نع  ال ال و ما زاد على ذلك فهو من الشرير -37 

 إبجيل ب كل وإبجيل ال.دا :
 والهلو  فم الكم ل ليامام الكنا )وهم فصل من عظة الهيد على الج لعوص ي  الهيد المهلح 

 
 

  -(:21-1:12روالبولس )
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فاطلب اليك  ايها االخوة برافة هللا ان تقدموا اجسادك  ذبيحة حية مقدسة مرضية عند هللا عبادتك   -1  "
 العقلية.

و ال تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلك  بتجديد اذهانك  لتختبروا ما هي ارادة هللا الصالحة  -2 
 المرضية الكاملة. 

هو بينك  ان ال يرتئي فوق ما ينبغي ان يرتئي بل يرتئي الى   فاني اقول بالنعمة المعطاة لي لكل من -3 
 التعقل كما قس  هللا لكل واحد مقدارا من االيمان. 

 فانه كما في جسد واحد لنا اعضاء كثيرة و لكن ليس جميع االعضاء لها عمل واحد. -4 
 هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسي  و اعضاء بعضا لبعض كل واحد لالخر. -5 
 و لكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا انبوة فبالنسبة الى االيمان. -6 
 ام خدمة ففي الخدمة ام المعل  ففي التعلي . -7 
 ام الواعظ ففي الوعظ المعطي فبسخاء المدبر فباجتهاد الراح  فبسرور. -8 
 المحبة فلتكن بال رياء كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير. -9 
 وادين بعضك  بعضا بالمحبة االخوية مقدمين بعضك  بعضا في الكرامة.   -10 
 غير متكاسلين في االجتهاد حارين في الروح عابدين الرب. -11 
 فرحين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبين على الصالة.   -12 
 مشتركين في احتياجات القديسين عاكفين على اضافة الغرباء.  -13 
 ى الذين يضطهدونك  باركوا و ال تلعنوا.باركوا عل  -14 
 فرحا مع الفرحين و بكاء مع الباكين.  -15 
مهتمين بعضك  لبعض اهتماما واحدا غير مهتمين باالمور العالية بل منقادين الى المتضعين ال تكونوا   -16 

 حكماء عند انفسك .
 س.ال تجازوا احدا عن شر بشر معتنين بامور حسنة قدام جميع النا  -17 
 ان كان ممكنا فحسب طاقتك  سالموا جميع الناس. -18 
 ال تنتقموا النفسك  ايها االحباء بل اعطوا مكانا للغضب النه مكتوب لي النقمة انا اجازي يقول الرب.   -19 
 فان جاع عدوك فاطعمه و ان عطش فاسقه النك ان فعلت هذا تجمع جمر نار على راسه.  -20 
 " ال يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير -21 

 ال ولس:
 طلر  الهم ء:

 أي الموت عن ش وات الع لم.= تقدي  الجسد ذبيحة حية .1
 الع لم.بخت ر طلر   يل طلر  = تغيروا عن شكلك  بتجديد أذهانك  .2
 وص ي  عديدة من يلتاس ب   يهيل فم طلر  الهم ء. .3
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 -(:12-1:1يعالكاثوليكون )
 يعقوب عبد هللا و الرب يسوع المسي  يهدي السالم الى االثني عشر سبطا الذين في الشتات. -1 " 
 احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة.  -2 
 عالمين ان امتحان ايمانك  ينشئ صبرا.  -3 
 و اما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين و كاملين غير ناقصين في شيء.  -4 
 فسيعطى له.  و انما ان كان احدك  تعوزه حكمة فليطلب من هللا الذي يعطي الجميع بسخاء و ال يعير -5 
 و لكن ليطلب بايمان غير مرتاب البتة الن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الري  و تدفعه.  -6 
 فال يظن ذلك االنسان انه ينال شيئا من عند الرب. -7 
 رجل ذو رايين هو متقلقل في جميع طرقه.  -8 
 و ليفتخر االخ المتضع بارتفاعه.  -9 
 النه كزهر العشب يزول.و اما الغني فباتضاعه   -10 
الن الشمس اشرقت بالحر فيبست العشب فسقط زهره و فني جمال منظره هكذا يذبل الغني ايضا في    -11 

 طرقه. 
 " طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة النه اذا تزكى ينال اكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه -12 

 الك ثولللون:
طلر  الهررررررررررررررمر ء هو إ تمر ل التجر ر  بفل  فر همين أن هردف هللا من ر  أن بكمرل ومن يف م هرذا يفل  واث.رً  فم أبلرل  

 الهم وي. ومن يفل  يامام مناه.
 

 -(:39-27:21أعاإلبركسيس )
و لما قاربت االيام السبعة ان تت  راه اليهود الذين من اسيا في الهيكل فاهاجوا كل الجمع و القوا   -27 " 

 عليه االيادي.
صارخين يا ايها الرجال االسرائيليون اعينوا هذا هو الرجل الذي يعل  الجميع في كل مكان ضدا للشعب  -28 

 يونانيين ايضا الى الهيكل و دنس هذا الموضع المقدس.و الناموس و هذا الموضع حتى ادخل 
 النه  كانوا قد راوا معه في المدينة تروفيمس االفسسي فكانوا يظنون ان بولس ادخله الى الهيكل.  -29 
 فهاجت المدينة كلها و تراكض الشعب و امسكوا بولس و جروه خارج الهيكل و للوقت اغلقت االبواب.  -30 
 طلبون ان يقتلوه نما خبر الى امير الكتيبة ان اورشلي  كلها قد اضطربت.و بينما ه  ي  -31 
 فللوقت اخذ عسكرا و قواد مئات و ركض اليه  فلما راوا االمير و العسكر كفوا عن ضرب بولس.  -32 
 حينئذ اقترب االمير و امسكه و امر ان يقيد بسلسلتين و طفق يستخبر ترى من يكون و ماذا فعل. -33 
و كان البعض يصرخون بشيء و البعض بشيء اخر في الجمع و لما ل  يقدر ان يعل  اليقين لسبب    -34 

 الشغب امر ان يذهب به الى المعسكر.
 مله بسبب عنف الجمع. و لما صار على الدرج اتفق ان العسكر ح  -35 
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 الن جمهور الشعب كانوا يتبعونه صارخين خذه.  -36 
 و اذ قارب بولس ان يدخل المعسكر قال لالمير ايجوز لي ان اقول لك شيئا فقال اتعرف اليونانية.   -37 
 لة. افلست انت المصري الذي صنع قبل هذه االيام فتنة و اخرج الى البرية اربعة االالف الرجل من القت -38 
فقال بولس انا رجل يهودي طرسـوسـي من اهل مدينة غير دنية من كيليكية و التمس منك ان تاذن لي   -39 

 ان اكل   
 "   الشعب

 ا بلمهلس:
 الس التم واج    اللسل. ف لصليب طلر  المجد.م  ل لأل

 



 (األحد األول من الصوم المقدس)  قراءات الصوم الكبير
 

60 

 رجوع للفهرس  األحد األول من الصوم المقدس 

 
 القراءات:

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

 

 (2,1: 16مز)
 (12:7-34:6)مت

 (1: 17مز)
 (29-22:7)مت
 (14-1:13)رو

ــون:   ــكـــــ ــيـــــ ــولـــــ ــاثـــــ ــكـــــ  الـــــ
ــس: ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (21-13:1)يع
 (16:22-40:21)أع

 (2,1: 24مز)
 (33-19:6)مت

 -(:33-19:6متإنجيل القداس )
 ال تكنزوا لك  كنوزا على االرض حيث يفسد السوس و الصدا و حيث ينقب السارقون و يسرقون.   -19  " 
 بل اكنزوا لك  كنوزا في السماء حيث ال يفسد سوس و ال صدا و حيث ال ينقب سارقون و ال يسرقون.   -20 
 النه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك ايضا.  -21 
 كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا.سراج الجسد هو العين فان  -22 
 و ان كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما فان كان النور الذي فيك ظالما فالظالم ك  يكون.  -23 
ال يقدر احد ان يخدم سيدين النه اما ان يبغض الواحد و يحب االخر او يالزم الواحد و يحتقر االخر   -24 

 مال.ال تقدرون ان تخدموا هللا و ال
لذلك اقول لك  ال تهتموا لحياتك  بما تاكلون و بما تشربون و ال الجسادك  بما تلبسون اليست الحياة  -25 

 افضل من الطعام و الجسد افضل من اللباس.
انظروا الى طيور السماء انها ال تزرع و ال تحصد و ال تجمع الى مخازن و ابوك  السماوي يقوتها   -26 

 فضل منها.الست  انت  بالحري ا
 و من منك  اذا اهت  يقدر ان يزيد على قامته ذراعا واحدة.   -27 
 و لماذا تهتمون باللباس تاملوا زنابق الحقل كيف تنمو ال تتعب و ال تغزل.  -28 
 و لكن اقول لك  انه و ال سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها.  -29 
طرح غدا في التنور يلبسه هللا هكذا افليس بالحري جدا  فان كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم و ي  -30 

 يلبسك  انت  يا قليلي االيمان.
 فال تهتموا قائلين ماذا ناكل او ماذا نشرب او ماذا نلبس.   -31 
 فان هذه كلها تطلبها االم  الن اباك  السماوي يعل  انك  تحتاجون الى هذه كلها.   -32 
 "  بره و هذه كلها تزاد لك لكن اطلبوا اوال ملكوت هللا و  -33 

 إبجيل ال.دا :
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إبجيل أ د اللف ع طلب من  الصروس والصر ة والصردقة. ول.د صر س الشرعب أسر وعً  م مً  وج ء للكنلهرة للهرمي هذا 
ا بجيل. ف لكنلهررررررة ا.ول لن  ب ذا ا بجيل .. ي  من صررررررمت أبت لم اخهررررررل أكً  لذيذًا، ور  من صررررررليت، أبت لم 

ورً  فم الصرررررر ة. ور  من مفعت صرررررردقة، أبت لم اخهررررررل أوق اً  لذيذة  ينم  المت ملذات الع لم وقضرررررريت وقتً  ط
اخهل ب.ومًا. بل أبت قد إزمام منا  الهم وي. ومل ملذات الع لم يمكل   الهو  وممب   لم اكن، أم   من عمل مناًا  
سرررررم ورً  ف ذا لن يفهرررررد، بل هو ب ٍق لك لألبد. ومن بدأ يلون لل منا سرررررم وي سررررريتعل  قلال ب ذا الكنا الهرررررم وي 

وهذه ال هدف ل   سرررروى هللا. ولكن ملف اكون لن   العين البســـيطةمل ن مناه الهررررم وي. ثم يحدثن  عن    وب لهررررم ء
العين الاهرررررل ة؟ يلون هذا بمن بصرررررلم وبصررررروس وبتصررررردق فللون قل ن  متعل  بمل ن مناب  الهرررررم وي. بل يهرررررلن  

 مل هم شرررررررررررئ، ف   يعول المهرررررررررررلح فين  وبكون بيلرن. ثم بلى ال لر  ل ذا وهو عدس ا هتم س بشرررررررررررئ أي عدس 
 أوالمه.. إهتم ف.و بعمل الكنا الهم وي.

 
يا الهي عليك توكلت فال تدعني    -2  0  اليك يا رب ارفع نفسي  -1  "    -(:2,1:  24مزمور إنجيل القداس )مز

 "  اخزى ال تشمت بي اعدائي.
 مامور ا بجيل:

 أب  أررد أن أ ل  فم الهم ور ت. الهم ء ملافعة. والمعنى أن الملبم ي.ول= إليك يا رب رفعت نفسي
 فلن أهتم ب لغد= ال ا تموا ألبفهلم )ا بجيلع= إلهي عليك توكلت

 ف لمهلحم ال يحمل هم شئ، هو إكتش  طلر  الفل  الحقل.م، بمن يحل  فم الهم ور ت.
 

شـفتين اسـمع يا رب للحق انصـت الى صـراخي اصـغ الى صـالتي من    -1 "  -(:2,1:  16مزمور العشـية )مز
 " من قدامك يخرج قضائي عيناك تنظران المستقيمات -2 بال غش.

 مامور العشلة:
وعنصـت إلى صـالتي من ـشفاه غير  أبت ي  هللا ع مل فم مل م  احلم بل، إسرتمي صر ام.  =  إـستمع يا هللا عدلي

 فنحل  الهم ور ت.. وتنظر عيوننا اإلستقامةفلن تم أن بكون ب  رر ء = غاشة
 

 -(:12:7-34:6متالعشية )إنجيل 
 (34:6مت)
 "  فال تهتموا للغد الن الغد يهت  بما لنفسه يكفي اليوم شره. -34 " 
 (12-1:7مت)
 ال تدينوا لكي ال تدانوا. -1 "
 النك  بالدينونة التي بها تدينون تدانون و بالكيل الذي به تكيلون يكال لك . -2 
 و لماذا تنظر القذى الذي في عين اخيك و اما الخشبة التي في عينك فال تفطن لها.  -3 
 ام كيف تقول الخيك دعني اخرج القذى من عينك و ها الخشبة في عينك.  -4 
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 عينك و حينئذ تبصر جيدا ان تخرج القذى من عين اخيك. يا مرائي اخرج اوال الخشبة من -5 
 ال تعطوا القدس للكالب و ال تطرحوا دررك  قدام الخنازير لئال تدوسها بارجلها و تلتفت فتمزقك .  -6 
 اسالوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفت  لك . -7 
 الن كل من يسال ياخذ و من يطلب يجد و من يقرع يفت  له.  -8 
 اي انسان منك  اذا ساله ابنه خبزا يعطيه حجرا. ام -9 
 و ان ساله سمكة يعطيه حية.  -10 
فان كنت  و انت  اشرار تعرفون ان تعطوا اوالدك  عطايا جيدة فك  بالحري ابوك  الذي في السماوات   -11 

 يهب خيرات للذين يسالونه. 
 "  به  الن هذا هو الناموس و االنبياء فكل ما تريدون ان يفعل الناس بك  افعلوا هكذا انت  ايضا -12 

 إبجيل العشلة:
من يظن  ..  ال تهتموا بالغد.. ال تدينوا.. لماذا تنظر القذى في عين أخيك=  هن  بلى مع  ت الحل ة الهرررررررررررم ورة

 أن أبوه الهم وي إ  يهمح لل بتجلبة، أن التجلبة هم  لة، أي الشك فم محاة هللا وإهتم مل بن  . 
 

الرب صخرتي و حصني و منقذي الهي صخرتي به   احبك يا رب يا قوتي.  " - : (1: 17مز ) مزمور باكر 
 "   احتمي ترسي و قرن خالصي و ملجاي

 مامور ب كل: 
 ف و الصخلة.= هو ثباتي وملجأيهذه بله ن من علفل. = أحبك يا رب قوتي

 
 -(:29-22:7متإنجيل باكر )

كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب اليس باسمك تنبانا و باسمك اخرجنا شياطين و  -22 " 
 باسمك صنعنا قوات كثيرة.

 فحينئذ اصرح له  اني ل  اعرفك  قط اذهبوا عني يا فاعلي االث .   -23 
 فكل من يسمع اقوالي هذه و يعمل بها اشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر.  -24 
فنزل المطر و جاءت االنهار و هبت الرياح و وقعت على ذلك البيت فل  يسقط النه كان مؤسسا على   -25 

 الصخر.
 و كل من يسمع اقوالي هذه و ال يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل.  -26 
 فنزل المطر و جاءت االنهار و هبت الرياح و صدمت ذلك البيت فسقط و كان سقوطه عظيما.   -27 
 فلما اكمل يسوع هذه االقوال بهتت الجموع من تعليمه.   -28 
 "  النه كان يعلمه  كمن له سلطان و ليس كالكتبة -29 

 إبجيل ب كل:
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بيت. ولكن على أي أرض ب نم ال يت. البد أن ب ني    بحن ب نم  ل ة سرررررم ورة يشررررر     الهررررريد المهرررررلح هن  بمب    
على صررخلة. والصررخلة هو المهررلح. ولكن هل بعلف المهررلح؟ لكم بعلف المهررلح  قل.ة ف  بشررك فلل إ ا ه ت  
اللر   وبال الم ل )أي التج ر ع علين  أن بعمل بل س المهلح. ومل من ينفذ أقوال المهلح سلعلفل، ومن يعلف 

ن يشرك فلل، م م   دث. ف لشرل  ن ماام التشرللك فم محاة المهرلح لن ، ورهرتغل أي اجلبة لكم مح تل ال يملن أ
يشررررررلك فم هذه المحاة، لكن انفيذب  للوصرررررر ي  هو طلر  بعلف بل  قل.ة المهررررررلح، إ  انفتح أعينن  فنعلفل. فتنفيذ  

 الوصلة ين.م ال.لب، و"طوبى ألبقل ء ال.لب ألب م يع ينون هللا".
 

 -(:14-1:13روالبولس )
لتخضع كل نفس للسالطين الفائقة النه ليس سلطان اال من هللا و السالطين الكائنة هي مرتبة من   -1 " 

 هللا.
 حتى ان من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب هللا و المقاومون سياخذون النفسه  دينونة.  -2 
 تخاف السلطان افعل الصالح فيكون  فان الحكام ليسوا خوفا لالعمال الصالحة بل للشريرة افتريد ان ال -3 

 لك مدح منه. 
النه خادم هللا للصالح و لكن ان فعلت الشر فخف النه ال يحمل السيف عبثا اذ هو خادم هللا منتق   -4 

 للغضب من الذي يفعل الشر.
 لذلك يلزم ان يخضع له ليس بسبب الغضب فقط بل ايضا بسبب الضمير.  -5 
 ينه.فانك  الجل هذا توفون الجزية ايضا اذ ه  خدام هللا مواظبون على ذلك بع -6 
فاعطوا الجميع حقوقه  الجزية لمن له الجزية الجباية لمن له الجباية و الخوف لمن له الخوف و   -7 

 االكرام لمن له االكرام.
 ال تكونوا مديونين الحد بشيء اال بان يحب بعضك  بعضا الن من احب غيره فقد اكمل الناموس.  -8 
ال تشته و ان كانت وصية اخرى هي مجموعة في هذه   النه ال تزن ال تقتل ال تسرق ال تشهد بالزور -9 

 الكلمة ان تحب قريبك كنفسك.
 المحبة ال تصنع شرا للقريب فالمحبة هي تكميل الناموس. -10 
هذا و انك  عارفون الوقت انها االن ساعة لنستيقظ من النوم فان خالصنا االن اقرب مما كان حين   -11 

 امنا.
 ب النهار فلنخلع اعمال الظلمة و نلبس اسلحة النور.قد تناهى الليل و تقار   -12 
 لنسلك بلياقة كما في النهار ال بالبطر و السكر ال بالمضاجع و العهر ال بالخصام و الحسد.  -13 
 " بل البسوا الرب يسوع المسي  و ال تصنعوا تدبيرا للجسد الجل الشهوات -14 

 ال ولس:
 م نى على صخلة.الخضوع ل ذه الوص ي  يجعل ال يت 
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  -(:21-13:1يعالكاثوليكون )
 ال يقل احد اذا جرب اني اجرب من قبل هللا الن هللا غير مجرب بالشرور و هو ال يجرب احدا.  -13  "
 و لكن كل واحد يجرب اذا انجذب و انخدع من شهوته.   -14 
 ث  الشهوة اذا حبلت تلد خطية و الخطية اذا كملت تنتج موتا.   -15 
 تضلوا يا اخوتي االحباء. ال  -16 
كل عطية صالحة و كل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند ابي االنوار الذي ليس عنده تغيير و   -17 

 ال ظل دوران.
 شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خالئقه.  -18 
 اذا يا اخوتي االحباء ليكن كل انسان مسرعا في االستماع مبطئا في التكل  مبطئا في الغضب. -19 
 الن غضب االنسان ال يصنع بر هللا.   -20 
 " لذلك اطرحوا كل نجاسة و كثرة شر فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة ان تخلص نفوسك  -21 

 الك ثولللون:
كل [ أن ينهررررب أعم لل الصرررر لحة لنفهررررل واللسررررول هن  يعلم أن  2[ إ ا إبجذ  ا بهرررر ن من شرررر وال ]1المع  ت ]

 [ النج سة والشل.4[ سلعة الغضب ]3]عطية صالحة هي من فوق 
 

  -(:16:22-40:21أعاإلبركسيس )
 (40:21أع)
فصــــــار ســــــكوت عظي  فنادى باللغة فلما اذن له وقف بولس على الدرج و اشــــــار بيده الى الشــــــعب   -40 "

 " العبرانية قائال.
 (16-1:22أع)
 ايها الرجال االخوة و االباء اسمعوا احتجاجي االن لديك . -1  "
 فلما سمعوا انه ينادي له  باللغة العبرانية اعطوا سكوتا احرى فقال. -2 
ؤدبا عند رجلي غماالئيل على انا رجل يهودي ولدت في طرسوس كيليكية و لكن ربيت في هذه المدينة م -3 

 تحقيق الناموس االبوي و كنت غيورا هلل كما انت  جميعك  اليوم.
 و اضطهدت هذا الطريق حتى الموت مقيدا و مسلما الى السجون رجاال و نساء. -4 
كما يشهد لي ايضا رئيس الكهنة و جميع المشيخة الذين اذ اخذت ايضا منه  رسائل لالخوة الى دمشق   -5 

 بت التي بالذين هناك الى اورشلي  مقيدين لكي يعاقبوا.ذه
فحدث لي و انا ذاهب و متقرب الى دمشق انه نحو نصف النهار بغتة ابرق حولي من السماء نور   -6 

 عظي .
 فسقطت على االرض و سمعت صوتا قائال لي شاول شاول لماذا تضطهدني.  -7 
 فاجبت من انت يا سيد فقال لي انا يسوع الناصري الذي انت تضطهده. -8 
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 و الذين كانوا معي نظروا النور و ارتعبوا و لكنه  ل  يسمعوا صوت الذي كلمني.  -9 
فقلت ماذا افعل يا رب فقال لي الرب ق  و اذهب الى دمشق و هناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك   -10 

 ان تفعل.
 نت ال ابصر من اجل بهاء ذلك النور اقتادني بيدي الذين كانوا معي فجئت الى دمشق. و اذ ك  -11 
 ث  ان حنانيا رجال تقيا حسب الناموس و مشهودا له من جميع اليهود السكان.   -12 
 اتى الي و وقف و قال لي ايها االخ شاول ابصر ففي تلك الساعة نظرت اليه.  -13 
 عل  مشيئته و تبصر البار و تسمع صوتا من فمه. فقال اله ابائنا انتخبك لت  -14 
 النك ستكون له شاهدا لجميع الناس بما رايت و سمعت.   -15 
 "  و االن لماذا تتوانى ق  و اعتمد و اغسل خطاياك داعيا باس  الرب -16 

 ا بلمهلس:
بمف هلم ا طئة. لذلك بجد هللا هن  بلى قصرررررررة إيم ن بولس اللسرررررررول. ف و إضررررررر  د الكنلهرررررررة ألبل يحب هللا لكن 

 يظ ل لل ور يئ لل من يشل  لل. ف   يعين ضعف ان  ورمهك بميدين .
 

 رجوع للفهرس  من الصوم المقدس يوم األحد األول  مساء صالة

 
 -(:38-27:6اإلنجيل )لو

 احسنوا الى مبغضيك .لكني اقول لك  ايها السامعون احبوا اعداءك    -27 " 
 باركوا العنيك  و صلوا الجل الذين يسيئون اليك .  -28 
 من ضربك على خدك فاعرض له االخر ايضا و من اخذ رداءك فال تمنعه ثوبك ايضا.  -29 
 و كل من سالك فاعطه و من اخذ الذي لك فال تطالبه.  -30 
 و كما تريدون ان يفعل الناس بك  افعلوا انت  ايضا به  هكذا.  -31 
 و ان احببت  الذين يحبونك  فاي فضل لك  فان الخطاة ايضا يحبون الذين يحبونه .  -32 
 و اذا احسنت  الى الذين يحسنون اليك  فاي فضل لك  فان الخطاة ايضا يفعلون هكذا.  -33 
تستردوا منه  فاي فضل لك  فان الخطاة ايضا يقرضون الخطاة لكي  و ان اقرضت  الذين ترجون ان  -34 

 يستردوا منه  المثل. 
بل احبوا اعداءك  و احسنوا و اقرضوا و انت  ال ترجون شيئا فيكون اجرك  عظيما و تكونوا بني العلي    -35 

 فانه منع  على غير الشاكرين و االشرار.
 . فكونوا رحماء كما ان اباك  ايضا رحي   -36 
 و ال تدينوا فال تدانوا ال تقضوا على احد فال يقضى عليك  اغفروا يغفر لك .  -37 
اعطوا تعطوا كيال جيدا ملبدا مهزوزا فائضـــــــا يعطون في احضـــــــانك  النه بنفس الكيل الذي به تكيلون   -38 

 " يكال لك 
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 ا بجيل هو اع للم الهيد المهلح التم من يتاع   يحل  فم الهم ء ورلون لل مناًا سم ورً .
 

يفرح جبل صـهيون   االرض يمينك مالنة برا.نظير اـسمك يا هللا تـسبيحك الى اقاصـي    "  -(:8:47،9المزمور )
 "  تبتهج بنات يهوذا من اجل احكامك

أي    فليفرح جبل صـهيون =  ومن يتاع   يفل . يمينك مملوءة عدال  المامور هم اهر لح هللا على أ ل مل ووصر ي ه=  
 الكنلهة.
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 رجوع للفهرس  قراءات أيام األسبوع الثاني 

 
الشرررل  ن جل  الهررريد المهرررلح. وقلاءات هذا األسررر وع اشررريل لن  إلى يوس األ د ال. مس هو أ د التجلبة وبهرررمي فلل أن 

 اداع ت إبللس وملف بتف ماه .
ال لر  لتف مي اداع ت إبللس، أن بصررررلم مل  ين وال بمل. ومن هو على صررررلة ب  ، ف   يهررررتجيب  يوم اإلثنين:  

 ورنت.م من أعداال الشل طين. ، ور لمهم عنل لل،
هن  بهرررمي عن اجلبة صرررةاة ي.ي في   م يلرن، أال وهم ا اك ل على أموال م أو على أشرررخ ص بشرررل. يوم الثالثاء: 

 أب  ف.و. ون لم لك أهملة عند . إعتمد على  والهيد ي.ول بي مل م لك وإااعنم، أي ال يل
  لول ل   وال  تى عند هللا. اجلبة جديدة يجل  ب   إبللس أوالم هللا. أن هن   مشرررررررررررر كل عورصررررررررررررة اليوم األربعاء: 

والكت   ي.ول "هل يهررتحيل على الل  شررئ" ف لت ميذ هن  شررلوا فم قدرة المهررلح على إطع س الجموع، 
وق لوا "أين بجد ا اًا ب ذا الم.دار". اصررررروصرررررً  أن هذه التجلبة ج ءت بعد أن صرررررني المهرررررلح أم م م 

 معجاة الخمس ا اات. ف م ب  عذر.
س إبجيل يوس ال  ث ء. ولكن هن   إضر فة أن من يتل  شرئ من أجل المهرلح يماذ مئة ضرع . هو بف يوم الخميس:

 فكل من يتمهك بمن ال ي لي أي يتمهك بإعتم مه على الم ل هو فم اجلبة.
والخرداع ال ر بم أن ب تم    .  هنر  ارداعين األول أن ب تم بخ ر ير  ا الرن مون أن ب تم برمن بن.م أبفهررررررررررررررنر   يوم الجمـعة:

 ة معلوم ان  اللو لة، مون أن ب تم ب ن بنفذه . لكن التنفيذ هو الصخلة التم ب نم علي   بيتن .بار م 
 ال لر  الل ب الواسي اداع ألوالم هللا.يوم السبت: 
عدو الخيل يجل  الهريد الل ، والل  ينتصرل عللل مإبهر ن مون معوبة من الهوال. وم ن  لك بإسرتخداس  يوم األحد: 

 كلمة هللا.
 : أب جيل ال  ث ء واألربع ء والخملس ملااة الاياً  جمي ً ةملحوظ

 الخميس األربعاء الثالثاء
 هللا يع م من ي لي شئ مئة ضع  ال اشك فم إمل بل ت هللا  ال اتكل على الم ل 
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 رجوع للفهرس  يوم اإلثنين من األسبوع الثاني 

 
 -(:8-1:18لوإنجيل القداس )

 و قال له  ايضا مثال في انه ينبغي ان يصلى كل حين و ال يمل.  -1 "  
 قائال كان في مدينة قاض ال يخاف هللا و ال يهاب انسانا.  -2 
 و كان في تلك المدينة ارملة و كانت تاتي اليه قائلة انصفني من خصمي.  -3 
 و كان ال يشاء الى زمان و لكن بعد ذلك قال في نفسه و ان كنت ال اخاف هللا و ال اهاب انسانا. -4 
 فاني الجل ان هذه االرملة تزعجني انصفها لئال تاتي دائما فتقمعني.  -5 
 و قال الرب اسمعوا ما يقول قاضي الظل . -6 
 و هو متمهل عليه .  افال ينصف هللا مختاريه الصارخين اليه نهارا و ليال -7 
 " اقول لك  انه ينصفه  سريعا و لكن متى جاء ابن االنسان العله يجد االيمان على االرض -8 

 إبجيل ال.دا :
ب لصرررر ة مل  ين وبدون ملل بغلب الشررررل  ن. ف لشررررل  ن ال يل  عن الحل  ضررررد أوالم هللا. ولكنل ال يهررررت لي  

ك يلون ب لصرررررر ة. بل أن هللا ينت.م لمخت ررل الذين ل م صررررررلة مع م شررررررئ لو م بوا على صررررررلة مهررررررتملة ب  ، و ل
 مهتملة معل من عدوهم إبللس.

 
قـدموا    -2قـدموا للرب يـا ابنـاء هللا قـدموا للرب مجـدا و عزا.    -1  "  -(:2,1:  38مزمور إنجيـل القـداس )مز

 "  للرب مجد اسمه اسجدوا للرب في زينة مقدسة
 مامور ا بجيل:

 هذا  ث لن  أن بصلم ماامً .= هللا قدموا للرب يا أبناء
 ب.دس أبفهن   ب اح  لة أي بلفض ش وات الع لم.= قدموا للرب أبناء الكباش

 
 النبوات:

 (7:5-2:4)إش (14-6:3)خر
 

  -:(14-6:3)خر
ث  قال انا اله ابيك اله ابراهي  و اله اسحق و اله يعقوب فغطى موسى وجهه النه خاف ان ينظر الى  -6 " 

 هللا.
فقال الرب اني قد رايت مذلة شعبي الذي في مصر و سمعت صراخه  من اجل مسخريه  اني علمت   -7 

 اوجاعه . 
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فنزلت النقذه  من ايدي المصريين و اصعده  من تلك االرض الى ارض جيدة و واسعة الى ارض  -8 
 ويين و اليبوسيين. تفيض لبنا و عسال الى مكان الكنعانيين و الحثيين و االموريين و الفرزيين و الح 

 و االن هوذا صراخ بني اسرائيل قد اتى الي و رايت ايضا الضيقة التي يضايقه  بها المصريون.  -9 
 فاالن هل  فارسلك الى فرعون و تخرج شعبي بني اسرائيل من مصر.  -10 
 فقال موسى هلل من انا حتى اذهب الى فرعون و حتى اخرج بني اسرائيل من مصر.   -11 
ل اني اكون معك و هذه تكون لك العالمة اني ارسلتك حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون هللا  فقا  -12 

 على هذا الجبل. 
فقال موسى هلل ها انا اتي الى بني اسرائيل و اقول له  اله ابائك  ارسلني اليك  فاذا قالوا لي ما اسمه    -13 

 فماذا اقول له . 
 " قال هكذا تقول لبني اسرائيل اهيه ارسلني اليك فقال هللا لموسى اهيه الذي اهيه و  -14 

 ع:14-6:3)الفم
موسرررررى الا شرررررةال من ع ومية فلعون رما للمهرررررلح الذي الصرررررن  من إبللس. وال ظ أن المصرررررلرين هن  رما  

لون الشررعب والشررعب يصررلخ.. ولكن موسررى أالج م إلى أرض جيدة واسررعة، بعد ان م بوا فى خ   هرر   بللس م بوا يُ 
هرلح فتح لن  ب   الهرم ء ،لكنن  بحن م  زلن  فم هذا الع لم بع بى من الضرل. ت . فلم  ا بعوم وبنخدع  ضرل.ة. والم

 والهم ء مفتو ة لن  ، فلنص ل وب   فى ب  ية ال لر .
 

 -:(7:5-2:4)إش
 (6-2:4)إش

 في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء و مجدا و ثمر االرض فخرا و زينة للناجين من اسرائيل.  -2  "
و يكون ان الذي يبقى في صهيون و الذي يترك في اورشلي  يسمى قدوسا كل من كتب للحياة في  -3 

 اورشلي .
 اذا غسل السيد قذر بنات صهيون و نقى دم اورشلي  من وسطها بروح القضاء و بروح االحراق.  -4 
لمعان نار ملتهبة   يخلق الرب على كل مكان من جبل صهيون و على محفلها سحابة نهارا و دخانا و -5 

 ليال الن على كل مجد غطاء.
 " و تكون مظلة للفيء نهارا من الحر و لملجا و لمخبا من السيل و من المطر. -6 

 (7-1:5)إش
 النشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمه كان لحبيبي كرم على اكمة خصبة.  -1  "
نقر فيه ايضا معصرة فانتظر ان  فنقبه و نقى حجارته و غرسه كرم سورق و بنى برجا في وسطه و -2 

 يصنع عنبا فصنع عنبا رديئا. 
 و االن يا سكان اورشلي  و رجال يهوذا احكموا بيني و بين كرمي.  -3 
 ماذا يصنع ايضا لكرمي و انا ل  اصنعه له لماذا اذ انتظرت ان يصنع عنبا صنع عنبا رديئا. -4 
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 ير للرعي اهدم جدرانه فيصير للدوس. فاالن اعرفك  ماذا اصنع بكرمي انزع سياجه فيص  -5 
 و حسك و اوصي الغي  ان ال يمطر عليه مطرا.  ينقب فيطلع شوكو اجعله خرابا ال يقضب و ال  -6 
ان كرم رب الجنود هو بيت اســــــــرائيل و غرس لذته رجال يهوذا فانتظر حقا فاذا ســــــــفك دم و عدال فاذا   -7 

 "  صراخ
 ع:7:5-2:4)إشفم

يتعالى ويتمجد من يبقي.. يدعون اطهارا .. ألن الرب يغسـل دنس بني  هن  بلى من يهريل وراء وصر ي  المهرلح =
ع ســـياجه فيصـــير للنهب.. أوصـــي الســـحاب أاّل يمطر عليه أقلوالعلس من ينخدع بخداع ت إبللس=  . إســـرائيل

 باع اللو  ال.د .= مطرا  
 
 

 القراءات:
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 
ــكــــون:  ــيــ ــكـــــاثــــولــ  الــ

 

 (10: 39مز)
 (29-25:9)مر
 (25-18:1)رو
 (8-1:1)يه

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (11:5-26:4)أع
 (2,1: 38مز)

 (8-1:18)لو

 
 "  اما انت يا رب فال تمنع رافتك عني تنصرني رحمتك و حقك دائما  " -:(10: 39مز)مزمور باكر 
 مامور ب كل:

 هلذا يناغم أن بصلم لياعد هللا إبللس عن .= أيها الرب إلهي ال تبعد عني رأفاتك. رحمتك
 

 -(:29-25:9مرإنجيل باكر )
فلما راى يسوع ان الجمع يتراكضون انتهر الروح النجس قائال له ايها الروح االخرس االص  انا امرك   -25 " 

 اخرج منه و ال تدخله ايضا.
 فصرخ و صرعه شديدا و خرج فصار كميت حتى قال كثيرون انه مات.   -26 
 فامسكه يسوع بيده و اقامه فقام.  -27 
 لى انفراد لماذا ل  نقدر نحن ان نخرجه.و لما دخل بيتا ساله تالميذه ع  -28 
 "  فقال له  هذا الجنس ال يمكن ان يخرج بشيء اال بالصالة و الصوم -29 

 إبجيل ب كل:
 هلذا بغلب إبللس.. هذا الجنس ال يمكن أن يخرج إاّل بالصالة والصوم
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 -(:25-18:1روالبولس )
 الن غضب هللا معلن من السماء على جميع فجور الناس و اثمه  الذين يحجزون الحق باالث .  -18 " 
 اذ معرفة هللا ظاهرة فيه  الن هللا اظهرها له . -19 
الن اموره غير المنظورة ترى منذ خلق العال  مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية و الهوته حتى انه    -20 

 بال عذر.
 ما عرفوا هللا ل  يمجدوه او يشكروه كاله بل حمقوا في افكاره  و اظل  قلبه  الغبي. النه  ل   -21 
 و بينما ه  يزعمون انه  حكماء صاروا جهالء.   -22 
 و ابدلوا مجد هللا الذي ال يفنى بشبه صورة االنسان الذي يفنى و الطيور و الدواب و الزحافات.   -23 
 قلوبه  الى النجاسة الهانة اجساده  بين ذواته .لذلك اسلمه  هللا ايضا في شهوات  -24 
 الذين استبدلوا حق هللا بالكذب و اتقوا و عبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك الى -25 
 "  االبد امين 

 ال ولس:
 على من هو مغلو  من إبللس يحل  فم ا  ي ه، إ  هو ال يصلم. غضب هللا معلن من السماء

 
 -(:8-1:1يهالكاثوليكون )

يهوذا عبد يسوع المسي  و اخو يعقوب الى المدعوين المقدسين في هللا االب و المحفوظين ليسوع   -1 " 
 المسي .

 لتكثر لك  الرحمة و السالم و المحبة.  -2 
ايها االحباء اذ كنت اصنع كل الجهد الكتب اليك  عن الخالص المشترك اضطررت ان اكتب اليك  واعظا  -3 

 ان تجتهدوا الجل االيمان المسل  مرة للقديسين.
النه دخل خلسة اناس قد كتبوا منذ القدي  لهذه الدينونة فجار يحولون نعمة الهنا الى الدعارة و ينكرون  -4 

  و ربنا يسوع المسي .السيد الوحيد هللا
فاريد ان اذكرك  و لو علمت  هذا مرة ان الرب بعدما خلص الشعب من ارض مصر اهلك ايضا الذين ل    -5 

 يؤمنوا. 
و المالئكة الذين ل  يحفظوا رياسته  بل تركوا مسكنه  حفظه  الى دينونة اليوم العظي  بقيود ابدية   -6 

 تحت الظالم. 
و المدن التي حولهما اذ زنت على طريق مثلهما و مضت وراء جسد اخر جعلت  كما ان سدوم و عمورة -7 

 عبرة مكابدة عقاب نار ابدية.
 و لكن كذلك هؤالء ايضا المحتلمون ينجسون الجسد و يتهاونون بالسيادة و يفترون على ذوي  -8
 "  االمجاد 

 الك ثولللون:
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 وبلى ب  ية إبللس وس.وطل.. نا مرة من القديسيناإليمان المسل  لبجد اداع جديد من إبللس أال وهو اشورل 
 

 -(:11:5-36:4أعاإلبركسيس )
 (37-36:4أع)
 و يوسف الذي دعي من الرسل برنابا الذي يترج  ابن الوعظ و هو الوي قبرسي الجنس.  -36  " 
 " اذ كان له حقل باعه و اتى بالدراه  و وضعها عند ارجل الرسل. -37 
 (11-1:5أع)
 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 الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس و تختلس من ثمن الحقل.  -3 
انت   اليس و هو باق كان يبقى لك و لما بيع ال  يكن في سلطانك فما بالك وضعت في قلبك هذا االمر -4 

 ل  تكذب على الناس بل على هللا.
 فلما سمع حنانيا هذا الكالم وقع و مات و صار خوف عظي  على جميع الذين سمعوا بذلك. -5 
 فنهض االحداث و لفوه و حملوه خارجا و دفنوه.  -6 
 ث  حدث بعد مدة نحو ثالث ساعات ان امراته دخلت و ليس لها خبر ما جرى. -7 
 لي لي ابهذا المقدار بعتما الحقل فقالت نع  بهذا المقدار. فاجابها بطرس قو  -8 
فقال لها بطرس ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب هوذا ارجل الذين دفنوا رجلك على الباب و  -9 

 سيحملونك خارجا.
ب  فوقعت في الحال عند رجليه و ماتت فدخل الشباب و وجدوها ميتة فحملوها خارجا و دفنوها بجان  -10 

 رجلها. 
 "  فصار خوف عظي  على جميع الكنيسة و على جميع الذين سمعوا بذلك -11 

 ا بلمهلس:
ع. ومن يصرررريل على شرررر كلتل ي لك 44:8موت  ن بل  إ  مذ  على اللو  ال.د . ومن يلذ  هو إبن  بللس )يو

 م لل.
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 رجوع للفهرس  يوم الثالثاء من األسبوع الثاني 

 
 -(:27-17:10مرإنجيل القداس )

و فيما هو خارج الى الطريق ركض واحد و جثا له و ساله ايها المعل  الصال  ماذا اعمل الرث    -17 " 
 الحياة االبدية.

 فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا ليس احد صالحا اال واحد و هو هللا.  -18 
 امك. انت تعرف الوصايا ال تزن ال تقتل ال تسرق ال تشهد بالزور ال تسلب اكرم اباك و -19 
 فاجاب و قال له يا معل  هذه كلها حفظتها منذ حداثتي.   -20 
فنظر اليه يسوع و احبه و قال له يعوزك شيء واحد اذهب بع كل ما لك و اعط الفقراء فيكون لك كنز   -21 

 في السماء و تعال اتبعني حامال الصليب. 
 فاغت  على القول و مضى حزينا النه كان ذا اموال كثيرة.  -22 
 لكوت هللا.فنظر يسوع حوله و قال لتالميذه ما اعسر دخول ذوي االموال الى م  -23 
فتحير التالميذ من كالمه فاجاب يسوع ايضا و قال له  يا بني ما اعسر دخول المتكلين على االموال    -24 

 الى ملكوت هللا.
 مرور جمل من ثقب ابرة ايسر من ان يدخل غني الى ملكوت هللا.   -25 
 فبهتوا الى الغاية قائلين بعضه  لبعض فمن يستطيع ان يخلص.  -26 
  اليه  يسوع و قال عند الناس غير مستطاع و لكن ليس عند هللا الن كل شيء مستطاع عند هللافنظر    -27 
" 

 إبجيل ال.دا :
ما أعـسر دخول المتكلين على األموال إلى هللا للس ضرد أن يلون ا بهر ن  نلً  بل أن يلون متكً  على أموالل= 

ب لمف وس الحلفم ولكن أن ال اكون لألموال قلمة فم بظلب ، إ ا للس  =  بع كل مالكومعوة الل  لن .. .  ملكوت هللا
د  الم ل يلون لن  إطمئن ن وإ ا لم يوجد بخ ف. فلن  إلل وا د يدبل لن  مل شررررررررررررئ بعتمد عللل إعتم مًا مللً . ومن  ُوج 

ت. ل بهررررر ب وأيضررررر  الخوف من المهررررر م  لن  بع م الف.لاء. ا عتم م على الم ل هو اجلبة يهررررر.و في   المؤمنون.
 ب.ا الم ل هو فش يه.و فلل ا به ن .

 
 " طوبى للذي ينظر الى المسكين في يوم الشر ينجيه الرب"  -(:1: 40مزمور إنجيل القداس )مز

 مامور ا بجيل:
من ب ع أموالل  =  في يوم الســـوء ينجيه الربمن أع ى أموالل للف.لاء.  =  طوبى لمن يتفه  أمر المســـكين والفقير

 .لن يتلمل هللا
 النبوات:

 (16-7:5)إش (26-1:19)أي
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 -:(26-1:19)أي

 فاجاب ايوب و قال.  -1 " 
 حتى متى تعذبون نفسي و تسحقونني بالكالم. -2 
 هذه عشر مرات اخزيتموني ل  تخجلوا من ان تحكروني.  -3 
 و هبني ضللت حقا علي تستقر ضاللتي.  -4 
 ان كنت  بالحق تستكبرون علي فثبتوا علي عاري. -5 
 فاعلموا اذا ان هللا قد عوجني و لف علي احبولته. -6 
 ها اني اصرخ ظلما فال استجاب ادعو و ليس حك . -7 
 قد حوط طريقي فال اعبر و على سبلي جعل ظالما.  -8 
 ازال عني كرامتي و نزع تاج راسي.  -9 
 ت و قلع مثل شجرة رجائي.هدمني من كل جهة فذهب  -10 
 و اضرم علي غضبه و حسبني كاعدائه.  -11 
 معا جاءت غزاته و اعدوا علي طريقه  و حلوا حول خيمتي.   -12 
 قد ابعد عني اخوتي و معارفي زاغوا عني.  -13 
 اقاربي قد خذلوني و الذين عرفوني نسوني.  -14 
 نه  غريبا.نزالء بيتي و امائي يحسبونني اجنبيا صرت في اعي  -15 
 عبدي دعوت فل  يجب بفمي تضرعت اليه.  -16 
 نكهتي مكروهة عند امراتي و خممت عند ابناء احشائي.  -17 
 االوالد ايضا قد رذلوني اذا قمت يتكلمون علي.  -18 
 كرهني كل رجالي و الذين احببته  انقلبوا علي.  -19 
 عظمي قد لصق بجلدي و لحمي و نجوت بجلد اسناني. -20 
 تراءفوا تراءفوا انت  علي يا اصحابي الن يد هللا قد مستني.   -21 
 لماذا تطاردونني كما هللا و ال تشبعون من لحمي. -22 
 ليت كلماتي االن تكتب يا ليتها رسمت في سفر.  -23 
 و نقرت الى االبد في الصخر بقل  حديد و برصاص.   -24 
 اما انا فقد علمت ان وليي حي و االخر على االرض يقوم. -25 
 "  و بعد ان يفنى جلدي هذا و بدون جسدي ارى هللا -26 

 ع26-1:19)أيفم
بعد أن يفنى جلدي هذا وبدون المل التم يع بم من  ، ولكنل ين م م مل ق اً =  أهن  بهرررررررررررمي أيو  يهرررررررررررتعلض  

 لم يلن لن  بصيب م مي على األرض فللفم أبن  سنلى هللا فم الهم ء.والمعنى أبل  تى ولو  جسدي أرى الرب
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 -:(16-7:5)إش

ان كرم رب الجنود هو بيت اسرائيل و غرس لذته رجال يهوذا فانتظر حقا فاذا سفك دم و عدال فاذا  -7  " 
 صراخ.

وحدك  في وسط   ويل للذين يصلون بيتا ببيت و يقرنون حقال بحقل حتى ل  يبق موضع فصرت  تسكنون  -8 
 االرض.

 في اذني قال رب الجنود اال ان بيوتا كثيرة تصير خرابا بيوتا كبيرة و حسنة بال ساكن.  -9 
 الن عشرة فدادين كرم تصنع بثا واحدا و حومر بذار يصنع ايفة.   -10 
 ويل للمبكرين صباحا يتبعون المسكر للمتاخرين في العتمة تلهبه  الخمر.  -11 
د و الرباب و الدف و الناي و الخمر والئمه  و الى فعل الرب ال ينظرون و عمل يديه ال  و صار العو   -12 

 يرون.
 لذلك سبي شعبي لعدم المعرفة و تصير شرفاؤه رجال جوع و عامته يابسين من العطش.  -13 
  لذلك وسعت الهاوية نفسها و فغرت فاها بال حد فينزل بهاؤها و جمهورها و ضجيجها و المبتهج -14 

 فيها. 
 و يذل االنسان و يحط الرجل و عيون المستعلين توضع.   -15 
 " و يتعالى رب الجنود بالعدل و يتقدس االله القدوس بالبر -16 

 ع:16-7:5)إشفم
  ويٌل للذين يصـلون بيتا  ببيت..الخلا  علم األرض وال  ورة فم األبدية لمن ال يف م سروى لغة األموال ب سرلً  هللا 

 لذلك وسعت ال  ورة بفه  . بيوتا  كثيرة وعظيمة..وكانت له  
 

 القراءات:
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 
ــكــــون:  ــيــ ــكـــــاثــــولــ  الــ

 

 (12,4: 40مز)
 (31-22:12)لو
 (15-6:9كو2)

 (12-1:1)يع

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (22-13:4)أع
 (1: 40مز)

 (27-17:10)مر

 
مبارك الرب اله   انا قلت يا رب ارحمني اشف نفسي الني قد اخطات اليك.  " -:(12,4: 40مز ) مزمور باكر 

 "   اسرائيل من االزل و الى االبد امين فامين
    ، والخوف من العوز ا لة ب لب الشف ء من   . = عدس الع  ء ا لة اشف نفسي الني قد اخطات اليك
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 -(:31-22:12لوإنجيل باكر )
 و قال لتالميذه من اجل هذا اقول لك  ال تهتموا لحياتك  بما تاكلون و ال للجسد بما تلبسون.  -22 " 
 الحياة افضل من الطعام و الجسد افضل من اللباس. -23 
تاملوا الغربان انها ال تزرع و ال تحصد و ليس لها مخدع و ال مخزن و هللا يقيتها ك  انت  بالحري    -24 

 افضل من الطيور. 
 و من منك  اذا اهت  يقدر ان يزيد على قامته ذراعا واحدة.   -25 
 فان كنت  ال تقدرون و ال على االصغر فلماذا تهتمون بالبواقي.   -26 
تاملوا الزنابق كيف تنمو ال تتعب و ال تغزل و لكن اقول لك  انه و ال سليمان في كل مجده كان يلبس   -27 

 كواحدة منها. 
فان كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل و يطرح غدا في التنور يلبسه هللا هكذا فك  بالحري   -28 

 يلبسك  انت  يا قليلي االيمان.
 فال تطلبوا انت  ما تاكلون و ما تشربون و ال تقلقوا.  -29 
 فان هذه كلها تطلبها ام  العال  و اما انت  فابوك  يعل  انك  تحتاجون الى هذه.  -30 
 "  بل اطلبوا ملكوت هللا و هذه كلها تزاد لك  -31 

 ف   سلع لك . ، الاخ  أن اع ى لئ   احت ج فى المهت. ل وال اجد 
 

  -(:15-6:9كو2البولس )
 هذا و ان من يزرع بالش  فبالش  ايضا يحصد و من يزرع بالبركات فبالبركات ايضا يحصد. -6 "
 كل واحد كما ينوي بقلبه ليس عن حزن او اضطرار الن المعطي المسرور يحبه هللا.  -7 
و هللا قادر ان يزيدك  كل نعمة لكي تكونوا و لك  كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزدادون في كل عمل  -8 

 صال . 
 كما هو مكتوب فرق اعطى المساكين بره يبقى الى االبد. -9 
 ا للزارع و خبزا لالكل سيقدم و يكثر بذارك  و ينمي غالت برك .و الذي يقدم بذار   -10 
مستغنين في كل شيء لكل سخاء ينشئ بنا شكرا هلل . ان خدمته  هذة تسد اعواز القديسين وتسبب   -11 

 الشكر الجزيل هلل. 
 الن افتعال هذه الخدمة ليس يسد اعواز القديسين فقط بل يزيد بشكر كثير هلل.  -12 
باختبار هذه الخدمة يمجدون هللا على طاعة اعترافك  النجيل المسي  و سخاء التوزيع له  و   اذ ه  -13 

 للجميع.
 و بدعائه  الجلك  مشتاقين اليك  من اجل نعمة هللا الفائقة لديك .  -14 
 "  فشكرا هلل على عطيته التي ال يعبر عنها -15 

 ال ولس:
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 بللس واث.ين أن هللا يلزقن . وإ ا م ن هللا يلزقن  فلم  ا  مل ال م.هو معوة أن بع م للف.لاء بدون شح أي 
 -(:12-1:1يعالكاثوليكون )

 يعقوب عبد هللا و الرب يسوع المسي  يهدي السالم الى االثني عشر سبطا الذين في الشتات. -1 " 
 احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة.  -2 
 ايمانك  ينشئ صبرا.  عالمين ان امتحان -3 
 و اما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين و كاملين غير ناقصين في شيء.  -4 
 و انما ان كان احدك  تعوزه حكمة فليطلب من هللا الذي يعطي الجميع بسخاء و ال يعير فسيعطى له.  -5 
 البحر تخبطه الري  و تدفعه. و لكن ليطلب بايمان غير مرتاب البتة الن المرتاب يشبه موجا من  -6 
 فال يظن ذلك االنسان انه ينال شيئا من عند الرب. -7 
 رجل ذو رايين هو متقلقل في جميع طرقه.  -8 
 و ليفتخر االخ المتضع بارتفاعه.  -9 
 و اما الغني فباتضاعه النه كزهر العشب يزول.  -10 
الن الشمس اشرقت بالحر فيبست العشب فسقط زهره و فني جمال منظره هكذا يذبل الغني ايضا في    -11 

 طرقه. 
 " طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة النه اذا تزكى ينال اكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه -12 

 الك ثولللون:
ــخاء خالص وال يعير. وليفتخر الغني بتو  ــعههللا يعطي بســــ وال   إ ًا ال افتخل بمموالك وال اعتمد على  ن  ..  اضــــ

 وإسمل هللا  يل ملا   وهو يع م. اخ  من ا  تل ج فى المهت. ل فإل ن   نى .
 

 -(:22-13:4أعاإلبركسيس )
فلما راوا مجاهرة بطرس و يوحنا و وجدوا انهما انسانان عديما العل  و عاميان تعجبوا فعرفوهما    -13 " 

 انهما كانا مع يسوع. 
 و لكن اذ نظروا االنسان الذي شفي واقفا معهما ل  يكن له  شيء يناقضون به.   -14 
 فامروهما ان يخرجا الى خارج المجمع و تامروا فيما بينه .   -15 
قائلين ماذا نفعل بهذين الرجلين النه ظاهر لجميع سكان اورشلي  ان اية معلومة قد جرت بايديهما و   -16 

 ال نقدر ان ننكر. 
 لكن لئال تشيع اكثر في الشعب لنهددهما تهديدا ان ال يكلما احدا من الناس فيما بعد بهذا االس . و  -17 
 فدعوهما و اوصوهما ان ال ينطقا البتة و ال يعلما باس  يسوع.  -18 
 فاجابه  بطرس و يوحنا و قاال ان كان حقا امام هللا ان نسمع لك  اكثر من هللا فاحكموا.   -19 
 ن ال يمكننا ان ال نتكل  بما راينا و سمعنا.الننا نح  -20 
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و بعدما هددوهما ايضا اطلقوهما اذ ل  يجدوا البتة كيف يعاقبونهما بسبب الشعب الن الجميع كانوا   -21 
 يمجدون هللا على ما جرى.

 "  الن االنسان الذي صارت فيه اية الشفاء هذه كان له اكثر من اربعين سنة -22 
 ا بلمهلس:

على مر  قيرل من ق رل. هللا أع ى قردرة  بهرررررررررررررر بين عر ملر ن همر  ب ل  ورو نر  فرمقر مر  م.عرد. ومر  ا ملي: تطبيق ع
 هللا  نى ق مر على مل شئ . ك بت األموال افيد هذا الم.عد، هل م بت ق مرة أن اقلمل.
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 رجوع للفهرس  يوم األربعاء من األسبوع الثاني 

 
 -(:38-32:15متإنجيل القداس )

و اما يسوع فدعا تالميذه و قال اني اشفق على الجمع الن االن له  ثالثة ايام يمكثون معي و    -32 " 
 ليس له  ما ياكلون و لست اريد ان اصرفه  صائمين لئال يخوروا في الطريق. 

 فقال له تالميذه من اين لنا في البرية خبز بهذا المقدار حتى يشبع جمعا هذا عدده.   -33 
 يسوع ك  عندك  من الخبز فقالوا سبعة و قليل من صغار السمك. فقال له   -34 
 فامر الجموع ان يتكئوا على االرض.  -35 
 و اخذ السبع خبزات و السمك و شكر و كسر و اعطى تالميذه و التالميذ اعطوا الجمع.  -36 
 فاكل الجميع و شبعوا ث  رفعوا ما فضل من الكسر سبعة سالل مملوءة.   -37 
 " و االكلون كانوا اربعة االف رجل ما عدا النساء و االوالد -38 

 إبجيل ال.دا :
ع. ومي أن الت ميذ رأوا المعجاة األولى، 5000ع واألولى م بت إشا ع )الرررررر4000معجاة إشا ع الجموع ال  بلة )الرررررر

ــرفه   بعد أن ق ل الل  ل م " أين نجد خبزا  بهذا المقدار"م بهرررررروا واشررررررلكوا وق لوا للل  إال  أب  لســــت أريد أن أصــ
وهذا من  يل إبللس أن بتشرلك فى أن هللا ال يهرتحيل عللل شرئ، وق مر أن يدبل مل األمور ا ن وفم .  صـائمين

ع. بنخدع من إبللس إ  8:13فلهررررروع المهرررررلح هو هو أمهرررررً  واليوس وإلى األبد" )عب "المهرررررت. ل مم  مبل ب ألمس.  
من هللا ي.  أم س مشرررررر كلن  فم سررررررل لة وال   بح ر  بنهررررررى، فلنضرررررري أم من  م  فعلل هللا فم سرررررر ب  أي س  ل ان . وإال  بُ 

 يتدال.
 

الرب صخرتي و حصني و منقذي الهي   احبك يا رب يا قوتي.  " -(:1: 17مزمور إنجيل القداس )مز
 "  صخرتي به احتمي ترسي و قرن خالصي و ملجاي

 مامور ا بجيل: في 
 أعم ل هللا ماامً .هذه ي.ول   لمن يذمل = أحبك يا رب قوتي. الرب هو ثباتي وملجأي

 
 النبوات:

 (25-17:5)إش (20-11:2)خر
 

  -:(20-11:2)خر
و حدث في تلك االيام لما كبر موسى انه خرج الى اخوته لينظر في اثقاله  فراى رجال مصريا   -11  "

 يضرب رجال عبرانيا من اخوته. 
 فالتفت الى هنا و هناك و راى ان ليس احد فقتل المصري و طمره في الرمل.  -12 
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 ذنب لماذا تضرب صاحبك.ث  خرج في اليوم الثاني و اذا رجالن عبرانيان يتخاصمان فقال للم  -13 
فقال من جعلك رئيسا و قاضيا علينا امفتكر انت بقتلي كما قتلت المصري فخاف موسى و قال حقا قد   -14 

 عرف االمر. 
فسمع فرعون هذا االمر فطلب ان يقتل موسى فهرب موسى من وجه فرعون و سكن في ارض مديان    -15 

 و جلس عند البئر.
 بنات فاتين و استقين و مالن االجران ليسقين غن  ابيهن.  و كان لكاهن مديان سبع  -16 
 فاتى الرعاة و طردوهن فنهض موسى و انجدهن و سقى غنمهن.   -17 
 فلما اتين الى رعوئيل ابيهن قال ما بالكن اسرعتن في المجيء اليوم.   -18 
 فقلن رجل مصري انقذنا من ايدي الرعاة و انه استقى لنا ايضا و سقى الغن .  -19 
 " فقال لبناته و اين هو لماذا تركتن الرجل ادعونه لياكل طعاما -20 

 ع:20-11:2)الفم
 ع يضل  المصلي لين.ذ أالل= المهلح يضل  الشل  ن ورخلصن .1موسى رما للمهلح المخلا: 

 ع يارع المحاة بين إاوال= لم  ا اضل  ص  اك.2         
 م م ًء ل نع ينجد المحت ج= أبجد ال ن ت وإست.3         

 لكن إبللس يدبل قتلل= فهمي فلعون هذا الخ ل ف لب أن ي.تل موسى.
 

  -:(25-17:5)إش
 و ترعى الخرفان حيثما تساق و خرب السمان تاكلها الغرباء.  -17 "
 ويل للجاذبين االث  بحبال البطل و الخطية كانه بربط العجلة. -18 
 القائلين ليسرع ليعجل عمله لكي نرى و ليقرب و ياتي مقصد قدوس اسرائيل لنعل . -19 
ويل للقائلين للشر خيرا و للخير شرا الجاعلين الظالم نورا و النور ظالما الجاعلين المر حلوا و الحلو   -20 

 مرا.
 ويل للحكماء في اعين انفسه  و الفهماء عند ذواته .  -21 
 على شرب الخمر و لذوي القدرة على مزج المسكر.  ويل لالبطال -22 
 الذين يبررون الشرير من اجل الرشوة و اما حق الصديقين فينزعونه منه . -23 
لذلك كما ياكل لهيب النار القش و يهبط الحشيش الملتهب يكون اصله  كالعفونة و يصعد زهره   -24 

 كالغبار النه  رذلوا شريعة رب الجنود و استهانوا بكالم قدوس اسرائيل.
من اجل ذلك حمي غضــــب الرب على شــــعبه و مد يده عليه و ضــــربه حتى ارتعدت الجبال و صــــارت   -25 

 "  ممدودة بعداالزقة مع كل هذا ل  يرتد غضبه بل يده  جثثه  كالزبل في
 ع25-17:5)إشفم
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ويٌل للقائلين للشـر خيرا  وللخير شـرا . فحمى غضـب رب الصـباؤوت على عت   واحذيل لمن ينخدع وراء إبللس=  
 .شعبه

 
 القراءات:

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

 

 (18,17: 17مز)
 (24-17:5)مت
 (18-1:3)رو

 (13-8:1يو2)

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (11-3:5)أع
 (1: 17مز)

 (38-32:15)مت

 
اصابوني في   انقذني من عدوي القوي و من مبغضي النه  اقوى مني. " -:(18,17: 17مز ) مزمور باكر 

 " يوم بليتي و كان الرب سندي
 للصلاخ المهتمل هلل لين.ذب  من فخ خ الشل  ن .بحن فى إ تل ج 

  
 -(:24-17:5متإنجيل باكر )

 ال تظنوا اني جئت النقض الناموس او االنبياء ما جئت النقض بل الكمل.   -17 " 
فاني الحق اقول لك  الى ان تزول السماء و االرض ال يزول حرف واحد او نقطة واحدة من الناموس    -18 

 حتى يكون الكل.
فمن نقض احدى هذه الوصايا الصغرى و عل  الناس هكذا يدعى اصغر في ملكوت السماوات و اما   -19 

 من عمل و عل  فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات.
 فاني اقول لك  انك  ان ل  يزد برك  على الكتبة و الفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات.   -20 
 تقتل و من قتل يكون مستوجب الحك . قد سمعت  انه قيل للقدماء ال  -21 
و اما انا فاقول لك  ان كل من يغضب على اخيه باطال يكون مستوجب الحك  و من قال الخيه رقا    -22 

 يكون مستوجب المجمع و من قال يا احمق يكون مستوجب نار جهن . 
 فان قدمت قربانك الى المذب  و هناك تذكرت ان الخيك شيئا عليك.  -23 
 "  رك هناك قربانك قدام المذب  و اذهب اوال اصطل  مع اخيك و حينئذ تعال و قدم قربانكفات -24 

من يضرري فى قلال أن يهررلك ب ل ل ينجو من فخ خ إبللس لم  ا ؟ العين سررتكون بقلة ف  يتع ل ، بل سرريلى ورذمل 
 وردر  عمل هللا معل س ب.  ، ورعتمد عللل فى التجلبة الح للة .

 
 -(:18-1:3روالبولس )

 اذا ما هو فضل اليهودي او ما هو نفع الختان. -1 " 
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 كثير على كل وجه اما اوال فالنه  استؤمنوا على اقوال هللا.  -2 
 فماذا ان كان قوم ل  يكونوا امناء افلعل عدم امانته  يبطل امانة هللا.  -3 
 حاشا بل ليكن هللا صادقا و كل انسان كاذبا كما هو مكتوب لكي تتبرر في كالمك و تغلب متى حوكمت.  -4 
 االنسان.و لكن ان كان اثمنا يبين بر هللا فماذا نقول العل هللا الذي يجلب الغضب ظال  اتكل  بحسب  -5 
 حاشا فكيف يدين هللا العال  اذ ذاك.  -6 
 فانه ان كان صدق هللا قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا ادان انا بعد كخاطئ. -7 
 اما كما يفترى علينا و كما يزع  قوم اننا نقول لنفعل السيات لكي تاتي الخيرات الذين دينونته  عادلة.  -8 
 الننا قد شكونا ان اليهود و اليونانيين اجمعين تحت الخطية.فماذا اذا انحن افضل كال البتة  -9 
 كما هو مكتوب انه ليس بار و ال واحد. -10 
 ليس من يفه  ليس من يطلب هللا.  -11 
 الجميع زاغوا و فسدوا معا ليس من يعمل صالحا ليس و ال واحد. -12 
 ه . حنجرته  قبر مفتوح بالسنته  قد مكروا س  االصالل تحت شفاه -13 
 و فمه  مملوء لعنة و مرارة.  -14 
 ارجله  سريعة الى سفك الدم.  -15 
 في طرقه  اغتصاب و سحق.   -16 
 و طريق السالم ل  يعرفوه.   -17 
 " ليس خوف هللا قدام عيونه  -18 

 ال ولس:
وقدرال هو م   . وهللا  بل ولنعلف أن إبللس الذي يشررررررلكن  فم محاة هللا = ليكن هللا صــــادقا ، وكل إنســــان كاذبا  

 سيدينل ومن يتاعل ب لعدل.
 

 -(:13-8:1يو2الكاثوليكون )
 انظروا الى انفسك  لئال نضيع ما عملناه بل ننال اجرا تاما. -8 " 
كل من تعدى و ل  يثبت في تعلي  المسي  فليس له هللا و من يثبت في تعلي  المسي  فهذا له االب و   -9 

 االبن جميعا.
 ان كان احد ياتيك  و ال يجيء بهذا التعلي  فال تقبلوه في البيت و ال تقولوا له سالم. -10 
 الن من يسل  عليه يشترك في اعماله الشريرة.  -11 
اذ كان لي كثير الكتب اليك  ل  ارد ان يكون بورق و حبر الني ارجو ان اتي اليك  و اتكل  فما لف   -12 

 لكي يكون فرحنا كامال. 
 "  يسل  عليك اوالد اختك المختارة امين -13 

 الك ثولللون:
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ه في البيت وال تقولوا له فال تقولوا له ســـالم وال تقبلو من يشررررلكن  فم محاة هللا وقدرال، ومن يشررررلكن  فم إيم بن   
إ   يشــترك في أعماله الشــريرةومن  فمن ق ل لل سررر س سرررينخدع بمقوالل مم  إبخدعت أمن   واء فهررر. ت.   ســالم

 ي.ول لل س س يه.و معل.
 -(:11-3:5أعاإلبركسيس )

 فقال بطرس يا حنانيا لماذا مال الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس و تختلس من ثمن الحقل.  -3 " 
اليس و هو باق كان يبقى لك و لما بيع ال  يكن في سلطانك فما بالك وضعت في قلبك هذا االمر انت   -4 

 ل  تكذب على الناس بل على هللا.
 و صار خوف عظي  على جميع الذين سمعوا بذلك. فلما سمع حنانيا هذا الكالم وقع و مات -5 
 فنهض االحداث و لفوه و حملوه خارجا و دفنوه.  -6 
 ث  حدث بعد مدة نحو ثالث ساعات ان امراته دخلت و ليس لها خبر ما جرى. -7 
 فاجابها بطرس قولي لي ابهذا المقدار بعتما الحقل فقالت نع  بهذا المقدار.  -8 
بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب هوذا ارجل الذين دفنوا رجلك على الباب و  فقال لها بطرس ما -9 

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

 رجلها. 
 "  فصار خوف عظي  على جميع الكنيسة و على جميع الذين سمعوا بذلك -11 

 ا بلمهلس:
 ن بل  إشرررررررررررتل  مي إبللس الكذا  فم أعم لل الشرررررررررررلرلة ومذ  على اللو  ال.د  واام األموال إ  ظن أن األموال 

 احمم مهت. لل .. ف لك.
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 رجوع للفهرس  يوم الخميس من األسبوع الثاني 

 
 -(:30-16:19متإنجيل القداس )

 و اذا واحد تقدم و قال له ايها المعل  الصال  اي صالح اعمل لتكون لي الحياة االبدية.  -16 " 
فقال له لماذا تدعوني صالحا ليس احد صالحا اال واحد و هو هللا و لكن ان اردت ان تدخل الحياة   -17 

 فاحفظ الوصايا. 
 قال له اية الوصايا فقال يسوع ال تقتل ال تزن ال تسرق ال تشهد بالزور.  -18 
 اكرم اباك و امك و احب قريبك كنفسك.  -19 
 منذ حداثتي فماذا يعوزني بعد. قال له الشاب هذه كلها حفظتها   -20 
قال له يسوع ان اردت ان تكون كامال فاذهب و بع امالكك و اعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء    -21 

 و تعال اتبعني. 
 فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا النه كان ذا اموال كثيرة.  -22 
 ني الى ملكوت السماوات.فقال يسوع لتالميذه الحق اقول لك  انه يعسر ان يدخل غ  -23 
 و اقول لك  ايضا ان مرور جمل من ثقب ابرة ايسر من ان يدخل غني الى ملكوت هللا.   -24 
 فلما سمع تالميذه بهتوا جدا قائلين اذا من يستطيع ان يخلص.  -25 
 فنظر اليه  يسوع و قال له  هذا عند الناس غير مستطاع و لكن عند هللا كل شيء مستطاع.  -26 
 فاجاب بطرس حينئذ و قال له ها نحن قد تركنا كل شيء و تبعناك فماذا يكون لنا.  -27 
فقال له يسوع الحق اقول لك  انك  انت  الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن االنسان على    -28 

 كرسي مجده تجلسون انت  ايضا على اثني عشر كرسيا تدينون اسباط اسرائيل االثني عشر. 
من ترك بيوتا او اخوة او اخوات او ابا او اما او امراة او اوالدا او حقوال من اجل اسمي ياخذ  و كل    -29 

 مئة ضعف و يرث الحياة االبدية. 
 "  و لكن كثيرون اولون يكونون اخرين و اخرون اولين -30 

 إبجيل ال.دا :
هذا وعد من هللا. ولكن إبللس ماامً  هو بفس إبجيل يوس ال  ث ء والار مة أن من ي لي شرررررررررررريئً  يماذ مئة ضررررررررررررع . 

 .وهى أبن  لن بخهل لو أع ين  بل بارد  مخ مع ورشلكن  فم وعوم هللا
 

 نظير اسمك يا هللا تسبيحك الى اقاصي االرض يمينك مالنة برا. "  -(:9,8: 47مزمور إنجيل القداس )مز
 " يفرح جبل صهيون تبتهج بنات يهوذا من اجل احكامك 

 مامور ا بجيل:
 وابت ي ر  اهتح  الته لح.ووعوم  ص مقة.  ، ع  ي   بلمينك هم  هب وعوم = يمينك مملوءة عدال   

 فلنفل  ألن هللا ينفذ وعومه الحلوة ماامً .= فليفرح جبل صهيون 
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 النبوات:

 (12-1:6)إش (22-15:5)تث
 

 -:(22-15:5)تث
و اذكر انك كنت عبدا في ارض مصر فاخرجك الرب الهك من هناك بيد شديدة و ذراع ممدودة الجل   -15 " 

 ذلك اوصاك الرب الهك ان تحفظ يوم السبت. 
اكرم اباك و امك كما اوصاك الرب الهك لكي تطول ايامك و لكي يكون لك خير على االرض التي   -16 

 يعطيك الرب الهك.
 ال تقتل.   -17 
 و ال تزن.  -18 
 و ال تسرق.   -19 
 و ال تشهد على قريبك شهادة زور.  -20 
ال امته و ال ثوره و ال حماره و و ال تشته امراة قريبك و ال تشته بيت قريبك و ال حقله و ال عبده و   -21 

 ال كل ما لقريبك. 
هذه الكلمات كل  بها الرب كل جماعتك  في الجبل من وسط النار و السحاب و الضباب و صوت عظي    -22 

 "  و ل  يزد و كتبها على لوحين من حجر و اعطاني اياها
 ع:22-15:5)اث فم

واداع إبللس أن يصور لن  أن مخ لفة  .  ول  يزد..  النارفالرب كل  بها الجماعة من وسط  ب  ظ ا ورة الوص ي   
، وهذه وا دة من اداع ت إبللس لن  أبن     الوصررر ي  شرررئ سررر ل وب  ع.وبة ف   متهررر مح ورعلف ضرررع  ا بهررر ن

 .إ  بحن ماومين بنعمة من اللو  ال.د  مموالم هلل  لكن واضح أن مخ لفت   اورم ا به ن ال    بشل ضع ف،
 

 -:(12-1:6)إش
 في سنة وفاة عزيا الملك رايت السيد جالسا على كرسي عال و مرتفع و اذياله تمال الهيكل.  -1  " 
 السرافي  واقفون فوقه لكل واحد ستة اجنحة باثنين يغطي وجهه و باثنين يغطي رجليه و باثنين يطير.  -2 
 و هذا نادى ذاك و قال قدوس قدوس قدوس رب الجنود مجده ملء كل االرض. -3 
 فاهتزت اساسات العتب من صوت الصارخ و امتال البيت دخانا.  -4 
سان نجس الشفتين و انا ساكن بين شعب نجس الشفتين الن عيني قد فقلت ويل لي اني هلكت الني ان -5 

 راتا الملك رب الجنود.
 فطار الي واحد من السرافي  و بيده جمرة قد اخذها بملقط من على المذب . -6 
 و مس بها فمي و قال ان هذه قد مست شفتيك فانتزع اثمك و كفر عن خطيتك. -7 
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 رسل و من يذهب من اجلنا فقلت هانذا ارسلني.ث  سمعت صوت السيد قائال من ا -8 
 فقال اذهب و قل لهذا الشعب اسمعوا سمعا و ال تفهموا و ابصروا ابصارا و ال تعرفوا. -9 
غلظ قلب هذا الشعب و ثقل اذنيه و اطمس عينيه لئال يبصر بعينيه و يسمع باذنيه و يفه  بقلبه و  -10 

 يرجع فيشفى. 
سيد فقال الى ان تصير المدن خربة بال ساكن و البيوت بال انسان و تخرب  فقلت الى متى ايها ال  -11 

 االرض و تقفر. 
 "  و يبعد الرب االنسان و يكثر الخراب في وسط االرض -12 

 ع:12-1:6)إشفم
هن  بلى عظمة هللا مم  رآه  إشرررررررةل ء. وأن هللا ين.م ع يده مم  فعل مي إشرررررررةل ء. لكن الل  يخل  من ال ي لعل  

. ومعنى أن هللا قدو  أبل   قدوس قدوس قدوسوال ظ اهرررررراحة الهررررررلافلم    )راجي ب وة الت نلة وا ورة الوصرررررر ي ع.
 مته مى جدا عن األرضل ت وال ي ي  الخ  ي  .

 
 القراءات:

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

 

 (10: 27مز)
 (30-20:11)مت
 (27-17:16)رو
 (12-1:3)يع

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (23-12:12)أع
 (9,8: 47مز)

 (30-16:19)مت

 
 " خلص شعبك و بارك ميراثك و ارعه  و احمله  الى االبد"  -:(10: 27مز)مزمور باكر 

 خلص شعبك أم س الور ت المنصاة على الخ  ة يصلخ الملبم ولنصلخ معل
 

 -(:30-20:11متإنجيل باكر )
 حينئذ ابتدا يوبخ المدن التي صنعت فيها اكثر قواته النها ل  تتب. -20 " 
ويل لك يا كورزين ويل لك يا بيت صيدا النه لو صنعت في صور و صيدا القوات المصنوعة فيكما  -21 

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

 المصنوعة فيك لبقيت الى اليوم.
 و لكن اقول لك  ان ارض سدوم يكون لها حالة اكثر احتماال يوم الدين مما لك.   -24 
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في ذلك الوقت اجاب يسوع و قال احمدك ايها االب رب السماء و االرض النك اخفيت هذه عن    -25 
 نتها لالطفال. الحكماء و الفهماء و اعل

 نع  ايها االب الن هكذا صارت المسرة امامك.  -26 
كل شيء قد دفع الي من ابي و ليس احد يعرف االبن اال االب و ال احد يعرف االب اال االبن و من   -27 

 اراد االبن ان يعلن له. 
 تعالوا الي يا جميع المتعبين و الثقيلي االحمال و انا اريحك .   -28 
 يري عليك  و تعلموا مني الني وديع و متواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسك .احملوا ن -29 
 "  الن نيري هين و حملي خفيف -30 

 هن  بلى معنى أن هللا قدو  )ب وة إشةل ءع وهو أبل ال ي ي  الخ لة والورل للخ  ة .
 

 -(:27-17:16روالبولس )
و اطلب اليك  ايها االخوة ان تالحظوا الذين يصنعون الشقاقات و العثرات خالفا للتعلي  الذي    -17 " 

 تعلمتموه و اعرضوا عنه . 
الن مثل هؤالء ال يخدمون ربنا يسوع المسي  بل بطونه  و بالكالم الطيب و االقوال الحسنة يخدعون   -18 

 قلوب السلماء.
 ع فافرح انا بك  و اريد ان تكونوا حكماء للخير و بسطاء للشر.الن طاعتك  ذاعت الى الجمي  -19 
 و اله السالم سيسحق الشيطان تحت ارجلك  سريعا نعمة ربنا يسوع المسي  معك  امين.  -20 
 يسل  عليك  تيموثاوس العامل معي و لوكيوس و ياسون و سوسيباترس انسبائي.   -21 
 ك  في الرب. انا ترتيوس كاتب هذه الرسالة اسل  علي -22 
يسل  عليك  غايس مضيفي و مضيف الكنيسة كلها يسل  عليك  اراستس خازن المدينة و كوارتس    -23 

 االخ.
 نعمة ربنا يسوع المسي  مع جميعك  امين.   -24 
و للقادر ان يثبتك  حسب انجيلي و الكرازة بيسوع المسي  حسب اعالن السر الذي كان مكتوما في    -25 

 االزمنة االزلية. 
 و لكن ظهر االن و اعل  به جميع االم  بالكتب النبوية حسب امر االله االزلي الطاعة االيمان.  -26 
هلل الحكي  وحده بيســــوع المســــي  له المجد الى االبد امين كتبت الى اهل رومية من كورنثوس على يد   -27 

 "  فيبي خادمة كنيسة كنخريا
 
 
 

 ال ولس:
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ــكوك خالفا  للتعلي  الذي تعلمتموههن  ب  ظ  يل إبللس فم زرع   ــقاق والشـ هن  بلى التشرررررللك فم ا يم ن  =  الشـ
والع.يدة. وبصررلحة اللسررول أن بتجن    وبعلض عن هؤالء الذين يخدع م الشررل  ن. وإلل الهرر س يهررح  الشررل  ن  

 .إليمانوأطاعوا ااحت أقداس أوالم هللا سلرعً  إ ا اجن وا هذا التشللك 
 

  -(:12-1:3يعالكاثوليكون )
 ال تكونوا معلمين كثيرين يا اخوتي عالمين اننا ناخذ دينونة اعظ . -1 "
الننا في اشياء كثيرة نعثر جميعنا ان كان احد ال يعثر في الكالم فذاك رجل كامل قادر ان يلج  كل   -2 

 الجسد ايضا. 
 نا فندير جسمها كله. هوذا الخيل نضع اللج  في افواهها لكي تطاوع -3 
هوذا السفن ايضا و هي عظيمة بهذا المقدار و تسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا الى حيثما  -4 

 شاء قصد المدير. 
 هكذا اللسان ايضا هو عضو صغير و يفتخر متعظما هوذا نار قليلة اي وقود تحرق.  -5 
للسان الذي يدنس الجس  كله و يضرم دائرة الكون و فاللسان نار عال  االث  هكذا جعل في اعضائنا ا -6 

 يضرم من جهن .
 الن كل طبع للوحوش و الطيور و الزحافات و البحريات يذلل و قد تذلل للطبع البشري. -7 
 و اما اللسان فال يستطيع احد من الناس ان يذهلل هو شر ال يضبط مملو سما مميتا. -8 
 الناس الذين قد تكونوا على شبه هللا. به نبارك هللا االب و به نلعن  -9 
 من الف  الواحد تخرج بركة و لعنة ال يصل  يا اخوتي ان تكون هذه االمور هكذا.  -10 
 العل ينبوعا ينبع من نفس عين واحدة العذب و المر. -11 
 " هل تقدر يا اخوتي تينة ان تصنع زيتونا او كرمة تينا و ال كذلك ينبوع يصنع ماء مالحا و عذبا -12 

 الك ثولللون:
ف ألفضرررررررل هو أن   ال تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتيهن  اداع جديد يشررررررريل لل اللسرررررررول، أال وهو  ب التعللم=  

كلف بهررررتخدمل؟ هن   من ي.وم لهرررر بل    اللســـانهو ب لي الوصرررر ي  فم صررررمت. واداع آال ينال لل اللسررررول أال و 
أي أن إبللس يضرري على لهرر بل م س سررف هة  . يضـرم من جهن اللو  ال.د  فلهرراح ورمجد هللا. وهن   من لهرر بل  

 ومذ  واذمل..
 

 -(:23-12:12أعاإلبركسيس )
مجتمعين و ه   ث  جاء و هو منتبه الى بيت مري  ام يوحنا الملقب مرقس حيث كان كثيرون   -12 " 

 يصلون.
 فلما قرع بطرس باب الدهليز جاءت جارية اسمها رودا لتسمع.   -13 
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فلما عرفت صوت بطرس ل  تفت  الباب من الفرح بل ركضت الى داخل و اخبرت ان بطرس واقف قدام   -14 
 الباب. 

 فقالوا لها انت تهذين و اما هي فكانت تؤكد ان هكذا هو فقالوا انه مالكه.   -15 
 و اما بطرس فلبث يقرع فلما فتحوا و راوه اندهشوا.  -16 
فاشار اليه  بيده ليسكتوا و حدثه  كيف اخرجه الرب من السجن و قال اخبروا يعقوب و االخوة بهذا   -17 

 ث  خرج و ذهب الى موضع اخر.
 فلما صار النهار حصل اضطراب ليس بقليل بين العسكر ترى ماذا جرى لبطرس.  -18 
يرودس فلما طلبه و ل  يجده فحص الحراس و امر ان ينقادوا الى القتل ث  نزل من اليهودية  و اما ه  -19 

 الى قيصرية و اقام هناك. 
و كان هيرودس ساخطا على الصوريين و الصيداويين فحضروا اليه بنفس واحدة و استعطفوا    -20 

 تقتات من كورة الملك.  بالستس الناظر على مضجع الملك ث  صاروا يلتمسون المصالحة الن كورته 
 ففي يوم معين لبس هيرودس الحلة الملوكية و جلس على كرسي الملك و جعل يخاطبه .  -21 
 فصرخ الشعب هذا صوت اله ال صوت انسان.  -22 
 " ففي الحال ضربه مالك الرب النه ل  يعط المجد هلل فصار ياكله الدود و مات -23 

 ا بلمهلس:
ل أن    إل لة )مامور ال.دا ع. وبلى اداع جديد  بللس ف يلوم  ق   ةين.ذ ب ل  ب.و هن  بلى هللا بحهررررررررررررب وعومه 

يتمل.ل الن   فمكلل الدوم إ  لم يعو المجد هلل. وب ل  الاهلو ين.ذه م  . والهؤال لن .. هل بنخدع وبل.م إاك لن   
 على من يمكلل الدوم؟!
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 رجوع للفهرس  يوم الجمعة من األسبوع الثاني 

 
 -(:49-39:6لوإنجيل القداس )

 و ضرب له  مثال هل يقدر اعمى ان يقود اعمى اما يسقط االثنان في حفرة.  -39 " 
 ليس التلميذ افضل من معلمه بل كل من صار كامال يكون مثل معلمه.  -40 
 لماذا تنظر القذى الذي في عين اخيك و اما الخشبة التي في عينك فال تفطن لها.  -41 
او كيف تقدر ان تقول الخيك يا اخي دعني اخرج القذى الذي في عينك و انت ال تنظر الخشبة التي   -42 

 في عينك يا مرائي اخرج اوال الخشبة من عينك و حينئذ تبصر جيدا ان تخرج القذى الذي في عين اخيك.
 النه ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رديا و ال شجرة ردية تثمر ثمرا جيدا.  -43 
 الن كل شجرة تعرف من ثمرها فانه  ال يجتنون من الشوك تينا و ال يقطفون من العليق عنبا.  -44 
االنسان الصال  من كنز قلبه الصال  يخرج الصالح و االنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج   -45 

 الشر فانه من فضلة القلب يتكل  فمه. 
 ال تفعلون ما اقوله.  و لماذا تدعونني يا رب يا رب و انت   -46 
 كل من ياتي الي و يسمع كالمي و يعمل به اريك  من يشبه. -47 
يشبه انسانا بنى بيتا و حفر و عمق و وضع االساس على الصخر فلما حدث سيل صدم النهر ذلك    -48 

 البيت فل  يقدر ان يزعزعه النه كان مؤسسا على الصخر.
نـسانا بنى بيته على االرض من دون اـساس فصـدمه النهر فـسقط و اما الذي يـسمع و ال يعمل فيـشبه ا  -49 

 "  حاال و كان خراب ذلك البيت عظيما
 إبجيل ال.دا :

 هن  اداعين األول أن ب تم بخ  ي  ا الرن مون أن ب تم بمن بن.م أبفهن . 
التنفيرذ هو الرذي يجعلنر  بعلف والخرداع ال ر بم هو أن ب تم بارر مة معلومر انر  اللو لرة مون أن ب تم برمن بنفرذهر . لكن 

المهررررلح صررررخلان  فن نم بيتن  على الصررررخل. معلفة المهررررلح الحقلقلة هم التم اجعلن  بصررررمد فم مواج ة  لو  
إبللس واشررررررررررررلللل فم محاة المهررررررررررررلح  لن  إ ا  دثت لن  اجلبة. اداع إبللس هن  هو أن ال يتلمن  بنفذ الوصررررررررررررلة  

م يهرررر ل على إبللس اشررررلللن  فم محاة المهررررلح لن . المعلوم ت ال وب لت لم لن بكتشرررر  شررررخا المهررررلح. وب لت ل
اخلا بل معلفة شرررخا المهرررلح. المعلوم ت ف.و مون انفيذ اجعل الشرررخا أعمى ف و لم يعلف المهرررلح إ  لم 

أعمى ي.وم أعمى. وم  يفتح أعينن  هو انفيذ الوصرررررررررلة "طوبى ألبقل ء    ب ذا..  ينفذ وصررررررررر ي ه، وقل مل ب لتعللم يلون 
ع.  14:12ع + إااعوا الهرررررر س مي ال.داسررررررة التم بدوب   لن يلى أ د الل  )عب 8:5ب ألب م يع ينون هللا" )مت ال.ل

ومن انفتح عينلل ورعلف محاة المهرلح و  وال لن يشرك أبدًا فلل م م    ول إبللس اشرلللل. بل سرللون المهرلح  
 صخلة لل يهتند عللل.
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بالطوفان جلس و يجلس الرب ملكا الى االبد. الرب يعطي عزا الرب    " -(:11: 28مزمور إنجيل القداس )مز
 "  لشعبه الرب يبارك شعبه بالسالم

 مامور ا بجيل: 
رما للمعمومية وب   صررررررررلب   والطوفان من علف المهررررررررلح  .ً  سررررررررلملكل على قلال.=  الرب يجلس ملكا  إلى األبد

أوالما هلل وبملكل على قلوبن  ، أى بلتاس ب  عة مل وصرررررررررررر ي ه . ولكى بلتاس بوصرررررررررررر ي  هللا يع ين  قوة بنعمة اللو  
 الل  ي  ت من يح ول فلصيل إيم بل م نلً  على صخل.= الرب يعطي شعبه قوةال.د  = 

 
 النبوات:

 (8-6:18+  54-16:17ص 1) (4:9-1:8)تث
 (20-1:11)أي (14-1:7)إش

 
  -:(4:9-1:8)تث
 (20-1:8)تث

جميع الوصايا التي انا اوصيك  بها اليوم تحفظون لتعملوها لكي تحيوا و تكثروا و تدخلوا و تمتلكوا   -1  "
 االرض التي اقس  الرب البائك .

و تتذكر كل الطريق التي فيها سار بك الرب الهك هذه االربعين سنة في القفر لكي يذلك و يجربك   -2 
 ليعرف ما في قلبك اتحفظ وصاياه ام ال. 

فاذلك و اجاعك و اطعمك المن الذي ل  تكن تعرفه و ال عرفه ابائك لكي يعلمك انه ليس بالخبز وحده   -3 
 يحيا االنسان بل بكل ما يخرج من ف  الرب يحيا االنسان.

 ثيابك ل  تبلى عليك و رجلك ل  تتورم هذه االربعين سنة.  -4 
 الرب الهك.  فاعل  في قلبك انه كما يؤدب االنسان ابنه قد ادبك -5 
 و احفظ وصايا الرب الهك لتسلك في طرقه و تتقيه.  -6 
 الن الرب الهك ات بك الى ارض جيدة ارض انهار من عيون و غمار تنبع في البقاع و الجبال. -7 
 ارض حنطة و شعير و كرم و تين و رمان ارض زيتون زيت و عسل. -8 
فيها شيء ارض حجارتها حديد و من جبالها تحفر  ارض ليس بالمسكنة تاكل فيها خبزا و ال يعوزك   -9 

 نحاسا. 
 فمتى اكلت و شبعت تبارك الرب الهك الجل االرض الجيدة التي اعطاك.   -10 
 احترز من ان تنسى الرب الهك و ال تحفظ وصاياه و احكامه و فرائضه التي انا اوصيك بها اليوم.  -11 
 سكنت. لئال اذا اكلت و شبعت و بنيت بيوتا جيدة و -12 
 و كثرت بقرك و غنمك و كثرت لك الفضة و الذهب و كثر كل ما لك.  -13 
 يرتفع قلبك و تنسى الرب الهك الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبودية.   -14 
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الذي سار بك في القفر العظي  المخوف مكان حيات محرقة و عقارب و عطش حيث ليس ماء الذي  -15 
 اخرج لك ماء من صخرة الصوان.

 الذي اطعمك في البرية المن الذي ل  يعرفه اباؤك لكي يذلك و يجربك لكي يحسن اليك في اخرتك.  -16 
 ي هذه الثروة. و لئال تقول في قلبك قوتي و قدرة يدي اصطنعت ل  -17 
بل اذكر الرب الهك انه هو الذي يعطيك قوة الصطناع الثروة لكي يفي بعهده الذي اقس  به البائك كما   -18 

 في هذا اليوم. 
و ان نسيت الرب الهك و ذهبت وراء الهة اخرى و عبدتها و سجدت لها اشهد عليك  اليوم انك    -19 

 تبيدون ال محالة. 
 "   الرب من امامك  كذلك تبيدون الجل انك  ل  تسمعوا لقول الرب الهك .كالشعوب الذين يبيده -20 

 (4-1:9)تث
اسمع يا اسرائيل انت اليوم عابر االردن لكي تدخل و تمتلك شعوبا اكبر و اعظ  منك و مدنا عظيمة و  -1 "

 محصنة الى السماء.
 قوما عظاما و طواال بني عناق الذين عرفته  و سمعت من يقف في وجه بني عناق.  -2 
فاعل  اليوم ان الرب الهك هو العابر امامك نارا اكلة هو يبيده  و يذله  امامك فتطرده  و تهلكه    -3 

 سريعا كما كلمك الرب.
ادخلني الرب المتلـك هـذه االرض و   ال تقـل في قلبـك حين ينفيه  الرب الهـك من امـامـك قـائال الجـل بري   -4 

 "  الجل اث  هؤالء الشعوب يطرده  الرب من امامك
 ع:4:9-1:8)اث فم

وبلى أن انفيذ الوصرر ي  هو طلر  .."  ليس بالخبز وحده"هن  بلى ا ية التم إسررتعمل   الهرريد فم اللم على إبللس  
 ف ألرض اعنم ميلاث الهم ء.وب لنهاة لن  . لكي تحيوا وتكثروا وترثوا األرضال لمة= 

بيوتا     لئال إذا أكلت وشـبعت وبنيتوبلى هن  اجلبة يجل  ب   ا بهرر ن أبل إ ا ع ش فم سرر س وشرراي ينهررى هللا=  
واداع آال ين  ن  لل هللا هن ، أن ال بظن أن هللا يع ين  من بلم ال له ب  يرتفع قلبك وتنسى الرب إلهك  حسنة..

 .ل بري ال تقل في قلبك.. ألجبلب  
 
 -:(4-1:18+  58-1:17ص 1)
 (58-1:17ص 1)
و جمع الفلسطينيون جيوشه  للحرب فاجتمعوا في سوكوه التي ليهوذا و نزلوا بين سوكوه و عزيقة   -1  "

 في افس دمي . 
 و اجتمع شاول و رجال اسرائيل و نزلوا في وادي البط  و اصطفوا للحرب للقاء الفلسطينيين. -2 
 و كان الفلسطينيون وقوفا على جبل من هنا و اسرائيل وقوفا على جبل من هناك و الوادي بينه .  -3 
 فخرج رجل مبارز من جيوش الفلسطينيين اسمه جليات من جت طوله ست اذرع و شبر.  -4 
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 و على راسه خوذة من نحاس و كان البسا درعا حرشفيا و وزن الدرع خمسة االف شاقل نحاس. -5 
 و جرموقا نحاس على رجليه و مزراق نحاس بين كتفيه.  -6 
 و قناة رمحه كنول النساجين و سنان رمحه ست مئة شاقل حديد و حامل الترس كان يمشي قدامه.  -7 
فوقف و نادى صفوف اسرائيل و قال له  لماذا تخرجون لتصطفوا للحرب اما انا الفلسطيني و انت  عبيد  -8 

 ال و لينزل الي. لشاول اختاروا النفسك  رج
فان قدر ان يحاربني و يقتلني نصير لك  عبيدا و ان قدرت انا عليه و قتلته تصيرون انت  لنا عبيدا و  -9 

 تخدموننا. 
 و قال الفلسطيني انا عيرت صفوف اسرائيل هذا اليوم اعطوني رجال فنتحارب معا.  -10 
 ارتاعوا و خافوا جدا.و لما سمع شاول و جميع اسرائيل كالم الفلسطيني هذا   -11 
و داود هو ابن ذلك الرجل االفراتي من بيت لح  يهوذا الذي اسمه يسى و له ثمانية بنين و كان    -12 

 الرجل في ايام شاول قد شاخ و كبر بين الناس.
و ذهب بنو يسى الثالثة الكبار و تبعوا شاول الى الحرب و اسماء بنيه الثالثة الذين ذهبوا الى الحرب   -13

 لياب البكر و ابيناداب ثانيه و شمة ثالثهما.ا
 و داود هو الصغير و الثالثة الكبار ذهبوا وراء شاول.  -14 
 و اما داود فكان يذهب و يرجع من عند شاول ليرعى غن  ابيه في بيت لح .  -15 
 و كان الفلسطيني يتقدم و يقف صباحا و مساء اربعين يوما.  -16 
ذ الخوتك ايفة من هذا الفريك و هذه العشر الخبزات و اركض الى المحلة الى  فقال يسى لداود ابنه خ  -17 

 اخوتك.
 و هذه العشر القطعات من الجبن قدمها لرئيس االلف و افتقد سالمة اخوتك و خذ منه  عربونا.   -18 
 و كان شاول و ه  و جميع رجال اسرائيل في وادي البط  يحاربون الفلسطينيين.   -19 
د صباحا و ترك الغن  مع حارس و حمل و ذهب كما امره يسى و اتى الى المتراس و الجيش فبكر داو   -20 

 خارج الى االصطفاف و هتفوا للحرب.
 و اصطف اسرائيل و الفلسطينيون صفا مقابل صف.  -21 
 فترك داود االمتعة التي معه بيد حافظ االمتعة و ركض الى الصف و اتى و سال عن سالمة اخوته.   -22 
و فيما هو يكلمه  اذا برجل مبارز اسمه جليات الفلسطيني من جت صاعد من صفوف الفلسطينيين    -23 

 و تكل  بمثل هذا الكالم فسمع داود.
 و جميع رجال اسرائيل لما راوا الرجل هربوا منه و خافوا جدا.  -24

ان الرجل الذي يقتله فقال رجال اسرائيل ارايت  هذا الرجل الصاعد ليعير اسرائيل هو صاعد فيكون   -25 
 يغنيه الملك غنى جزيال و يعطيه بنته و يجعل بيت ابيه حرا في اسرائيل.

فكل  داود الرجال الواقفين معه قائال ماذا يفعل للرجل الذي يقتل ذلك الفلسطيني و يزيل العار عن    -26 
 اسرائيل النه من هو هذا الفلسطيني االغلف حتى يعير صفوف هللا الحي.
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 لمه الشعب بمثل هذا الكالم قائلين كذا يفعل للرجل الذي يقتله.فك  -27 
و سمع اخوه االكبر الياب كالمه مع الرجال فحمي غضب الياب على داود و قال لماذا نزلت و على    -28 

 من تركت تلك الغنيمات القليلة في البرية انا علمت كبرياءك و شر قلبك النك انما نزلت لكي ترى الحرب. 
 ل داود ماذا عملت االن اما هو كالم.فقا  -29 
 و تحول من عنده نحو اخر و تكل  بمثل هذا الكالم فرد له الشعب جوابا كالجواب االول.   -30 

 و سمع الكالم الذي تكل  به داود و اخبروا به امام شاول فاستحضره.  -31
 فقال داود لشاول ال يسقط قلب احد بسببه عبدك يذهب و يحارب هذا الفلسطيني.   -32 
 فقال شاول لداود ال تستطيع ان تذهب لهذا الفلسطيني لتحاربه النك غالم و هو رجل حرب منذ صباه.  -33 
 فقال داود لشاول كان عبدك يرعى البيه غنما فجاء اسد مع دب و اخذ شاة من القطيع.  -34 
 فخرجت وراءه و قتلته و انقذتها من فيه و لما قام علي امسكته من ذقنه و ضربته فقتلته.   -35 
قتل عبدك االسد و الدب جميعا و هذا الفلسطيني االغلف يكون كواحد منهما النه قد عير صفوف هللا    -36 

 الحي.
من يد هذا الفلسطيني فقال  و قال داود الرب الذي انقذني من يد االسد و من يد الدب هو ينقذني    -37 

 شاول لداود اذهب و ليكن الرب معك. 
 و البس شاول داود ثيابه و جعل خوذة من نحاس على راسه و البسه درعا.   -38 
فتقلد داود بسيفه فوق ثيابه و عزم ان يمشي النه ل  يكن قد جرب فقال داود لشاول ال اقدر ان    -39 

 د عنه. امشي بهذه الني ل  اجربها و نزعها داو 
و اخذ عصاه بيده و انتخب له خمسة حجارة ملس من الوادي و جعلها في كنف الرعاة الذي له اي    -40 

 في الجراب و مقالعه بيده و تقدم نحو الفلسطيني. 
 و ذهب الفلسطيني ذاهبا و اقترب الى داود و الرجل حامل الترس امامه.   -41

 النه كان غالما و اشقر جميل المنظر. و لما نظر الفلسطيني و راى داود استحقره   -42 
 فقال الفلسطيني لداود العلي انا كلب حتى انك تاتي الي بعصي و لعن الفلسطيني داود بالهته.   -43 
 و قال الفلسطيني لداود تعال الي فاعطي لحمك لطيور السماء و وحوش البرية.   -44 
س و انا اتي اليك باس  رب الجنود اله  فقال داود للفلسطيني انت تاتي الي بسيف و برم  و بتر   -45 

 صفوف اسرائيل الذين عيرته .
هذا اليوم يحبسك الرب في يدي فاقتلك و اقطع راسك و اعطي جثث جيش الفلسطينيين هذا اليوم    -46 

 لطيور السماء و حيوانات االرض فتعل  كل االرض انه يوجد اله السرائيل. 
بسيف و ال برم  يخلص الرب الن الحرب للرب و هو يدفعك   و تعل  هذه الجماعة كلها انه ليس   -47 

 ليدنا.
و كان لما قام الفلسطيني و ذهب و تقدم للقاء داود ان داود اسرع و ركض نحو الصف للقاء   -48 

 الفلسطيني.
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و مد داود يده الى الكنف و اخذ منه حجرا و رماه بالمقالع و ضرب الفلسطيني في جبهته فارتز    -49 
 جبهته و سقط على وجهه الى االرض.  الحجر في

 فتمكن داود من الفلسطيني بالمقالع و الحجر و ضرب الفلسطيني و قتله و ل  يكن سيف بيد داود.  -50
فركض داود و وقف على الفلسطيني و اخذ سيفه و اخترطه من غمده و قتله و قطع به راسه فلما    -51 

 راى الفلسطينيون ان جباره  قد مات هربوا.
فقام رجال اسرائيل و يهوذا و هتفوا و لحقوا الفلسطينيين حتى مجيئك الى الوادي و حتى ابواب   -52 

 عقرون فسقطت قتلى الفلسطينيين في طريق شعراي  الى جت و الى عقرون. 
 ث  رجع بنو اسرائيل من االحتماء وراء الفلسطينيين و نهبوا محلته .   -53 
 ى به الى اورشلي  و وضع ادواته في خيمته.و اخذ داود راس الفلسطيني و ات  -54 
و لما راى شاول داود خارجا للقاء الفلسطيني قال البنير رئيس الجيش ابن من هذا الغالم يا ابنير    -55 

 فقال ابنير و حياتك ايها الملك لست اعل . 
 فقال الملك اسال ابن من هذا الغالم.   -56 
 ه ابنير و احضره امام شاول و راس الفلسطيني بيده. و لما رجع داود من قتل الفلسطيني اخذ  -57 
 " فقال له شاول ابن من انت يا غالم فقال داود ابن عبدك يسى البيتلحمي -58 
 (4-1:18ص 1)
 و كان لما فرغ من الكالم مع شاول ان نفس يوناثان تعلقت بنفس داود و احبه يوناثان كنفسه. -1 "
 فاخذه شاول في ذلك اليوم و ل  يدعه يرجع الى بيت ابيه.  -2 
 و قطع يوناثان و داود عهدا النه احبه كنفسه.  -3 
 "  ه و قوسه و منطقته.و خلع يوناثان الجبة التي عليه و اعطاها لداود مع ثيابه و سيف -4 

 ع8-6:18+  54-16:17صم1)فم
هن  بلى عدوًا ال ي. ل ي امل صررر م صرررغيل. ف لشرررل  ن قوي جدًا ولكن المهرررلح هامل لحهررر بن  أي صررر ر مل  من   
ق مر على هارمتل، وهلذا ايضرر  الوصرر ي . ف.و فلنح ول انفيذ وصرر ي  هللا ، فنجد المهررلح ال.وى الذى يهررندب . ومم  

 ء يغنين قداس ماوم ، فلنهررراح المهرررلح على هارمتل  بللس، التى ب   صررر ر لن  ان ب اس ابللس وب اس الجت النهررر
 )راجي مامور إبجيل ال.دا ع . الخ لة .

 
  -:(14-1:7)إش

و حدث في ايام احاز بن يوثام بن عزيا ملك يهوذا ان رصين ملك ارام صعد مع فق  بن رمليا ملك  -1  "
 اسرائيل الى اورشلي  لمحاربتها فل  يقدر ان يحاربها. 

و اخبر بيت داود و قيل له قد حلت ارام في افراي  فرجف قلبه و قلوب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام  -2 
 الري . 
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ب الشعياء اخرج لمالقاة احاز انت و شارياشوب ابنك الى طرف قناة البركة العليا الى سكة حقل فقال الر  -3 
 القصار. 

و قل له احترز و اهدا ال تخف و ال يضعف قلبك من اجل ذنبي هاتين الشعلتين المدخنتين بحمو   -4 
 غضب رصين و ارام و ابن رمليا.

 رمليا قائلة. الن ارام تامرت عليك بشر مع افراي  و ابن -5 
 نصعد على يهوذا و نقوضها و نستفتحها النفسنا و نملك في وسطها ملكا ابن طبئيل.  -6 
 هكذا يقول السيد الرب ال تقوم ال تكون.  -7 
الن راس ارام دمشق و راس دمشق رصين و في مدة خمس و ستين سنة ينكسر افراي  حتى ال يكون   -8 

 شعبا.
 اس السامرة ابن رمليا ان ل  تؤمنوا فال تامنوا. و راس افراي  السامرة و ر  -9 
 ث  عاد الرب فكل  احاز قائال.  -10 
 اطلب لنفسك اية من الرب الهك عمق طلبك او رفعه الى فوق.  -11 
 فقال احاز ال اطلب و ال اجرب الرب.   -12 
 فقال اسمعوا يا بيت داود هل هو قليل عليك  ان تضجروا الناس حتى تضجروا الهي ايضا.  -13 
 " و لكن يعطيك  السيد نفسه اية ها العذراء تحبل و تلد ابنا و تدعو اسمه عمانوئيل -14 

 ع14-1:7)إشفم
ــعبه الخ لة الموجومة فم ال.لب هذا علس موق  ماوم. والهرررر ب فم هذا ا ضرررر لا   =  فإضـــطرب قلبه وقلب شـ

 ف لخ لة اعمى ال.لب عن إمرا  مم أن مهلحن  قوى. التم أعمت عيوب م فلم يعلفوا أن هللا ق مر أن يه بدهم.
 

 -:(20-1:11)أي
 فاجاب صوفر النعماتي و قال.  -1  "
 اكثرة الكالم ال يجاوب ام رجل مهذار يتبرر.  -2 
 خزيك. اصلفك يفح  الناس ام تلخ و ليس من ي -3 
 اذ تقول تعليمي زكي و انا بار في عينيك.  -4 
 و لكن يا ليت هللا يتكل  و يفت  شفتيه معك. -5 
 و يعلن لك خفيات الحكمة انها مضاعفة الفه  فتعل  ان هللا يغرمك باقل من اثمك.  -6 
 االى عمق هللا تتصل ام الى نهاية القدير تنتهي. -7 
 هو اعلى من السماوات فماذا عساك ان تفعل اعمق من الهاوية فماذا تدري. -8 
 اطول من االرض طوله و اعرض من البحر. -9 
 ان بطش او اغلق او جمع فمن يرده.  -10 
 النه هو يعل  اناس السوء و يبصر االث  فهل ال ينتبه.   -11 
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 اما الرجل ففارغ عدي  الفه  و كجحش الفراء يولد االنسان.  -12 
 ان اعددت انت قلبك و بسطت اليه يديك. -13 
 ان ابعدت االث  الذي في يدك و ال يسكن الظل  في خيمتك.  -14 
 حينئذ ترفع وجهك بال عيب و تكون ثابتا و ال تخاف. -15 
 النك تنسى المشقة كمياه عبرت تذكرها.  -16 
 و فوق الظهيرة يقوم حظك الظالم يتحول صباحا.  -17 
 و تطمئن النه يوجد رجاء تتجسس حولك و تضطجع امنا.  -18 
 و تربض و ليس من يزعج و يتضرع الى وجهك كثيرون.  -19 
 " اما عيون االشرار فتتلف و مناصه  يبيد و رجاؤه  تسلي  النفس -20 

 ع20-1:11)أيفم
هذا علس    .وبسطت إليه يديك وجانبت الظل .. ول  يحل اإلث  مسكنك.. فال تخف  فلو إنك أصلحت قلبك ونقيته

 موق  أ  ز )ب وة إشةل ءع وهذا م   دث مي ماوم ف و لم يخ  من جلل ط.
 

 القراءات:
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 
ــكــــون:  ــيــ ــكـــــاثــــولــ  الــ

 

 (6: 114مز)
 (13:16-39:15)مت
 (16:13-28:12)عب

 (16-7:4بط1)

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (31-22:15)أع
 (11: 28مز)

 (49-39:6)لو

 
النك انقذت نفســـي من  ارجعي يا نفســـي الى راحتك الن الرب قد احســـن اليك. "  -:(6:  114مز)مزمور باكر 

 " الموت و عيني من الدمعة و رجلي من الزلق
 مامور ب كل:

اشرررررررللك الن   فى ملا م هللا ، ا اف  مم  هذه معوة لكل من ضرررررررل وراء  = نفســــي إلى موضــــع راحتكإرجعي يا 
فلجد را تل. مل من شررررررعل بملارة الع لم هللا يدعوه للعوم إللل ف و   فى مخدعل  ليلجي لأل ضرررررر ن ا ل لة  يهررررررمعل،

 المشاي )إبجيل ب كلع الملرح.
 

 -(:12:16-39:15متإنجيل باكر )
 (39:15مت)
 "  ث  صرف الجموع و صعد الى السفينة و جاء الى تخوم مجدل. -39 " 
 (12-1:16مت)
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 و جاء اليه الفريسيون و الصدوقيون ليجربوه فسالوه ان يريه  اية من السماء. -1 "
 فاجاب و قال له  اذا كان المساء قلت  صحو الن السماء محمرة. -2 
و في الصباح اليوم شتاء الن السماء محمرة بعبوسة يا مراؤون تعرفون ان تميزوا وجه السماء و اما  -3 

 يعون.عالمات االزمنة فال تستط
 جيل شرير فاسق يلتمس اية و ال تعطى له اية اال اية يونان النبي ث  تركه  و مضى. -4 
 و لما جاء تالميذه الى العبر نسوا ان ياخذوا خبزا. -5 
 و قال له  يسوع انظروا و تحرزوا من خمير الفريسيين و الصدوقيين.  -6 
 ففكروا في انفسه  قائلين اننا ل  ناخذ خبزا.  -7 
 فعل  يسوع و قال له  لماذا تفكرون في انفسك  يا قليلي االيمان انك  ل  تاخذوا خبزا. -8 
 ف و ك  قفة اخذت .احتى االن ال تفهمون و ال تذكرون خمس خبزات الخمسة االال -9 
 و ال سبع خبزات االربعة االالف و ك  سال اخذت .  -10 
 كيف ال تفهمون اني ليس عن الخبز قلت لك  ان تتحرزوا من خمير الفريسيين و الصدوقيين.  -11 
 "  حينئذ فهموا انه ل  يقل ان يتحرزوا من خمير الخبز بل من تعلي  الفريسيين و الصدوقيين -12 

 ب كل:إبجيل 
المهرلح يدعو ا ميذه أن يتحلزوا من اميل الفلرهريين أي شرلهم. ومن يتن.ى يعلف الل . والهريد يشريل لمعجاات 
إشرررررررا ع الجموع للعلفوا أبل ق مر أن يشررررررراع م ماامً . ولكن م  يضرررررررع  إيم ب م هو اميل الفلرهررررررريين أي اع للم م  

 يم ن والمتشرلكين ال يلفوا عن الميد أفك رهم فى أ ابن  وب لنهراة لن  ف ن   م يلرن من ضرع ف ا  الخ طئة ورر ا م.
 اليوس ملل، ا افين وملعوبين، فعلين  أن بتحلز من اميلهم الذى ينتشل بهلعة وسو الن  .

 
 -(:16:13-28:12عبالبولس )

 (29-28:12عب)
 لذلك و نحن قابلون ملكوتا ال يتزعزع ليكن عندنا شكر به نخدم هللا خدمة مرضية بخشوع و تقوى. -28  " 
 " الن الهنا نار اكلة. -29 
 (16-1:13عب)
 لتثبت المحبة االخوية. -1  "
 ال تنسوا اضافة الغرباء الن بها اضاف اناس مالئكة و ه  ال يدرون.  -2 
 دون معه  و المذلين كانك  انت  ايضا في الجسد.اذكروا المقيدين كانك  مقي -3 
 ليكن الزواج مكرما عند كل واحد و المضجع غير نجس و اما العاهرون و الزناة فسيدينه  هللا. -4 
 لتكن سيرتك  خالية من محبة المال كونوا مكتفين بما عندك  النه قال ال اهملك و ال اتركك.  -5 
 حتى اننا نقول واثقين الرب معين لي فال اخاف ماذا يصنع بي انسان.  -6 
 اذكروا مرشديك  الذين كلموك  بكلمة هللا انظروا الى نهاية سيرته  فتمثلوا بايمانه .  -7 
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 يسوع المسي  هو هو امسا و اليوم و الى االبد. -8 
ال تساقوا بتعالي  متنوعة و غريبة النه حسن ان يثبت القلب بالنعمة ال باطعمة ل  ينتفع بها الذين  -9 

 تعاطوها.
 لنا مذب  ال سلطان للذين يخدمون المسكن ان ياكلوا منه.  -10 
فان الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية الى االقداس بيد رئيس الكهنة تحرق اجسامها خارج    -11 
 لمحلة.ا
 لذلك يسوع ايضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تال  خارج الباب. -12 
 فلنخرج اذا اليه خارج المحلة حاملين عاره.  -13 
 الن ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة.  -14 
 فلنقدم به في كل حين هلل ذبيحة التسبي  اي ثمر شفاه معترفة باسمه.   -15 
 "  فعل الخير و التوزيع النه بذبائ  مثل هذه يسر هللاو لكن ال تنسوا  -16 

 ال ولس:
. والم لو  من   وال بتاعاع ف و  هب وأعد لن  مل بً  أبديً . وعلين  أن ب   فم هذا=  هللا ســــــــلمنا ملكوتا  ال يتزعزع

  ت  فنحصررررل على هذا المل ن المعد. ولن ل  من مل ا لة ومل اداع وب  عبادة مرضـــية بخوف ورعدةأن ب.دس  
فللون لن  بصررررررريب فم هذا الملكوت. ومن ال يفعل.. .  وال تنقادوا بتعالي  متنوعة غريبةعلى التعللم الصرررررررحلح=  

 هذا لمن ينخدع.= أما الزناة والفجار فسيدينه  هللا
 

 -(:16-7:4بط1الكاثوليكون )
 و انما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا و اصحوا للصلوات.  -7  " 
 و لكن قبل كل شيء لتكن محبتك  بعضك  لبعض شديدة الن المحبة تستر كثرة من الخطايا.  -8 
 كونوا مضيفين بعضك  بعضا بال دمدمة.  -9 
 عمة هللا المتنوعة. ليكن كل واحد بحسب ما اخذ موهبة يخدم بها بعضك  بعضا كوكالء صالحين على ن -10 
ان كان يتكل  احد فكاقوال هللا و ان كان يخدم احد فكانه من قوة يمنحها هللا لكي يتمجد هللا في كل  -11 

 شيء بيسوع المسي  الذي له المجد و السلطان الى ابد االبدين امين. 
 كانه اصابك  امر غريب.  ايها االحباء ال تستغربوا البلوى المحرقة التي بينك  حادثة الجل امتحانك  -12 
 بل كما اشتركت  في االم المسي  افرحوا لكي تفرحوا في استعالن مجده ايضا مبتهجين.   -13 
ان عيرت  باس  المسي  فطوبى لك  الن روح المجد و هللا يحل عليك  اما من جهته  فيجدف عليه و   -14 

 اما من جهتك  فيمجد. 
 فال يتال  احدك  كقاتل او سارق او فاعل شر او متداخل في امور غيره.  -15 
 " و لكن ان كان كمسيحي فال يخجل بل يمجد هللا من هذا القبيل -16 

 الك ثولللون:
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اللسول ي لب هذه ا يج بل ت ومن ي لي هذه الوص ي  ي نى بيتل على  ..  تعقلوا وعصحوا للصلوات.. إقتنوا المحبة
 الصخل.

 
  -(:31-22:15أعاإلبركسيس )

حينئذ راى الرسل و المشايخ مع كل الكنيسة ان يختاروا رجلين منه  فيرسلوهما الى انطاكية مع   -22 "
 بولس و برنابا يهوذا الملقب برسابا و سيال رجلين متقدمين في االخوة. 

الى االخوة الذين من االم  في انطاكية  و كتبوا بايديه  هكذا الرسل و المشايخ و االخوة يهدون سالما   -23 
 و سورية و كيليكية. 

اذ قد سمعنا ان اناسا خارجين من عندنا ازعجوك  باقوال مقلبين انفسك  و قائلين ان تختتنوا و   -24 
 تحفظوا الناموس الذين نحن ل  نامره .

 نا برنابا و بولس.راينا و قد صرنا بنفس واحدة ان نختار رجلين و نرسلهما اليك  مع حبيبي -25 
 رجلين قد بذال انفسهما الجل اس  ربنا يسوع المسي . -26 
 فقد ارسلنا يهوذا و سيال و هما يخبرانك  بنفس االمور شفاها.  -27 
 النه قد راى الروح القدس و نحن ان ال نضع عليك  ثقال اكثر غير هذه االشياء الواجبة.  -28 
ن الدم و المخنوق و الزنى التي ان حفظت  انفسك  منها فنعما  ان تمتنعوا عما ذب  لالصنام و ع -29 

 تفعلون كونوا معافين. 
 فهؤالء لما اطلقوا جاءوا الى انطاكية و جمعوا الجمهور و دفعوا الرسالة.   -30 
 "  فلما قراوها فرحوا لسبب التعزية -31 

 ا بلمهلس:
ا نون   الدم والمخنوق والزنا.. فإذا حفظت  أنفســــك أن تمتنعوا عما ذب  لألصــــنام ومن  م  هم وصررررر ي  اللسرررررل؟  

ــا أزعجوا الكنيســــةولكن بلى فى هذا ا بلمهررررررلس أن   بيواكم على الصررررررخل وال يخدعلم إبللس. بمفك ر من    أناســ
عندهم ، والكنلهة أرسلت ل م من يعيدهم إلى س م م فى المهلح...وهذا هو مورب  ، بكون بورا للع لم يلاب  الن   

 وسو الضي  ، فيؤمنوا ب لمهلح الذى يع ى س س لع يده .  فى س من 
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 رجوع للفهرس  يوم السبت من األسبوع الثاني 

 
 القراءات:

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

 

 (11,10,7: 24مز)
 (50-43:9)مر
 (18-1:14)رو
 (27-22:1)يع

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (30-17:22)أع
 (20,19: 117مز)

 (21-13:7)مت

 -(:21-13:7متإنجيل القداس )
ادخلوا من الباب الضيق النه واسع الباب و رحب الطريق الذي يؤدي الى الهالك و كثيرون ه    -13 " 

 الذين يدخلون منه. 
 ما اضيق الباب و اكرب الطريق الذي يؤدي الى الحياة و قليلون ه  الذين يجدونه.   -14 
 ن داخل ذئاب خاطفة.احترزوا من االنبياء الكذبة الذين ياتونك  بثياب الحمالن و لكنه  م -15 
 من ثماره  تعرفونه  هل يجتنون من الشوك عنبا او من الحسك تينا.  -16 
 هكذا كل شجرة جيدة تصنع اثمارا جيدة و اما الشجرة الردية فتصنع اثمارا ردية.   -17 
 ال تقدر شجرة جيدة ان تصنع اثمارا ردية و ال شجرة ردية ان تصنع اثمارا جيدة.  -18 
 كل شجرة ال تصنع ثمرا جيدا تقطع و تلقى في النار. -19 
 فاذا من ثماره  تعرفونه .   -20 
 ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات بل الذي يفعل ارادة ابي الذي في  -21 

 "  تالسماوا
 إبجيل ال.دا :

ال لر  الل ررب أي العرر لم بخ رر يرر ه وشرررررررررررررر وااررل هو اجلبررة ألوالم هللا، وهو طلر  ي.وم لل   . ولكن طلر  األلم  
يؤمي للحل ة. فإبللس إ ا وقعن  فم اجلبة يشررررتكم هللا فم أ ابن ..   اللافض لشرررر وات الع لم الخ طئة والا   الضرررري 

أب  إاتلت طلر  الصررررررررررررررليرب، طلر  األلم م ل   ....لمر  ا يتلمك هللا اترملم.. هللا ال يهررررررررررررررمعرك بل أهملرك. واللم هو
 مهلحم. من إات ر طلر  األلم، ال يهت لي إبللس أن يخدعل. 

 
 افتحوا لي ابواب البر ادخل فيها و احمد الرب. -19 " -(:20,19: 117مزمور إنجيل القداس )مز

 "  هذا الباب للرب الصديقون يدخلون فيه -20 
 مامور ا بجيل:

 س عدبم ي  ر  ألمال من الا   الضي .= إفتحوا لي أبواب العدل
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ال تذكر خطايا صباي و ال معاصي كرحمتك اذكرني انت من اجل   -7 " -: (11,10,7: 24مز ) مزمور باكر 
من اجل اسمك يا رب اغفر  - 11 كل سبل الرب رحمة و حق لحافظي عهده و شهاداته. -10 جودك يا رب.

 "   اثمي النه عظي 
 مامور ب كل: 

 هذا إعتلاف ب لخ لة وطلب المغفلة إ ا س. ن .= كرحمتك إذكرني.. يا رب تغفر لي خطيتي
 

 -(:50-43:9مرإنجيل باكر )
فاقطعها خير لك ان تدخل الحياة اقطع من ان تكون لك يدان و تمضي الى جهن  و ان اعثرتك يدك    -43 " 

 الى النار التي ال تطفا.
 حيث دوده  ال يموت و النار ال تطفا. -44 
و ان اعثرتك رجلك فاقطعها خير لك ان تدخل الحياة اعرج من ان تكون لك رجالن و تطرح في جهن    -45 

 في النار التي ال تطفا.
 ث دوده  ال يموت و النار ال تطفا.حي -46 
و ان اعثرتك عينك فاقلعها خير لك ان تدخل ملكوت هللا اعور من ان تكون لك عينان و تطرح في    -47 

 جهن  النار.
 حيث دوده  ال يموت و النار ال تطفا. -48 
 الن كل واحد يمل  بنار و كل ذبيحة تمل  بمل .  -49 
مل  بال ملوحة فبماذا تصـــــلحونه ليكن لك  في انفســـــك  مل  و ســـــالموا المل  جيد و لكن اذا صـــــار ال  -50 

 " بعضك  بعضا
 إبجيل ب كل:

 المعنى أن بحل  ممموات أم س الخ لة وهذا هو الا   الضي .= إن شككتك يدك فإقطعها
 

 -(:18-1:14روالبولس )
 و من هو ضعيف في االيمان فاقبلوه ال لمحاكمة االفكار.  -1 " 
 واحد يؤمن ان ياكل كل شيء و اما الضعيف فياكل بقوال.  -2 
 ال يزدر من ياكل بمن ال ياكل و ال يدن من ال ياكل من ياكل الن هللا قبله. -3 
 هللا قادر ان يثبته. من انت الذي تدين عبد غيرك هو لمواله يثبت او يسقط و لكنه سيثبت الن   -4 
 واحد يعتبر يوما دون يوم و اخر يعتبر كل يوم فليتيقن كل واحد في عقله. -5 
الذي يهت  باليوم فللرب يهت  و الذي ال يهت  باليوم فللرب ال يهت  و الذي ياكل فللرب ياكل النه يشكر   -6 

 هللا و الذي ال ياكل فللرب ال ياكل و يشكر هللا. 
 منا يعيش لذاته و ال احد يموت لذاته.الن ليس احد  -7 



 (يوم السبت من األسبوع الثاني)  قراءات الصوم الكبير
 

103 

 الننا ان عشنا فللرب نعيش و ان متنا فللرب نموت فان عشنا و ان متنا فللرب نحن. -8 
 النه لهذا مات المسي  و قام و عاش لكي يسود على االحياء و االموات. -9 
عا سوف نقف امام كرسي  و اما انت فلماذا تدين اخاك او انت ايضا لماذا تزدري باخيك الننا جمي  -10 

 المسي .
 النه مكتوب انا حي يقول الرب انه لي ستجثو كل ركبة و كل لسان سيحمد هللا.  -11 
 فاذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا هلل.   -12 
 فال نحاك  ايضا بعضنا بعضا بل بالحري احكموا بهذا ان ال يوضع لالخ مصدمة او معثرة.  -13 
اني عال  و متيقن في الرب يسوع ان ليس شيء نجسا بذاته اال من يحسب شيئا نجسا فله هو   -14 

 نجس.
ذي مات  فان كان اخوك بسبب طعامك يحزن فلست تسلك بعد حسب المحبة ال تهلك بطعامك ذلك ال  -15 

 المسي  الجله.
 فال يفتر على صالحك .  -16 
 الن ليس ملكوت هللا اكال و شربا بل هو بر و سالم و فرح في الروح القدس.  -17 
 "  الن من خدم المسي  في هذه فهو مرضي عند هللا و مزكى عند الناس -18 

 ال ولس:
لكنل يع ل أ د ، ف ذا يع له البل ضرررةلف اليف م. وهذا  هذا بمن امكل أكً  محلً  =  ال تضــع معثرة أو شــكا  ألخيك

 هذا عملن  منور للع لم . هو الا   الضي ، أن أمتني عن المحلل  تى ال أع ل أ د.
 

 -(:27-22:1يعالكاثوليكون )
 و لكن كونوا عاملين بالكلمة ال سامعين فقط خادعين نفوسك .  -22 " 
 عامال فذاك يشبه رجال ناظرا وجه خلقته في مراة.النه ان كان احد سامعا للكلمة و ليس   -23 
 فانه نظر ذاته و مضى و للوقت نسي ما هو.  -24 
و لكن من اطلع على الناموس الكامل ناموس الحرية و ثبت و صار ليس سامعا ناسيا بل عامال   -25 

 بالكلمة فهذا يكون مغبوطا في عمله. 
 لسانه بل يخدع قلبه فديانة هذا باطلة.ان كان احد فيك  يظن انه دين و ليس يلج   -26 
ــان   -27  الديانة الطاهرة النقية عند هللا االب هي هذه افتقاد اليتامى و االرامل في ضـــــــيقته  و حفظ االنســـــ

 "  نفسه بال دنس من العال 
 الك ثولللون:

اإلنسان نفسه بغير دنس في  كونوا عاملين بالكلمة ال سامعين + إفتقاد اليتامى واألرامل وحفظ الا   الضي =  
وهذا مورب  ورسرررلتن  وسرررو الع لم المضررر ل  للس ف.و أن بلجم ألهرررنتن  عن الك س الخ طئ ، بل أن بتكلم    العال .

 الذى فين  والذى يمألب  س م  وسو الضل. ت . ك م  فلل ش  مة للمهلح
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  -(:30-17:22أعاإلبركسيس )

 و كنت اصلي في الهيكل اني حصلت في غيبة.  و حدث لي بعدما رجعت الى اورشلي   -17 "
 فرايته قائال لي اسرع و اخرج عاجال من اورشلي  النه  ال يقبلون شهادتك عني.   -18 
 فقلت يا رب ه  يعلمون اني كنت احبس و اضرب في كل مجمع الذين يؤمنون بك.  -19 
 و حين سفك دم استفانوس شهيدك كنت انا واقفا و راضيا بقتله و حافظا ثياب الذين قتلوه.  -20 
 فقال لي اذهب فاني سارسلك الى االم  بعيدا.  -21 
ائلين خذ مثل هذا من االرض النه كان ال يجوز ان فسمعوا له حتى هذه الكلمة ث  رفعوا اصواته  ق  -22 

 يعيش.
 و اذ كانوا يصيحون و يطرحون ثيابه  و يرمون غبارا الى الجو.   -23 
امر االمير ان يذهب به الى المعسكر قائال ان يفحص بضربات ليعل  الي سبب كانوا يصرخون عليه   -24 

 هكذا.
الواقف ايجوز لك  ان تجلدوا انسانا رومانيا غير مقضي  فلما مدوه للسياط قال بولس لقائد المئة   -25 

 عليه.
فاذ سمع قائد المئة ذهب الى االمير و اخبره قائال انظر ماذا انت مزمع ان تفعل الن هذا الرجل   -26 

 روماني.
 فجاء االمير و قال له قل لي انت روماني فقال نع .  -27 
 هذه الرعوية فقال بولس اما انا فقد ولدت فيها. فاجاب االمير اما انا فبمبلغ كبير اقتنيت  -28 
و للوقت تنحى عنه الذين كانوا مزمعين ان يفحصوه و اختشى االمير لما عل  انه روماني و النه قد    -29 

 قيده. 
و في الغد اذ كان يريد ان يعل  اليقين لماذا يشــــــــتكي اليهود عليه حله من الرباط و امر ان يحضــــــــر    -30 

 "  كل مجمعه  فاحدر بولس و اقامه لديه رؤساء الكهنة و 
 ا بلمهلس:

وشررر هدا للمهرررلح ب  الاجي أم س    بلى هن  ا الس التم اعلض ل   بولس الك روز العظلم، لكنل إات ر الا   الضررري 
 .األميل وأم س الي وم 
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 رجوع للفهرس  األحد الثاني من الصوم المقدس 

 
 

 القراءات:
 

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

 

 (9,1: 50مز)
 (15-12:1)مر

 (1: 56مز)
 (13-1:4)لو
 (7:15-19:14)رو

ــون:   ــكـــــ ــيـــــ ــولـــــ ــاثـــــ ــكـــــ  الـــــ
ــس: ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (13-1:2)يع
 (11-1:23)أع

 (13-11: 26مز)
 (11-1:4)مت

 -(:11-1:4متإنجيل القداس )
 ث  اصعد يسوع الى البرية من الروح ليجرب من ابليس. -1 " 
 فبعدما صام اربعين نهارا و اربعين ليلة جاع اخيرا. -2 
 فتقدم اليه المجرب و قال له ان كنت ابن هللا فقل ان تصير هذه الحجارة خبزا. -3 
 فاجاب و قال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا االنسان بل بكل كلمة تخرج من ف  هللا. -4 
 ث  اخذه ابليس الى المدينة المقدسة و اوقفه على جناح الهيكل. -5 
فسك الى اسفل النه مكتوب انه يوصي مالئكته بك فعلى اياديه   و قال له ان كنت ابن هللا فاطرح ن -6 

 يحملونك لكي ال تصدم بحجر رجلك. 
 قال له يسوع مكتوب ايضا ال تجرب الرب الهك.  -7 
 ث  اخذه ايضا ابليس الى جبل عال جدا و اراه جميع ممالك العال  و مجدها. -8 
 و قال له اعطيك هذه جميعها ان خررت و سجدت لي. -9 
 حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان النه مكتوب للرب الهك تسجد و اياه وحده تعبد. -10 
 "  ث  تركه ابليس و اذا مالئكة قد جاءت فصارت تخدمه -11 

 إنجيل القداس وعنجيل العشية وعنجيل باكر:
 راجي فصل التجلبة فم مت   م.دم ت األب جيل والمي م  -هو إبجيل التجلبة:

 
ال تحـجب   وجـهك ـيا رب اطـلب. .ـلك ـقال قلبي قـلت اطلبوا وجهي   "  -(:11,13:  26ل الـقداس )مزمزمور إنجـي
 "  ال تخيب بسخط عبدك قد كنت عوني فال ترفضني و ال تتركني يا اله خالصي .وجهك عني

 مامور إبجيل ال.دا :
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فمب  و دي  يل ق مر على أن =  ال تصـرف وجهك عني. كن لي معينا  بلهرر ن المؤمنين المجلبين.  = طلبت وجهك
 أث ت أم س اج ر  إبللس.

 
  -9ارحمني يا هللا حسب رحمتك حسب كثرة رافتك ام  معاصي.  -1 " -(:9,1: 50مزمزمور العشية )

 "   استر وجهك عن خطاياي و ام  كل اثامي
 مامور العشلة: 

 الع لم مجلبين من إبللس.هذه بله ن مل  من  إ  بحن بحل  فم = إرحمني يا هللا كعظي  رحمتك
 

  -(:15-12:1مرإنجيل العشية )
 و للوقت اخرجه الروح الى البرية.  -12 " 
 و كان هناك في البرية اربعين يوما يجرب من الشيطان و كان مع الوحوش و صارت المالئكة تخدمه.   -13 
 و بعدما اسل  يوحنا جاء يسوع الى الجليل يكرز ببشارة ملكوت هللا.   -14 
 "  و يقول قد كمل الزمان و اقترب ملكوت هللا فتوبوا و امنوا باالنجيل -15 

 شية وعنجيل باكر:إنجيل القداس وعنجيل الع
 راجي فصل التجلبة فم مت   م.دم ت األب جيل والمي م  -هو إبجيل التجلبة:

 
ــي و بظل جناحيك احتمي الى ان    "  -:(1:  56مز)مزمور باكر  ارحمني يا هللا ارحمني النه بك احتمت نفســــــ

 "  المصائب تعبر
 مامور ب كل:

 ف  سند لن  وسو اج ر  إبللس سوى ا اك ل على هللا. .إرحمني يا هللا إرحمني.. فإنه عليك توكلت نفسي
 

 -(:13-1:4لوإنجيل باكر )
 اما يسوع فرجع من االردن ممتلئا من الروح القدس و كان يقتاد بالروح في البرية. -1  " 
 اربعين يوما يجرب من ابليس و ل  ياكل شيئا في تلك االيام و لما تمت جاع اخيرا. -2 
 و قال له ابليس ان كنت ابن هللا فقل لهذا الحجر ان يصير خبزا. -3 
 فاجابه يسوع قائال مكتوب ان ليس بالخبز وحده يحيا االنسان بل بكل كلمة من هللا. -4 
 و اراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان.ث  اصعده ابليس الى جبل عال  -5 
 و قال له ابليس لك اعطي هذا السلطان كله و مجدهن النه الي قد دفع و انا اعطيه لمن اريد. -6 
 فان سجدت امامي يكون لك الجميع. -7 
 فاجابه يسوع و قال اذهب يا شيطان انه مكتوب للرب الهك تسجد و اياه وحده تعبد. -8 
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جاء به الى اورشلي  و اقامه على جناح الهيكل و قال له ان كنت ابن هللا فاطرح نفسك من هنا الى ث   -9 
 اسفل.

 النه مكتوب انه يوصي مالئكته بك لكي يحفظوك.  -10 
 و انه  على اياديه  يحملونك لكي ال تصدم بحجر رجلك.   -11 
 فاجاب يسوع و قال له انه قيل ال تجرب الرب الهك.  -12 
 "  و لما اكمل ابليس كل تجربة فارقه الى حين -13 

 إنجيل القداس وعنجيل العشية وعنجيل باكر:
 راجي فصل التجلبة فم مت   م.دم ت األب جيل والمي م  -هو إبجيل التجلبة:

 
  -(:7:15-19:14روالبولس )

 (23-19:14رو)
 فلنعكف اذا على ما هو للسالم و ما هو للبنيان بعضنا لبعض.  -19 "
 ال تنقض الجل الطعام عمل هللا كل االشياء طاهرة لكنه شر لالنسان الذي ياكل بعثرة.  -20 
 حسن ان ال تاكل لحما و ال تشرب خمرا و ال شيئا يصطدم به اخوك او يعثر او يضعف.  -21 
 امام هللا طوبى لمن ال يدين نفسه في ما يستحسنه. الك ايمان فليكن لك بنفسك  -22 
 "  و اما الذي يرتاب فان اكل يدان الن ذلك ليس من االيمان و كل ما ليس من االيمان فهو خطية. -23 
 (7-1:15رو)
 فيجب علينا نحن االقوياء ان نحتمل اضعاف الضعفاء و ال نرضي انفسنا. -1 "
 الجل البنيان.فليرض كل واحد منا قريبه للخير  -2 
 الن المسي  ايضا ل  يرض نفسه بل كما هو مكتوب تعييرات معيريك وقعت علي. -3 
 الن كل ما سبق فكتب كتب الجل تعليمنا حتى بالصبر و التعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. -4 
 يسوع. و ليعطك  اله الصبر و التعزية ان تهتموا اهتماما واحدا فيما بينك  بحسب المسي   -5 
 لكي تمجدوا هللا ابا ربنا يسوع المسي  بنفس واحدة و ف  واحد.  -6 
 "  لذلك اقبلوا بعضك  بعضا كما ان المسي  ايضا قبلنا لمجد هللا -7 

 ال ولس:
فمن يع ل أالل يلون م لشرررل  ن الذي يجل  الن   للهررر.  م.  . حســٌن أن ال يؤكل لح .. وال مما يعثر به أخوك

 .نحتمل ضعف الضعفاء وال نرضى أنفسناوبنفس المن   يجب أن 
 

 -(:13-1:2يعالكاثوليكون )
 يا اخوتي ال يكن لك  ايمان ربنا يسوع المسي  رب المجد في المحاباة. -1  " 
 فانه ان دخل الى مجمعك  رجل بخوات  ذهب في لباس بهي و دخل ايضا فقير بلباس وسخ. -2 
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فنظرت  الى الالبس اللباس البهي و قلت  له اجلس انت هنا حسنا و قلت  للفقير قف انت هناك او   -3 
 وطئ قدمي.اجلس هنا تحت م

 فهل ال ترتابون في انفسك  و تصيرون قضاة افكار شريرة. -4 
اسمعوا يا اخوتي االحباء اما اختار هللا فقراء هذا العال  اغنياء في االيمان و ورثة الملكوت الذي وعد   -5 

 به الذين يحبونه. 
 لى المحاك .و اما انت  فاهنت  الفقير اليس االغنياء يتسلطون عليك  و ه  يجرونك  ا -6 
 اما ه  يجدفون على االس  الحسن الذي دعي به عليك . -7 
 فان كنت  تكملون الناموس الملوكي حسب الكتاب تحب قريبك كنفسك فحسنا تفعلون. -8 
 و لكن ان كنت  تحابون تفعلون خطية موبخين من الناموس كمتعدين. -9 
 صار مجرما في الكل. الن من حفظ كل الناموس و انما عثر في واحدة فقد  -10 
 الن الذي قال ال تزن قال ايضا ال تقتل فان ل  تزن و لكن قتلت فقد صرت متعديا الناموس.   -11 
 هكذا تكلموا و هكذا افعلوا كعتيدين ان تحاكموا بناموس الحرية.   -12 
 "  الن الحك  هو بال رحمة لمن ل  يعمل رحمة و الرحمة تفتخر على الحك  -13 

 :الك ثولللون 
 من يح بم األ نل ء يع ل الف.لاء فللون م لشل  ن المجل .

 
 -(:11-1:23أعاإلبركسيس )

فتفرس بولس في المجمع و قال ايها الرجال االخوة اني بكل ضمير صال  قد عشت هلل الى هذا  -1  " 
 اليوم.

 فامر حنانيا رئيس الكهنة الواقفين عنده ان يضربوه على فمه.  -2 
حينئذ قال له بولس سيضربك هللا ايها الحائط المبيض افانت جالس تحك  علي حسب الناموس و انت   -3 

 مخالفا للناموس.  تامر بضربي
 فقال الواقفون اتشت  رئيس كهنة هللا.  -4 
 فقال بولس ل  اكن اعرف ايها االخوة انه رئيس كهنة النه مكتوب رئيس شعبك ال تقل فيه سوءا.  -5 
و لما عل  بولس ان قسما منه  صدوقيون و االخر فريسيون صرخ في المجمع ايها الرجال االخوة انا   -6 

 على رجاء قيامة االموات انا احاك .فريسي ابن فريسي 
 و لما قال هذا حدثت منازعة بين الفريسيين و الصدوقيين و انشقت الجماعة. -7 
 الن الصدوقيين يقولون ان ليس قيامة و ال مالك و ال روح و اما الفريسيون فيقرون بكل ذلك. -8 
فحدث صياح عظي  و نهض كتبة قس  الفريسيين و طفقوا يخاصمون قائلين لسنا نجد شيئا رديا في   -9 

 هذا االنسان و ان كان روح او مالك قد كلمه فال نحاربن هللا.
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عة كثيرة اختشى االمير ان يفسخوا بولس فامر العسكر ان ينزلوا و يختطفوه من  و لما حدثت مناز   -10 
 وسطه  و ياتوا به الى المعسكر.

و في الليلة التالية وقف به الرب و قال ثق يا بولس النك كما شـهدت بما لي في اورشـلي  هكذا ينبغي    -11 
 "  ان تشهد في رومية ايضا

 ا بلمهلس:
لرهرررررررريين والصرررررررردوقيين، فنااع ت رج ل الدين ع لة للشررررررررعب. وب  ظ الحلم الظ لم للالس  ب  ظ هن  من زع ت الف

 الك نة ضد بولس. وأى  لم ظ لم للج ل الدين ضد الشعب يع لهم.
 

 رجوع للفهرس  من الصوم المقدس صالة مساء األحد الثاني

 
 -(:13-1:4اإلنجيل )لو

 اما يسوع فرجع من االردن ممتلئا من الروح القدس و كان يقتاد بالروح في البرية. -1 " 
 اربعين يوما يجرب من ابليس و ل  ياكل شيئا في تلك االيام و لما تمت جاع اخيرا. -2 
 و قال له ابليس ان كنت ابن هللا فقل لهذا الحجر ان يصير خبزا. -3 
 يس بالخبز وحده يحيا االنسان بل بكل كلمة من هللا.فاجابه يسوع قائال مكتوب ان ل -4 
 ث  اصعده ابليس الى جبل عال و اراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان. -5 
 و قال له ابليس لك اعطي هذا السلطان كله و مجدهن النه الي قد دفع و انا اعطيه لمن اريد. -6 
 فان سجدت امامي يكون لك الجميع. -7 
 فاجابه يسوع و قال اذهب يا شيطان انه مكتوب للرب الهك تسجد و اياه وحده تعبد. -8 
ث  جاء به الى اورشلي  و اقامه على جناح الهيكل و قال له ان كنت ابن هللا فاطرح نفسك من هنا الى  -9 

 اسفل.
 يحفظوك. النه مكتوب انه يوصي مالئكته بك لكي  -10 
 و انه  على اياديه  يحملونك لكي ال تصدم بحجر رجلك.   -11 
 فاجاب يسوع و قال له انه قيل ال تجرب الرب الهك.  -12 
 "  و لما اكمل ابليس كل تجربة فارقه الى حين. -13 

 هو إبجيل التجلبة الذي سمعن ه صا  ً  للتذميل أبن  مجلبون فننتال.
 

 "  طوبى للذي ينظر الى المسكين في يوم الشر ينجيه الرب " -(:1: 40مزالمزمور )
 فإهم ل الف.لاء يه ب ع لات م يلة.= طوبى للذي يتفه  في أمر المسكين والفقير
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 رجوع للفهرس  لث قراءات أيام األسبوع الثا

 
 األولى.األ د الم. ل هو أ د ا بن الض ل أو م  بهملل ا بن الش طل الذي بتوبتل ألاهل أبوه الحلة 

 بلى الخ طئ جهده ملل يلون مظلمً  أم  الت اب البس الحلة األولى فجهده ملل يلون بيلًا.يوم اإلثنين: 
 الخ طئ بلاه ع دًا للخ لة، والع د ال ي  ت فم بيت أبلل. والت اب يعوم لل نوة فلعوم إلى بيت أبلل.يوم الثالثاء:

لمجد يهرروع. والمعنى أن مل  من  البد وأن يجلبل إبللس. لكن من هن  بهررمي عن اجلبة الشررل  ن لل  ايوم األربعاء: 
 ي  ت فم المهلح سلغلب مم   لب المهلح، ف لمهلح  لب الشل  ن لحه بن .

ال لر ، ومن يهررمي م س المهررلح ال ُيدان، ومن ال   ن ر الع لم، وم مل ووصرر ي ه انيل لالمهررلح هو بو  يوم الخميس:
ينل. إ ًا م س المهرررلح لن  مسرررتور من يتاعل يخلا، ومن ال يتاعل ي لك. ي. ل م مل، ف لك س بفهرررل يد 

 والت اب هو من يعوم ورهتلشد بل س المهلح.
الشرررررل  ن قوي جدًا ولكن أاى من هو أقوى منل )أي المهرررررلحع و لال وقهرررررم  ن امل أي  لرب  من يده.  يوم الجمعة:

يد إبللس، فلم  ا اللم  ي  ا طئ. قم   وا ن المهررررررررررررلح ال.وي ق مر أن يحلر مل ا طئ مهررررررررررررتع د من
 إ هب للمهلح وهو يحلر  وال اتل  قلاك ف ر ً  ملنوسً  بل ساح وصلى فتمتلئ ب للو  ال.د .

 هن  بلى شلط الغفلان وهو أن بغفل بحن لآلالرن.يوم السبت: 
ضررنن  فم أي وقت بعوم فلل إبجيل ا بن الضرر ل الذي ع م ب لتوبة إلى أ ضرر ن أبلل. وهللا مهررتعد أن يحتيوم األحد: 

  ع.3:1أرجي إلللم" )ز  إللل. "إرجعوا إلى  
 

 ابنل الع اد وا تضنل ، وقلاءات هذا االس وع اشل  ملف بهتمتي بحن ب ذه  ل     سنهمي ان األ  ق   يوم االحد
 م  يمجد اسمل: العين الاهل ة اى يلون لن  النظلة الوا دة هلل وال بعمل سوى االثنينع 1ال. لة األبورة : 

   يجعلن  بنظل للع لم الا طل )علس العين الاهل ةع ابن  لم بعلف الح ) بتذوق المهلحعفنتحلر: مالثالثاءع2
 : لم  ا الخوف من  لو  ابللس ، ف لمهلح  لال لحه بن  ، وسلغلال فين األربعاء ع1
 هتلشد بل فى مل اصلف .ب:  ل ة المهلح ووص ي ه هم النور الذى الخميس ع2
ن يحفظ وص ي  المهلح ف و الع قل ، ومن يفعل يفتح هللا عينلل فلعلف المهلح ورهاحل ف   أ: من يج هد  الجمعة ع3

 ال عمى األيصاح م ل هذا المجنون األ
: بدون مغفلة ل الرن ف   لن يغفل وب لت لم سنحلس من اال ض ن االبورةالسبت ع4
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 رجوع للفهرس  يوم اإلثنين من األسبوع الثالث

 
 -:(36-33:11)لوإنجيل القداس 

 ليس احد يوقد سراجا و يضعه في خفية و ال تحت المكيال بل على المنارة لكي ينظر الداخلون النور. -33  " 
سراج الجسد هو العين فمتى كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا و متى كانت عينك شريرة فجسدك  -34 

 يكون مظلما. 
 انظر اذا لئال يكون النور الذي فيك ظلمة.  -35 
 " كان جسدك كله نيرا ليس فيه جزء مظل  يكون نيرا كله كما حينما يضيء لك السراج بلمعانهفان  -36 

 إبجيل ال.دا :
الخ طئ يلون جهرررررده ملل مظلمً ، أم  الت اب البس الحلة األولى يلون جهرررررده ملل منيلًا فلم  ا ال بتو . بل الهرررررلاج 

. هذا م  عملل ا   مي ا بن الضرر ل فملاهررل الحلة األولى )الت اب المنيلع يوضرري على المن رة لينظل النور الداالون 
 وإ تفل بل قداس الجملي.

 
اعترف لـك بخطيتي و ال اكت  اثمي قلـت اعترف للرب بـذنبي و انـت     "  -:(6,5:  31مز)مزمور إنجيـل القـداس  
 "  رفعت اثام خطيتي ساله

 مامور ا بجيل:
 فمن يتو  ورعتلف يجعلل هللا بورًا.= أعترف لك بخطيئتي. ول  أكت  إثمي

 
 النبوات:

 (7:9-13:8)إش (33-20:1)أم
 

  -:(33-20:1)أم
 الحكمة تنادي في الخارج في الشوارع تعطي صوتها.  -20  "
 تدعو في رؤوس االسواق في مداخل االبواب في المدينة تبدي كالمها.  -21 
 قائلة الى متى ايها الجهال تحبون الجهل و المستهزئون يسرون باالستهزاء و الحمقى يبغضون العل .  -22 
 اعلمك  كلماتي.  ارجعوا عند توبيخي هانذا افيض لك  روحي -23 
 الني دعوت فابيت  و مددت يدي و ليس من يبالي.  -24 
 بل رفضت  كل مشورتي و ل  ترضوا توبيخي.   -25 
 فانا ايضا اضحك عند بليتك  اشمت عند مجيء خوفك .   -26 
 اذا جاء خوفك  كعاصفة و اتت بليتك  كالزوبعة اذا جاءت عليك  شدة و ضيق.  -27 
 استجيب يبكرون الي فال يجدونني.  حينئذ يدعونني فال -28 
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 النه  ابغضوا العل  و ل  يختاروا مخافة الرب.   -29 
 ل  يرضوا مشورتي رذلوا كل توبيخي.  -30 
 فلذلك ياكلون من ثمر طريقه  و يشبعون من مؤامراته .   -31 
 الن ارتداد الحمقى يقتله  و راحة الجهال تبيده .  -32 
 " اما المستمع لي فيسكن امنا و يستري  من خوف الشر -33 

 ع:33-20:1)أس
المهررررررررلح أقنوس الحلمة ين مي علين  ب لتوبة  =  تنادي في الطرق )هم انفيذ الوصرررررررر ي  ا ل لةع وهن  هم التوبة   الحكمة

 وبلى هن  ع.وب ت األشلار رافضم التوبة.. إرجعوا عند توبيخي
 

 -:(7:9-13:8)إش
 (22-13:8)إش

 قدسوا رب الجنود فهو خوفك  و هو رهبتك .  -13  "
 و يكون مقدسا و حجر صدمة و صخرة عثرة لبيتي اسرائيل و فخا و شركا لسكان اورشلي .   -14 
 فيعثر بها كثيرون و يسقطون فينكسرون و يعلقون فيلقطون.   -15 
 صر الشهادة اخت  الشريعة بتالميذي.  -16 
 لساتر وجهه عن بيت يعقوب و انتظره.فاصطبر للرب ا  -17 
هانذا و االوالد الذين اعطانيه  الرب ايات و عجائب في اسرائيل من عند رب الجنود الساكن في جبل    -18 

 صهيون. 
و اذا قالوا لك  اطلبوا الى اصحاب التوابع و العرافين المشقشقين و الهامسين اال يسال شعب الهه ايسال   -19 

 اء. الموتى الجل االحي
 الى الشريعة و الى الشهادة ان ل  يقولوا مثل هذا القول فليس له  فجر.  -20 
فيعبرون فيها مضايقين و جائعين و يكون حينما يجوعون انه  يحنقون و يسبون ملكه  و الهه  و    -21 

 يلتفتون الى فوق.
 "  و ينظرون الى االرض و اذا شدة و ظلمة قتام الضيق و الى الظالم ه  مطرودون. -22 

 (7-1:9)إش
ول ارض زبولون و ارض نفتالي يكرم االخير و لكن ال يكون ظالم للتي عليها ضيق كما اهان الزمان اال  -1  "

 طريق البحر عبر االردن جليل االم . 
 الشعب السالك في الظلمة ابصر نورا عظيما الجالسون في ارض ظالل الموت اشرق عليه  نور.  -2 
 اكثرت االمة عظمت لها الفرح يفرحون امامك كالفرح في الحصاد كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمة.  -3 
 الن نير ثقله و عصا كتفه و قضيب مسخره كسرتهن كما في يوم مديان.  -4 
 الن كل سالح المتسل  في الوغى و كل رداء مدحرج في الدماء يكون للحريق ماكال للنار. -5 
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النه يولد لنا ولد و نعطى ابنا و تكون الرياسة على كتفه و يدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا  -6 
 يس السالم.رئ
و يعضــدها بالحق و البر من االن   على مملكته ليثبتهالنمو رياســته و للســالم ال نهاية على كرســي داود و   -7 

 "  الى االبد غيرة رب الجنود تصنع هذا
 ع:7:9-13:8)إش

 الحص م.أم مك م لفل  فم  يفرحون وللت ا ين . شدة وضيق وقتام ظالمكم  رأين  فم إبجيل ال.دا  فلألشلار 
 

 القراءات:
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 
ــكــــون:  ــيــ ــكـــــاثــــولــ  الــ

 

 (2,1: 31مز)
 (28-11:19)لو
 (5:6-9:5كو1)
 (12-3:1بط1)

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (14-10:17)أع
 (6,5: 31مز)

 (36-33:11)لو

 
ترت خطاياه ، طوبى للرجل الذي ل  طوباه  الذين تركت له    "  -:(2,1:  31مز)مزمور باكر  ــُ آثامه ، والذين ســـــ

 "  يحسب له الرب خطية، وال فى فمه غش. هلليلويا
 مامور ب كل:

  لاهوا الحلة األولى وص روا بيلرن. من م بو أمن ء= طوباه  الذين تركت له  أثامه  والذين سترت خطاياه 
 

 -(:28-11:19لوإنجيل باكر )
و اذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثال النه كان قريبا من اورشلي  و كانوا يظنون ان ملكوت هللا عتيد   -11  " 

 ان يظهر في الحال.
 فقال انسان شريف الجنس ذهب الى كورة بعيدة لياخذ لنفسه ملكا و يرجع.  -12 
 .فدعا عشرة عبيد له و اعطاه  عشرة امناء و قال له  تاجروا حتى اتي  -13 
 و اما اهل مدينته فكانوا يبغضونه فارسلوا وراءه سفارة قائلين ال نريد ان هذا يملك علينا.  -14 
و لما رجع بعدما اخذ الملك امر ان يدعى اليه اولئك العبيد الذين اعطاه  الفضة ليعرف بما تاجر كل    -15 

 واحد.
 فجاء االول قائال يا سيد مناك رب  عشرة امناء.   -16 
 له نعما ايها العبد الصال  النك كنت امينا في القليل فليكن لك سلطان على عشر مدن. فقال  -17 
 ث  جاء الثاني قائال يا سيد مناك عمل خمسة امناء.   -18 
 فقال لهذا ايضا و كن انت على خمس مدن.  -19 
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 ث  جاء اخر قائال يا سيد هوذا مناك الذي كان عندي موضوعا في منديل.   -20 
 الني كنت اخاف منك اذ انت انسان صارم تاخذ ما ل  تضع و تحصد ما ل  تزرع.  -21 
 فقال له من فمك ادينك ايها العبد الشرير عرفت اني انسان صارم اخذ ما ل  اضع و احصد ما ل  ازرع.  -22 
 تضع فضتي على مائدة الصيارفة فكنت متى جئت استوفيها مع ربا. فلماذا ل   -23 
 ث  قال للحاضرين خذوا منه المنا و اعطوه للذي عنده العشرة االمناء.  -24 
 فقالوا له يا سيد عنده عشرة امناء.  -25 
 الني اقول لك  ان كل من له يعطى و من ليس له فالذي عنده يؤخذ منه.   -26 
 اما اعدائي اولئك الذين ل  يريدوا ان املك عليه  فاتوا به  الى هنا و اذبحوه  قدامي. -27 
 "  و لما قال هذا تقدم صاعدا الى اورشلي  -28 

 إبجيل ب كل:
وسررتكون لن  المل فمة   من وزب ت،  م  بين أيدين على أن بكون ُأمن ء  لخمهررة.. وهو  ث هو عن م ل األ من ء العشررلة وا

 .إيتوني به  وأذبحوه  قداميأم  عديمم األم بة أي الخ  ة فل. ل عن م . 
 

  -(:5:6-9:5كو1البولس )
 ( 13-9:5كو1)
 كتبت اليك  في الرسالة ان ال تخالطوا الزناة.  -9  "
و ليس مطلقا زناة هذا العال  او الطماعين او الخاطفين او عبدة االوثان و اال فيلزمك  ان تخرجوا من   -10 

 العال . 
ا و اما االن فكتبت اليك  ان كان احد مدعو اخا زانيا او طماعا او عابد وثن او شتاما او سكيرا او خاطف  -11 

 ان ال تخالطوا و ال تؤاكلوا مثل هذا.
 النه ماذا لي ان ادين الذين من خارج الست  انت  تدينون الذين من داخل.   -12 
 "   اما الذين من خارج فاهلل يدينه  فاعزلوا الخبيث من بينك . -13 
 ( 5-1:6كو1)
 ايتجاسر منك  احد له دعوى على اخر ان يحاك  عند الظالمين و ليس عند القديسين. -1  "
الست  تعلمون ان القديسين سيدينون العال  فان كان العال  يدان بك  افانت  غير مستاهلين للمحاك   -2 

 الصغرى. 
 الست  تعلمون اننا سندين مالئكة فباالولى امور هذه الحياة.  -3 
 لك  محاك  في امور هذه الحياة فاجلسوا المحتقرين في الكنيسة قضاة. فان كان  -4 
 "   لتخجيلك  اقول اهكذا ليس بينك  حكي  و ال واحد يقدر ان يقضي بين اخوته -5 

 ال ولس:
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والم.صوم أن على الكنلهة أن اعال الخ طئ وامنعل من شلمة األسلار الم.دسة إ ا رفض التوبة. =  ال تخالطوا الزناة
عوة ألن احلم الكنلهررررة بين الن   عوضررررً  عن مح كم الع لم والمعنى أن من يحلم لل سررررل  ن أن ي. ي الخ طئ ثم م 

 من شلمة الكنلهة.
 

 -:(12-3:1بط1)الكاثوليكون 
مبارك هللا ابو ربنا يسوع المسي  الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسي   -3  " 

 من االموات. 
 لميراث ال يفنى و ال يتدنس و ال يضمحل محفوظ في السماوات الجلك .  -4 
 انت  الذين بقوة هللا محروسون بايمان لخالص مستعد ان يعلن في الزمان االخير.  -5 
 الذي به تبتهجون مع انك  االن ان كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. -6 
لكي تكون تزكية ايمانك  و هي اثمن من الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار توجد للمدح و الكرامة و   -7 

 المجد عند استعالن يسوع المسي .
كن تؤمنون به فتبتهجون بفرح ال ينطق به و  ذلك و ان ل  تروه تحبونه ذلك و ان كنت  ال ترونه االن ل -8 

 مجيد. 
 نائلين غاية ايمانك  خالص النفوس. -9 
 الخالص الذي فتش و بحث عنه انبياء الذين تنباوا عن النعمة التي الجلك . -10 
باحثين اي وقت او ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسي  الذي فيه  اذ سبق فشهد باالالم التي    -11 

 ي  و االمجاد التي بعدها.للمس
الذين اعلن له  انه  ليس النفســـه  بل لنا كانوا يخدمون بهذه االمور التي اخبرت  بها انت  االن بواســـطة   -12 

 "  الذين بشروك  في الروح القدس المرسل من السماء التي تشتهي المالئكة ان تطلع عليها
 الك ثولللون:

 ، والفل  الرذي يملن لنر  أن بحلر  فلرل على األرض. وهرذا  رث على التوبرة. يحردثنر  عن الميلاث الهررررررررررررررمر وي المعرد لنر
 فنفل  على األرض ورلون لن  ميلاث الهم ء

 
  -:(14-10:17)أعاإلبركسيس 

 و اما االخوة فللوقت ارسلوا بولس و سيال ليال الى بيرية و هما لما وصال مضيا الى مجمع اليهود.  -10 " 
و كان هؤالء اشرف من الذين في تسالونيكي فقبلوا الكلمة بكل نشاط فاحصين الكتب كل يوم هل هذه    -11 

 االمور هكذا. 
 و من الرجال عدد ليس بقليل.  فامن منه  كثيرون و من النساء اليونانيات الشريفات  -12 
فلما عل  اليهود الذين من تسالونيكي انه في بيرية ايضا نادى بولس بكلمة هللا جاءوا يهيجون الجموع   -13 

 هناك ايضا.
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 " فحينئذ ارسل االخوة بولس للوقت ليذهب كما الى البحر و اما سيال و تيموثاوس فبقيا هناك -14 
 االبلمهلس

لك ثولللون أن الكنلهرررررة افل ، إال  أبن  هن  بلاه  اتملم من إضررررر   مات واقعة علي   . "فكل مجد إبنة  مي أبن  رأين  فم ا
وبهرررررررمي شررررررر  مة هللا لمن ي. ل الكلمة أبل أشرررررررلف من ا الرن الذين ال يلردون ق ول   ع.13:45الملك من ماال" )ما

 الكلمة .
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 رجوع للفهرس  يوم الثالثاء من األسبوع الثالث

 
 -:(39-31:8)يوإنجيل القداس 

 فقال يسوع لليهود الذين امنوا به انك  ان ثبت  في كالمي فبالحقيقة تكونون تالميذي.   -31  " 
 و تعرفون الحق و الحق يحررك .   -32 
 اجابوه اننا ذرية ابراهي  و ل  نستعبد الحد قط كيف تقول انت انك  تصيرون احرارا.  -33 
 طية هو عبد للخطية.اجابه  يسوع الحق الحق اقول لك  ان كل من يعمل الخ -34 
 و العبد ال يبقى في البيت الى االبد اما االبن فيبقى الى االبد.  -35 
 فان حررك  االبن فبالحقيقة تكونون احرارا.  -36 
 انا عال  انك  ذرية ابراهي  لكنك  تطلبون ان تقتلوني الن كالمي ال موضع له فيك .  -37 
 انا اتكل  بما رايت عند ابي و انت  تعملون ما رايت  عند ابيك . -38 
 " اجابوا و قالوا له ابونا هو ابراهي  قال له  يسوع لو كنت  اوالد ابراهي  لكنت  تعملون اعمال ابراهي  -39 

 يل ال.دا :إبج
هذا ا  ل.ل الما شرررررل قصرررررة ا بن الضررررر ل، الذي إ  م ن مهرررررتع دًا للخ لة لم = العبد ال يثبت في البيت إلى األبد

ي  رت فم ال يرت، وال  بيرت أبلرل. لكن إ  ار   عن ا يترل عر م ل يرت أبلرل وبلى هنر  أن معلفرة الح  )المهررررررررررررررلحع 
 لآللئ الك يلة، أي سنتل  ا  ي  وملذات الع لم.احلر، إ   ينم  بكتش  اللؤلؤة م يلة ال من سن لي ا

 
 طوبى لرجل ال يحسب له الرب خطية و ال في روحه غش.  -2 "  -:(3,2: 31مز)مزمور إنجيل القداس 

 " لما سكت بليت عظامي من زفيري اليوم كله -3 
 مامور ا بجيل:

 ينم  ع م ا بن الضرر ل )الخ طئع  فل لل أبوه وألاهررل  لة ال ل =  طوبى للرجل الذي ل  يحســب له الرب خطيئة
 .أنا سكت فبليت عظامياألولى. أم  الذي ال ي.دس اوبة وإعتلافً  عن ا يتل= 

 
 النبوات:

 (15-1:2)أم
 (26 - 1:  7يش )

 (20-12:10)إش
 

 
 -:(15-1:2)أم
 يا ابني ان قبلت كالمي و خبات وصاياي عندك. -1 " 
 حتى تميل اذنك الى الحكمة و تعطف قلبك على الفه . -2 
 ان دعوت المعرفة و رفعت صوتك الى الفه .  -3 
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 ان طلبتها كالفضة و بحثت عنها كالكنوز.  -4 
 فحينئذ تفه  مخافة الرب و تجد معرفة هللا.  -5 
 ه المعرفة و الفه .الن الرب يعطي حكمة من فم  -6 
 يذخر معونة للمستقيمين هو مجن للسالكين بالكمال. -7 
 لنصر مسالك الحق و حفظ طريق اتقيائه. -8 
 حينئذ تفه  العدل و الحق و االستقامة كل سبيل صال .  -9 
 اذا دخلت الحكمة قلبك و لذت المعرفة لنفسك.  -10 
 فالعقل يحفظك و الفه  ينصرك.   -11 
 النقاذك من طريق الشرير و من االنسان المتكل  باالكاذيب.  -12 
 التاركين سبل االستقامة للسلوك في مسالك الظلمة.  -13 
 الفرحين بفعل السوء المبتهجين باكاذيب الشر.  -14 
 "  الذين طرقه  معوجة و ه  ملتوون في سبله  -15 

 ع:15-1:23)أس
= حينئذ تفطن لمخافة الرب)وصرررر ي  هللا هل بهررررمع   وبنفذه ع..   وخبأتها عندكيا إبني إن قبلت كالم وصـــاياي 

 –  24:    7)مت   أي من ينفذ الوصرلة انفتح عين ه فلف م من هو الل . فتنفيذ الوصرلة يع م ب. وة ب   بع ين الل  
 ، وبدر  م  يلبحل الت اب، وبلهب من مصيل األشلار.ع27

 
 -:(20-12:10)إش

فيكون متى اكمل السيد كل عمله بجبل صهيون و باورشلي  اني اعاقب ثمر عظمة قلب ملك اشور    -12  " 
 و فخر رفعة عينيه. 

النه قال بقدرة يدي صنعت و بحكمتي الني فهي  و نقلت تخوم شعوب و نهبت ذخائره  و حططت    -13 
 الملوك كبطل.

ور جمعت انا كل االرض و ل  يكون مرفرف  فاصابت يدي ثروة الشعوب كعش و كما يجمع بيض مهج  -14 
 جناح و ال فات  ف  و ال مصفصف. 

هل تفتخر الفاس على القاطع بها او يتكبر المنشار على مردده كان القضيب يحرك رافعه كان العصا   -15 
 ترفع من ليس هو عودا. 

 يد النار. لذلك يرسل السيد سيد الجنود على سمانه هزاال و يوقد تحت مجده و قيدا كوق -16 
 و يصير نور اسرائيل نارا و قدوسه لهيبا فيحرق و ياكل حسكه و شوكه في يوم واحد.  -17 
 و يفنى مجد وعره و بستانه النفس و الجسد جميعا فيكون كذوبان المريض.  -18 
 و بقية اشجار وعره تكون قليلة حتى يكتبها صبي.   -19 
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ــرائيل و ا  -20  ــا على و يكون في ذلك اليوم ان بقية اســــــ لناجين من بيت يعقوب ال يعودون يتوكلون ايضــــــ
 " ضاربه  بل يتوكلون على الرب قدوس اسرائيل بالحق

 ع:20-12:10)إش
  أوالمه للخلصرررررر م فلعوموا إللل )إال  أبن  بلى  هن  بلى هللا يهررررررتخدس أشررررررور ممماة امميب ضررررررد شررررررةال، هللا أ  يؤم   

إنما يعتمدون على هللا قدوس إســرائيل ميبع. وبتلجة التمميب=    أشرررور ياول ف و للس سررروى مجلم أماة امالمؤم   
 .بالحق

ف   يؤم  إبنل الضررررررر ل الذي ال  بيت أبلل بضرررررررلب ت م يلة  تم يعوم، وإ ا ع م ي لره ورل فئل ورهرررررررتل ا يتل.  
 ولكن ال ا لرل بدون ا يم ن بدس المهلح وبعد ا يم ن علين  أن ب لي وص ي  هللا.

 
  -:(26 - 1:  7يش )
و خان بنو اسرائيل خيانة في الحرام فاخذ عخان بن كرمي بن زبدي بن زارح من سبط يهوذا من الحرام  -1 "

 فحمي غضب الرب على بني اسرائيل. 
و ارسل يشوع رجاال من اريحا الى عاي التي عند بيت اون شرقي بيت ايل و كلمه  قائال اصعدوا  -2 

 ا عاي.تجسسوا االرض فصعد الرجال و تجسسو 
ث  رجعوا الى يشوع و قالوا له ال يصعد كل الشعب بل يصعد نحو الفي رجل او ثالثة االف رجل و   -3 

 يضربوا عاي ال تكلف كل الشعب الى هناك النه  قليلون.
 فصعد من الشعب الى هناك نحو ثالثة االف رجل و هربوا امام اهل عاي. -4 
رجال و لحقوه  من امام الباب الى شباري  و ضربوه  في  فضرب منه  اهل عاي نحو ستة و ثالثين  -5 

 المنحدر فذاب قلب الشعب و صار مثل الماء.
فمزق يشوع ثيابه و سقط على وجهه الى االرض امام تابوت الرب الى المساء هو و شيوخ اسرائيل و  -6 

 وضعوا ترابا على رؤوسه . 
و قال يشوع اه يا سيد الرب لماذا عبرت هذا الشعب االردن تعبيرا لكي تدفعنا الى يد االموريين ليبيدونا  -7 

 ليتنا ارتضينا و سكنا في عبر االردن. 
 اسالك يا سيد ماذا اقول بعدما حول اسرائيل قفاه امام اعدائه. -8 
قرضون اسمنا من االرض و ماذا تصنع  فيسمع الكنعانيون و جميع سكان االرض و يحيطون بنا و ي -9 

 السمك العظي .
 فقال الرب ليشوع ق  لماذا انت ساقط على وجهك.  -10 
قد اخطا اسرائيل بل تعدوا عهدي الذي امرته  به بل اخذوا من الحرام بل سرقوا بل انكروا بل وضعوا    -11 

 في امتعته . 
ون قفاه  امام اعدائه  النه  محرومون و ال اعود  فل  يتمكن بنو اسرائيل للثبوت امام اعدائه  يدير   -12 

 اكون معك  ان ل  تبيدوا الحرام من وسطك .
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ق  قدس الشعب و قل تقدسوا للغد النه هكذا قال الرب اله اسرائيل في وسطك حرام يا اسرائيل فال   -13 
 تتمكن للثبوت امام اعدائك حتى تنزعوا الحرام من وسطك .

اسباطك  و يكون ان السبط الذي ياخذه الرب يتقدم بعشائره و العشيرة التي ياخذها فتتقدمون في الغد ب  -14 
 الرب تتقدم ببيوتها و البيت الذي ياخذه الرب يتقدم برجاله.

و يكون الماخوذ بالحرام يحرق بالنار هو و كل ما له النه تعدى عهد الرب و النه عمل قباحة في    -15 
 اسرائيل.

 د و قدم اسرائيل باسباطه فاخذ سبط يهوذا.فبكر يشوع في الغ  -16 
 ث  قدم قبيلة يهوذا فاخذت عشيرة الزارحيين ث  قدم عشيرة الزارحيين برجاله  فاخذ زبدي.  -17 
 فقدم بيته برجاله فاخذ عخان بن كرمي بن زبدي بن زارح من سبط يهوذا.  -18 
ل و اعترف له و اخبرني االن ماذا عملت ال  فقال يشوع لعخان يا ابني اعط االن مجدا للرب اله اسرائي  -19 

 تخف عني.
 فاجاب عخان يشوع و قال حقا اني قد اخطات الى الرب اله اسرائيل و صنعت كذا و كذا.  -20 
رايت في الغنيمة رداء شنعاريا نفيسا و مئتي شاقل فضة و لسان ذهب وزنه خمسون شاقال   -21 

 رض في وسط خيمتي و الفضة تحتها.فاشتهيتها و اخذتها و ها هي مطمورة في اال 
 فارسل يشوع رسال فركضوا الى الخيمة و اذا هي مطمورة في خيمته و الفضة تحتها.   -22 
 فاخذوها من وسط الخيمة و اتوا بها الى يشوع و الى جميع بني اسرائيل و بسطوها امام الرب.  -23 
ب و بنيه و بناته و بقره و حميره و غنمه فاخذ يشوع عخان بن زارح و الفضة و الرداء و لسان الذه  -24 

 و خيمته و كل ما له و جميع اسرائيل معه و صعدوا به  الى وادي عخور. 
فقال يشوع كيف كدرتنا يكدرك الرب في هذا اليوم فرجمه جميع اسرائيل بالحجارة و احرقوه  بالنار و    -25 

 رموه  بالحجارة. 
هذا اليوم فرجع الرب عن حمو غضــــبه و لذلك دعي اســــ  ذلك  و اقاموا فوقه رجمة حجارة عظيمة الى  -26 

 "  المكان وادي عخور الى هذا اليوم
 

 القراءات:
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 
ــكــــون:  ــيــ ــكـــــاثــــولــ  الــ

 

 (11: 31مز)
 (59-54:12)لو
 (8-1:4)رو

 (11-1:2يو1)

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (12-9:27)أع
 (3,2: 31مز)

 (39-31:8)يو

 
 "  كثيرة هي نكبات الشرير اما المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به " -:(11: 31مز)مزمور باكر 



 (يوم الثالثاء من األسبوع الثالث)  قراءات الصوم الكبير
 

121 

 مامور ب كل:
هل ال بميا أن الخ  ة يضرلبون، فلم  ا ال بتو . من ال يتو  ف و ج هل ب   لمة =  كثيرة هي ضـربات الخطاة

 .أما الذي يتكل على الرب الرحمة تحيط به)راجي ب وة األم  ل اليوسع. 
 

 -:(59-54:12)لوإنجيل باكر 
كون ث  قال ايضا للجموع اذا رايت  السحاب تطلع من المغارب فللوقت تقولون انه ياتي مطر في  -54  " 

 هكذا.
 و اذا رايت  ري  الجنوب تهب تقولون انه سيكون حر فيكون.   -55 
 يا مراؤون تعرفون ان تميزوا وجه االرض و السماء و اما هذا الزمان فكيف ال تميزونه.   -56 
 و لماذا ال تحكمون بالحق من قبل نفوسك .  -57 
ريق لتتخلص منه لئال يجرك الى حينما تذهب مع خصمك الى الحاك  ابذل الجهد و انت في الط -58 

 القاضي و يسلمك القاضي الى الحاك  فيلقيك الحاك  في السجن.
 " اقول لك ال تخرج من هناك حتى توفي الفلس االخير -59 

 إبجيل ب كل:
ــحابة.. تقولون أن المطر آته .. أيها المراؤون تعرفون أن تميزوا .. وهذا الزمان كيف ال   تعرفون  إذا رأيت  ســـــ

ول  لم  رأين    ب لنهررررراة لن  فع م ت قل  مجمء المهرررررلح واضرررررحة فكلف ال بميا وب.دس اوبة سرررررلرعً .=  أن تميزوه
 ع م ت  ضب هللا فى ضلب ال ضد األشلار به ب ا  ي هم ، أفللس هذا م فل  لنك  عن   .

 
 -:(8-1:4)روالبولس 

 .فماذا نقول ان ابانا ابراهي  قد وجد حسب الجسد -1 " 
 النه ان كان ابراهي  قد تبرر باالعمال فله فخر و لكن ليس لدى هللا.  -2 
 النه ماذا يقول الكتاب فامن ابراهي  باهلل فحسب له برا. -3 
 اما الذي يعمل فال تحسب له االجرة على سبيل نعمة بل على سبيل دين.  -4 
 يحسب له برا. و اما الذي ال يعمل و لكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فايمانه -5 
 كما يقول داود ايضا في تطويب االنسان الذي يحسب له هللا برا بدون اعمال. -6 
 طوبى للذين غفرت اثامه  و سترت خطاياه .  -7 
 "  طوبى للرجل الذي ال يحسب له الرب خطية -8 

 ال ولس:
طوبى للذين غفرت له  بف م من ال ولس أبل ال ا لرل سرررروى ب  يم ن بدس المهررررلح الكف ري. وهذا م  يغفل الخ  ي   

ت خطاياه  َتر  ت ل ت أي ام اغ يت   ب لدس وهذه هم الكف رة بدس المهررلح. ولكن بعد ا يم ن يجب أن = أثامه  وســُ سررُ



 (يوم الثالثاء من األسبوع الثالث)  قراءات الصوم الكبير
 

122 

. لكن بدون مس المهررررررلح ف  هررررررلو  فى ال ل و فظ الوصرررررر ي ، وهذه بلاه  فى الك ثولللون أى ال  اكون هن   أعم ل
 قلمة ألي عمل.

 
 -:(11-1:2يو1)الكاثوليكون 

 يا اوالدي اكتب اليك  هذا لكي ال تخطئوا و ان اخطا احد فلنا شفيع عند االب يسوع المسي  البار. -1 " 
 و هو كفارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العال  ايضا.  -2 
 و بهذا نعرف اننا قد عرفناه ان حفظنا وصاياه. -3 
 ذب و ليس الحق فيه. من قال قد عرفته و هو ال يحفظ وصاياه فهو كا -4 
 و اما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة هللا بهذا نعرف اننا فيه.  -5 
 من قال انه ثابت فيه ينبغي انه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو ايضا. -6 
ايها االخوة لست اكتب اليك  وصية جديدة بل وصية قديمة كانت عندك  من البدء الوصية القديمة هي   -7 

 مة التي سمعتموها من البدء.الكل
ايضا وصية جديدة اكتب اليك  ما هو حق فيه و فيك  ان الظلمة قد مضت و النور الحقيقي االن  -8 

 يضيء. 
 من قال انه في النور و هو يبغض اخاه فهو الى االن في الظلمة.  -9 
 من يحب اخاه يثبت في النور و ليس فيه عثرة.  -10 
فهو في الظلمة و في الظلمة يســــــلك و ال يعل  اين يمضــــــي الن الظلمة اعمت و اما من يبغض اخاه    -11 

 "  عينيه
 الك ثولللون:

وبعد الت لرل    إن أخطأ أحد فلنا شـــفيع عند اآلب يســـوع المســـي  البار. وهو كفارة عن خطاياناسررررر ب الت لرل=  
ــاـياه فهو ـكاذبالبرد من األعمر ل ممر  قلنر =   وع مرة الهررررررررررررررلو  فم النور  من ـقال إني ـقد عرفـته ول  يحفظ وصـــــــ

 المحاة.
 

 -:(12-9:27)أعاإلبركسيس 
و لما مضى زمان طويل و صار السفر في البحر خطرا اذ كان الصوم ايضا قد مضى جعل بولس   -9 " 

 ينذره .
قائال ايها الرجال انا ارى ان هذا السفر عتيد ان يكون بضرر و خسارة كثيرة ليس للشحن و السفينة   -10 

 فقط بل النفسنا ايضا. 
 و لكن كان قائد المئة ينقاد الى ربان السفينة و الى صاحبها اكثر مما الى قول بولس.   -11 
ــتقر راي  -12  ــالحا للمشـــتى اسـ ــى ان  و الن المينا ل  يكن موقعها صـ ــا عسـ اكثره  ان يقلعوا من هناك ايضـ

 "  يمكنه  االقبال الى فينكس ليشتوا فيها و هي مينا في كريت تنظر نحو الجنوب و الشمال الغربيين
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 ا بلمهلس:
هن  سرررفينة )رما للكنلهرررةع فم الاحل )فم الع لمع. وفي   بولس اللسرررول ينذر )ك س هللا ينذرب ع. هم  قصــة رمزية=  

أراموا أن يشرررررررتوا فم فينكس )إرامة بشرررررررلرةع وهذه ا رامة علس إبذار بولس، ف م رفضررررررروا ا سرررررررتم ع إللل. فغلقت  
ت   الم.د  أهلك. ولكن واضررررري الهرررررفينة، وهذا م  يحدث أبل  ين أااي صررررروت رصا ام الخ صرررررة ضرررررد إبذار الك

ال. مر ر  بحلمرة إل لرة لم يرذمل ا ل  لق الهررررررررررررررفينرة.. والمعنى أبرل ال  الار   مفتو رً  أمر س مرل منر ، لنختر ر مر  
 بلرد، أم  الكنلهة ملل ف م لن اغلق. 
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 رجوع للفهرس  يوم األربعاء من األسبوع الثالث

 
 -(:13-1:4)لوإنجيل القداس 

 اما يسوع فرجع من االردن ممتلئا من الروح القدس و كان يقتاد بالروح في البرية. -1 " 
 اربعين يوما يجرب من ابليس و ل  ياكل شيئا في تلك االيام و لما تمت جاع اخيرا. -2 
 و قال له ابليس ان كنت ابن هللا فقل لهذا الحجر ان يصير خبزا. -3 
 يس بالخبز وحده يحيا االنسان بل بكل كلمة من هللا.فاجابه يسوع قائال مكتوب ان ل -4 
 ث  اصعده ابليس الى جبل عال و اراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان. -5 
 و قال له ابليس لك اعطي هذا السلطان كله و مجدهن النه الي قد دفع و انا اعطيه لمن اريد. -6 
 فان سجدت امامي يكون لك الجميع. -7 
 جابه يسوع و قال اذهب يا شيطان انه مكتوب للرب الهك تسجد و اياه وحده تعبد.فا -8 
ث  جاء به الى اورشلي  و اقامه على جناح الهيكل و قال له ان كنت ابن هللا فاطرح نفسك من هنا الى  -9 

 اسفل.
 النه مكتوب انه يوصي مالئكته بك لكي يحفظوك.  -10 
 لكي ال تصدم بحجر رجلك. و انه  على اياديه  يحملونك   -11 
 فاجاب يسوع و قال له انه قيل ال تجرب الرب الهك.  -12 
 "  و لما اكمل ابليس كل تجربة فارقه الى حين -13 

 إبجيل ال.دا :
هن  بهرررررررمي عن اجلبة الشرررررررل  ن لل  المجد يهررررررروع. وُرذمل هذا ا بجيل فم هذا األسررررررر وع )ا بن الضررررررر لع ألن  

أبل البد وأن يجل  الشرررررررل  ن أوالم هللا مم  جل  المهرررررررلح. لكن بحن ب  عذر، ألبل مم  الكنلهرررررررة الرد أن ا.ول  
 لب المهرلح هلذا بحن بغلب ب لمهرلح الذي فين ، ف و  لب إبللس لحهر بن . المهرلح هو الذي يح ر  إبللس وهو  

 سوى التمهك بل وهو الذي سلغلال. ن يالج   لاً  ولكم يغلب. وم  عل
 

لك قال  اســـــتمع يا رب بصـــــوتي ادعو فارحمني و اســـــتجب لي. "  -:(11,10:  26مز)داس  مزمور إنجيل الق
 "  قلبي قلت اطلبوا وجهي وجهك يا رب اطلب

 مامور ا بجيل:
ول.د . إســتمع يا رب صــوتي. إرحمني وعســتجب ليالمهرررلح يح ر  الشرررل  ن عنم، ومل موري هو الصرررلاخ هلل= 

عنكم وأبتم اصرررررمتون" أي لن اح ربوا الفلاعنة )رما الشرررررل طينع ولكن ف.و سررررر   هللا وق ل لموسرررررى "الل  يح ر  
 .، وب ذا بحن بعلن أبنى إاتلت هللا لل.وم  ل اى بحلرتى وهو يغلب فى    إصلاوا وصلوا

 
 النبوات:
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 (27-21:2)يؤ (13:6-19:4)خر
 12،13،14أيوب إصحاحات  (4:10-9:9)إش

 
 -:(13:6-19:4)خر
 (31-19:4)خر

و قال الرب لموسى في مديان اذهب ارجع الى مصر النه قد مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون   -19 " 
 نفسك.

فاخذ موسى امراته و بنيه و اركبه  على الحمير و رجع الى ارض مصر و اخذ موسى عصا هللا في    -20 
 يده.
التي جعلتها في يدك و اصنعها و قال الرب لموسى عندما تذهب لترجع الى مصر انظر جميع العجائب   -21

 قدام فرعون و لكني اشدد قلبه حتى ال يطلق الشعب. 
 فتقول لفرعون هكذا يقول الرب اسرائيل ابني البكر.  -22 
 فقلت لك اطلق ابني ليعبدني فابيت ان تطلقه ها انا اقتل ابنك البكر.  -23 
 له.و حدث في الطريق في المنزل ان الرب التقاه و طلب ان يقت  -24 
 فاخذت صفورة صوانة و قطعت غرلة ابنها و مست رجليه فقالت انك عريس دم لي.  -25 
 فانفك عنه حينئذ قالت عريس دم من اجل الختان.  -26 

 و قال الرب لهرون اذهب الى البرية الستقبال موسى فذهب و التقاه في جبل هللا و قبله.  -27
 رسله و بكل االيات التي اوصاه بها.فاخبر موسى هرون بجميع كالم الرب الذي ا  -28 
 ث  مضى موسى و هرون و جمعا جميع شيوخ بني اسرائيل.  -29 
 فتكل  هرون بجميع الكالم الذي كل  الرب موسى به و صنع االيات امام عيون الشعب.  -30 
 "  فامن الشعب و لما سمعوا ان الرب افتقد بني اسرائيل و انه نظر مذلته  خروا و سجدوا -31 

 (5)خر
و بعد ذلك دخل موسى و هرون و قاال لفرعون هكذا يقول الرب اله اسرائيل اطلق شعبي ليعيدوا لي في  -1 "

 البرية.
 فقال فرعون من هو الرب حتى اسمع لقوله فاطلق اسرائيل ال اعرف الرب و اسرائيل ال اطلقه. -2 
فقاال اله العبرانيين قد التقانا فنذهب سفر ثالثة ايام في البرية و نذب  للرب الهنا لئال يصيبنا بالوبا او  -3 

 بالسيف.
 فقال لهما ملك مصر لماذا يا موسى و هرون تبطالن الشعب من اعماله اذهبا الى اثقالكما.  -4 
 ه  من اثقاله . و قال فرعون هوذا االن شعب االرض كثير و انتما تريحان -5 
 فامر فرعون في ذلك اليوم مسخري الشعب و مدبريه قائال.  -6
 ال تعودوا تعطون الشعب تبنا لصنع اللبن كامس و اول من امس ليذهبوا ه  و يجمعوا تبنا النفسه .  -7 
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و مقدار اللبن الذي كانوا يصنعونه امس و اول من امس تجعلون عليه  ال تنقصوا منه فانه    -8 
 لون لذلك يصرخون قائلين نذهب و نذب  اللهنا. متكاس

 ليثقل العمل على القوم حتى يشتغلوا به و ال يلتفتوا الى كالم الكذب.  -9 
 فخرج مسخرو الشعب و مدبروه و كلموا الشعب قائلين هكذا يقول فرعون لست اعطيك  تبنا.  -10 
 نقص من عملك  شيء. اذهبوا انت  و خذوا النفسك  تبنا من حيث تجدون انه ال ي  -11 

 فتفرق الشعب في كل ارض مصر ليجمعوا قشا عوضا عن التبن.  -12
 و كان المسخرون يعجلونه  قائلين كملوا اعمالك  امر كل يوم بيومه كما كان حينما كان التبن.   -13 
تك   فضرب مدبرو بني اسرائيل الذين اقامه  عليه  مسخرو فرعون و قيل له  لماذا ل  تكملوا فريض  -14 

 من صنع اللبن امس و اليوم كاالمس و اول من امس. 
 فاتى مدبرو بنو اسرائيل و صرخوا الى فرعون قائلين لماذا تفعل هكذا بعبيدك.  -15 
 التبن ليس يعطى لعبيدك و اللبن يقولون لنا اصنعوه و هوذا عبيدك مضروبون و قد اخطا شعبك. -16 
 قولون نذهب و نذب  للرب. فقال متكاسلون انت  متكاسلون لذلك ت  -17 
 فاالن اذهبوا اعملوا و تبن ال يعطى لك  و مقدار اللبن تقدمونه.   -18 

 فراى مدبرو بني اسرائيل انفسه  في بلية اذ قيل له  ال تنقصوا من لبنك  امر كل يوم بيومه.   -19
 و صادفوا موسى و هارون واقفين للقائه  حين خرجوا من لدن فرعون.   -20 
ا لهما ينظر الرب اليكما و يقضي النكما انتنتما رائحتنا في عيني فرعون و في عيون عبيده حتى  فقالو   -21 

 تعطيا سيفا في ايديه  ليقتلونا.
 فرجع موسى الى الرب و قال يا سيد لماذا اسات الى هذا الشعب لماذا ارسلتني.   -22 
 "  و انت ل  تخلص شعبك فانه منذ دخلت الى فرعون التكل  باسمك اساء الى هذا الشعب -23 

 (13-1:6)خر
 فقال الرب لموسى االن تنظر ما انا افعل بفرعون فانه بيد قوية يطلقه  و بيد قوية يطرده  من ارضه.  -1  "
 ث  كل  هللا موسى و قال له انا الرب. -2 
و انا ظهرت البراهي  و اسحق و يعقوب باني االله القادر على كل شيء و اما باسمي يهوه فل  اعرف   -3 

 عنده .
 و ايضا اقمت معه  عهدي ان اعطيه  ارض كنعان ارض غربته  التي تغربوا فيها.  -4 
 و انا ايضا قد سمعت انين بني اسرائيل الذين يستعبده  المصريون و تذكرت عهدي. -5 
لذلك قل لبني اسرائيل انا الرب و انا اخرجك  من تحت اثقال المصريين و انقذك  من عبوديته  و   -6 

 اخلصك  بذراع ممدودة و باحكام عظيمة. 
نا الرب الهك  الذي يخرجك  من تحت اثقال  و اتخذك  لي شعبا و اكون لك  الها فتعلمون اني ا -7 

 المصريين.
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و ادخلك  الى االرض التي رفعت يدي ان اعطيها البراهي  و اسحق و يعقوب و اعطيك  اياها ميراثا انا  -8 
 الرب.

 فكل  موسى هكذا بني اسرائيل و لكن ل  يسمعوا لموسى من صغر النفس و من العبودية القاسية. -9 
 ب موسى قائال.ث  كل  الر   -10 
 ادخل قل لفرعون ملك مصر ان يطلق بني اسرائيل من ارضه.  -11 
فتكل  موسى امام الرب قائال هوذا بنو اسرائيل ل  يسمعوا لي فكيف يسمعني فرعون و انا اغلف    -12 

 الشفتين.
بني  فكل  الرب موســى و هرون و اوصــى معهما الى بني اســرائيل و الى فرعون ملك مصــر في اخراج   -13 

 " اسرائيل من ارض مصر.
 ع:13:6-19:4)ال

بحن فم  ل  ادادلة العمل ملل. وم  علين  سرررررروى ال ا ت فم المهررررررلح وهو يح ر  عن  ورغلب. وفم هذا النا 
بجرد فلعون )رما إبللسع يتصررررررررررررررور أبرل قوي جردًا. وإبللس المخر مع يصررررررررررررررور لنر  أبرل قوي جردًا وأن الخ لرة من  

ورصررررور لن  إبللس أبل ق مر أن يذلن  مم  فعل فلعون مي الشررررعب. ولكن هللا   ر  فلعون  المهررررتحيل أن بتلم  .  
الس فم ال لر  يجب أن و لال، والمهرلح   ر  الشرل  ن و لال ورغلال فين  م م  م بت قوال. لكن هن   بعض األ

 بحتمل   مم  إ تمل الشعب  ل فلعون والمصلرين ل م.
 

 -:(27-21:2)يؤ
 ايتها االرض ابتهجي و افرحي الن الرب يعظ  عمله.  ال تخافي  -21  "
ال تخافي يا بهائ  الصحراء فان مراعي البرية تنبت الن االشجار تحمل ثمرها التينة و الكرمة تعطيان    -22 

 قوتهما. 
و يا بني صهيون ابتهجوا و افرحوا بالرب الهك  النه يعطيك  المطر المبكر على حقه و ينزل عليك     -23 

 بكرا و متاخرا في اول الوقت.مطرا م
 فتمال البيادر حنطة و تفيض حياض المعاصر خمرا و زيتا.  -24 
و اعوض لك  عن السنين التي اكلها الجراد الغوغاء و الطيار و القمص جيشي العظي  الذي ارسلته   -25 

 عليك .
ال يخزى شعبي الى  فتاكلون اكال و تشبعون و تسبحون اس  الرب الهك  الذي صنع معك  عجبا و  -26 

 االبد.
 " و تعلمون اني انا في وسط اسرائيل و اني انا الرب الهك  و ليس غيري و ال يخزى شعبي الى االبد -27 

 ع:26-21:2)يؤ
هن   آالس مم  قلن  فم الن وة الهررر ب.ة، ولكن هن   اعار ت هللا لشرررةال فم ال لر  بلاه  هن  فم هذه الن وة "إبت جم  

 .تأكلون أكال  وتشبعون وتسبحون الرب إلهك وإفل م فإن الل  قد اع ظم عملل.. 
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 -:(4:10-9:9)إش
 (21-9:9)إش

 فيعرف الشعب كله افراي  و سكان السامرة القائلون بكبرياء و بعظمة قلب.  -9  "
 قد هبط اللبن فنبني بحجارة منحوتة قطع الجميز فنستخلفه بارز.  -10 
 فيرفع الرب اخصام رصين عليه و يهيج اعداءه.  -11 
كل هذا ل  يرتد غضبه بل  االراميين من قدام و الفلسطينيين من وراء فياكلون اسرائيل بكل الف  مع  -12 

 يده ممدودة بعد. 
 و الشعب ل  يرجع الى ضاربه و ل  يطلب رب الجنود.   -13 
 فيقطع الرب من اسرائيل الراس و الذنب النخل و االسل في يوم واحد.  -14 
 الشيخ و المعتبر هو الراس و النبي الذي يعل  بالكذب هو الذنب. -15 
 و مرشدوه مبتلعين. و صار مرشدو هذا الشعب مضلين  -16 
الجل ذلك ال يفرح السيد بفتيانه و ال يرح  يتاماه و ارامله الن كل واحد منه  منافق و فاعل شر و كل   -17 

 ف  متكل  بالحماقة مع كل هذا ل  يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد. 
 ان.الن الفجور يحرق كالنار تاكل الشوك و الحسك و تشعل غاب الوعر فتلتف عمود دخ  -18 
 بسخط رب الجنود تحرق االرض و يكون الشعب كماكل للنار ال يشفق االنسان على اخيه.   -19 
 يلته  على اليمين فيجوع و ياكل على الشمال فال يشبع ياكلون كل واحد لح  ذراعه.  -20 
 " عد.منسى افراي  و افراي  منسى و هما معا على يهوذا مع كل هذا ل  يرتد غضبه بل يده ممدودة ب -21 

 (4-1:10)إش
 ويل للذين يقضون اقضية البطل و للكتبة الذين يسجلون جورا.  -1 "
 ليصدوا الضعفاء عن الحك  و يسلبوا حق بائسي شعبي لتكون االرامل غنيمته  و ينهبوا االيتام. -2 
ركون  و ماذا تفعلون في يوم العقاب حين تاتي التهلكة من بعيد الى من تهربون للمعونة و اين تت -3 

 مجدك .
 "  اما يجثون بين االسرى و اما يسقطون تحت القتلى مع كل هذا ل  يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد -4 

 ع:4:10-9:9)إش
 .إن اإلث  يحرق كالناراحذيل لمن يهيل فم طلر  الشل 

 
 12،13،14أيوب إصحاحات 

 -:(12اي)
 فاجاب ايوب و قال.  -1 "
 صحي  انك  انت  شعب و معك  تموت الحكمة.  -2 
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 غير انه لي فه  مثلك  لست انا دونك  و من ليس عنده مثل هذه. -3 
 رجال سخرة لصاحبه صرت دعا هللا فاستجابه سخرة هو الصديق الكامل. -4 
 للمبتلي هوان في افكار المطمئن مهيا لمن زلت قدمه.  -5 
 ن يغيظون هللا مطمئنون الذين ياتون بالهه  في يده .خيام المخربين مستريحة و الذي -6 
 فاسال البهائ  فتعلمك و طيور السماء فتخبرك.  -7 
 او كل  االرض فتعلمك و يحدثك سمك البحر.  -8 
 من ال يعل  من كل هؤالء ان يد الرب صنعت هذا.  -9 
 الذي بيده نفس كل حي و روح كل البشر.  -10 
 قوال كما ان الحنك يستطع  طعامه. افليست االذن تمتحن اال -11 
 عند الشيب حكمة و طول االيام فه .  -12 
 عنده الحكمة و القدرة له المشورة و الفطنة. -13 
 هوذا يهدم فال يبنى يغلق على انسان فال يفت .  -14 
 يمنع المياه فتيبس يطلقها فتقلب االرض.   -15 
 عنده العز و الفه  له المضل و المضل.  -16 
 ذهب بالمشيرين اسرى و يحمق القضاة.ي  -17 
 يحل مناطق الملوك و يشد احقاءه  بوثاق.   -18 
 يذهب بالكهنة اسرى و يقلب االقوياء.   -19 
 يقطع كالم االمناء و ينزع ذوق الشيوخ.   -20 
 يلقي هوانا على الشرفاء و يرخي منطقة االشداء.  -21 
 يكشف العمائق من الظالم و يخرج ظل الموت الى النور.   -22 
 يكثر االم  ث  يبيدها يوسع لالم  ث  يجليها.   -23 
 ينزع عقول رؤساء شعب االرض و يضله  في تيه بال طريق.   -24 
 "  لسكران.يتلمسون في الظالم و ليس نور و يرنحه  مثل ا -25 
 -:(13اي)
 هذا كله راته عيني سمعته اذني و فطنت به.  -1 "
 ما تعرفونه عرفته انا ايضا لست دونك . -2 
 و لكني اريد ان اكل  القدير و ان احاك  الى هللا.  -3 
 اما انت  فملفقو كذب اطباء بطالون كلك .  -4 
 ليتك  تصمتون صمتا يكون ذلك لك  حكمة. -5 
 اسمعوا االن حجتي و اصغوا الى دعاوي شفتي.  -6 
 اتقولون الجل هللا ظلما و تتكلمون بغش الجله.  -7 
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 اتحابون وجهه ام عن هللا تخاصمون.  -8 
 اخير لك  ان يفحصك  ان تخاتلونه كما يخاتل االنسان.  -9 
 وجوه خفية. توبيخا يوبخك  ان حابيت  ال  -10 
 فهال يرهبك  جالله و يسقط عليك  رعبه.   -11 
 خطبك  امثال رماد و حصونك  حصون من طين. -12 
 اسكتوا عني فاتكل  انا و ليصيبني مهما اصاب. -13 
 لماذا اخذ لحمي باسناني و اضع نفسي في كفي. -14 
 هوذا يقتلني ال انتظر شيئا فقط ازكي طريقي قدامه.   -15 
 عود الى خالصي ان الفاجر ال ياتي قدامه. فهذا ي  -16 
 سمعا اسمعوا اقوالي و تصريحي بمسامعك .  -17 
 هانذا قد احسنت الدعوى اعل  اني اتبرر.  -18 
 من هو الذي يخاصمني حتى اصمت االن و اسل  الروح.  -19 
 انما امرين ال تفعل بي فحينئذ ال اختفي من حضرتك. -20 
 ابعد يديك عني و ال تدع هيبتك ترعبني.  -21 
 ث  ادع فانا اجيب او اتكل  فتجاوبني.   -22 
 ك  لي من االثام و الخطايا اعلمني ذنبي و خطيتي.  -23 
 لماذا تحجب وجهك و تحسبني عدوا لك. -24 
 د قشا يابسا. اترعب ورقة مندفعة و تطار  -25 
 النك كتبت علي امورا مرة و ورثتني اثام صباي.  -26 
 فجعلت رجلي في المقطرة و الحظت جميع مسالكي و على اصول رجلي نبشت.  -27 
 "  و انا كمتسوس يبلى كثوب اكله العث. -28 
 -:(14اي)
 االنسان مولود المراة قليل االيام و شبعان تعبا.  -1  "
 يخرج كالزهر ث  ينحس  و يبرح كالظل و ال يقف.  -2 
 فعلى مثل هذا حدقت عينيك و اياي احضرت الى المحاكمة معك.  -3 
 من يخرج الطاهر من النجس ال احد.  -4 
 تجاوزه.ان كانت ايامه محدودة و عدد اشهره عندك و قد عينت اجله فال ي -5 
 فاقصر عنه ليسترح الى ان يسر كاالجير بانتهاء يومه.  -6 
 الن للشجرة رجاء ان قطعت تخلف ايضا و ال تعدم خراعيبها. -7 
 و لو قدم في االرض اصلها و مات في التراب جذعها. -8 
 فمن رائحة الماء تفرخ و تنبت فروعا كالغرس. -9 
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   الروح فاين هو. اما الرجل فيموت و يبلى االنسان يسل -10 
 قد تنفد المياه من البحرة و النهر ينشف و يجف.  -11 
 و االنسان يضطجع و ال يقوم ال يستيقظون حتى ال تبقى السماوات و ال ينتبهون من نومه .  -12 
 ليتك تواريني في الهاوية و تخفيني الى ان ينصرف غضبك و تعين لي اجال فتذكرني.  -13 
 كل ايام جهادي اصبر الى ان ياتي بدلي.   ان مات رجل افيحيا -14 
 تدعو فانا اجيبك تشتاق الى عمل يدك.  -15 
 اما االن فتحصي خطواتي اال تحافظ على خطيتي. -16 
 معصيتي مختوم عليها في صرة و تلفق علي فوق اثمي.   -17 
 ان الجبل الساقط ينتثر و الصخر يزحزح من مكانه. -18 
 الحجارة تبليها المياه و تجرف سيولها تراب االرض و كذلك انت تبيد رجاء االنسان. -19 
 تتجبر عليه ابدا فيذهب تغير وجهه و تطرده.   -20 
 يكرم بنوه و ال يعل  او يصغرون و ال يفه  به .  -21 
 " مه و على ذاتها تنوح نفسهانما على ذاته يتوجع لح -22 

 ع:12،13،14)أي  
في يده نفس كل حي وأرواح البشــــــر أجمعين. وعنده العزة والقوة يصــــــب الهوان على هللا لل سرررررررررل  ن م ل =  

)هو  لب وسرلغلبع وواضرح أن الم.صروم أن هللا ال يملن   ويشـفي المنسـحقين)أى األقور ء م لشرل طينع   الشـرفاء
 معلنة، وعلين  أن ال بخ لف   بغواية إبللس.أن بتحداه، وص ي ه 

 
 القراءات:

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

 
 

 (5: 26مز)
 (22-18:13)لو
 (17-9:2تس2)
 (15-9:2بط2)

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (11-7:28)أع
 (11,10: 26مز)

 (13-1:4)لو

واحدة ســــالت من الرب و اياها التمس ان اســــكن في بيت الرب كل ايام حياتي     "  -:(5:  26مز)مزمور باكر 
 " لكي انظر الى جمال الرب و اتفرس في هيكله

 مامور ب كل:
ــكن في بيت الرب شررررر وة قلب المؤمن هى ال ا ت فم ملكوت هللا=   ــألت من الرب وعياها إلتمس. أن أسـ واحدة سـ

 الم.دسة هى الخميلة التى ااما   الملأة )إبجيل ب كلع .هذه الش ة  .جميع أيام حياتي



 ( يوم األربعاء من األسبوع الثالث)  قراءات الصوم الكبير
 

132 

 
 -:(22-18:13)لوإنجيل باكر 

 فقال ماذا يشبه ملكوت هللا و بماذا اشبهه.  -18 " 
يشبه حبة خردل اخذها انسان و القاها في بستانه فنمت و صارت شجرة كبيرة و تاوت طيور السماء   -19 

 في اغصانها.
 و قال ايضا بماذا اشبه ملكوت هللا.   -20 
 يشبه خميرة اخذتها امراة و خباتها في ثالثة اكيال دقيق حتى اختمر الجميع.  -21 
 "  ر نحو اورشلي و اجتاز في مدن و قرى يعل  و يساف -22 

 إبجيل ب كل:
ــجرة كبيرة األول أبل  . ملكوت هللابهرررررمي هن  عن م لين للهررررريد المهرررررلح عن   ــارت شـ وال  بم  كحبة خردل نمت وصـ

وإ ا ف منر  قول الهرررررررررررررريرد المهررررررررررررررلح ملكوت هللا .  كخميرة خـبأتهـا امرأة في ثالـثة أكـيال دقيق حتى يختمر الجميع
ماالكم، فر لمعنى أبرل إ ا بردأبر  ا وة فم إاجر ه التوبرة ي ردأ ملكوت هللا ينمو ماالنر  أي ي ردأ المهررررررررررررررلح يملرك علينر   

[ فم م ل الشررجلة أن 1ورنت م ملك الشررل  ن بخداع ال، ومي الوقت ينت م مل سررل  ن للخ لة فم  ل ان  وال ظ ]
ثالثة    [ فم م ل الخميلة أب م2صررر ر الت اب مصررردر اعللم وف ادة لآلالرن ]= وت في أغصــانهاطيور الســماء ت 

 هو رقم القل مة ألن الت اب ق س من موت الخ لة= إبنم هذا م ن ميتً  فع ش. 3ورقم = أكيال دقيق
 

 -:(17-9:2تس2)البولس 
 الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة و بايات و عجائب كاذبة. -9  " 
 و بكل خديعة االث  في الهالكين النه  ل  يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا.  -10 
 و الجل هذا سيرسل اليه  هللا عمل الضالل حتى يصدقوا الكذب.  -11 
 لكي يدان جميع الذين ل  يصدقوا الحق بل سروا باالث . -12 
و اما نحن فينبغي لنا ان نشكر هللا كل حين الجلك  ايها االخوة المحبوبون من الرب ان هللا اختارك    -13 

 من البدء للخالص بتقديس الروح و تصديق الحق.
 االمر الذي دعاك  اليه بانجيلنا القتناء مجد ربنا يسوع المسي . -14 
 تعلمتموها سواء كان بالكالم ام برسالتنا.فاثبتوا اذا ايها االخوة و تمسكوا بالتعالي  التي   -15 
 و ربنا نفسه يسوع المسي  و هللا ابونا الذي احبنا و اعطانا عزاء ابديا و رجاء صالحا بالنعمة.   -16 
 "  يعزي قلوبك  و يثبتك  في كل كالم و عمل صال  -17 

 ال ولس:
آيات وعـجائب كاذبة وبـكل   ن يع م  إبجيرل ال.ردا  عن اداع ت إبللس واجر ربل وال ولس يحردثنر  عن أن الشررررررررررررررل

إثبتوا إذن أيها اإلخوة لضررررررد المهررررررلح. أي أن اداع إبللس مهررررررتمل لن  ية الع لم. ورحذر اللسررررررول ق اً ..  خدعة
 .وتمسكوا بالتقاليد
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 -:(15-9:2بط2)الكاثوليكون 

 يعل  الرب ان ينقذ االتقياء من التجربة و يحفظ االثمة الى يوم الدين معاقبين. -9  " 
و ال سيما الذين يذهبون وراء الجسد في شهوة النجاسة و يستهينون بالسيادة جسورون معجبون   -10 

 بانفسه  ال يرتعبون ان يفتروا على ذوي االمجاد.
 حيث مالئكة و ه  اعظ  قوة و قدرة ال يقدمون عليه  لدى الرب حك  افتراء. -11 
اما هؤالء فكحيوانات غير ناطقة طبيعية مولودة للصيد و الهالك يفترون على ما يجهلون فسيهلكون   -12 

 في فساده .
  صانعين والئ   اخذين اجرة االث  الذين يحسبون تنع  يوم لذة ادناس و عيوب يتنعمون في غروره -13 

 معك .
له  عيون مملوة فسقا ال تكف عن الخطية خادعون النفوس غير الثابتة له  قلب متدرب في الطمع   -14 

 اوالد اللعنة.
 "  قد تركوا الطريق المستقي  فضلوا تابعين طريق بلعام بن بصور الذي احب اجرة االث  -15 

 الك ثولللون:
ــة. وأن يحفظ الظــالمينيعل  الرب أن ينجي العــابــدين األتق ــدين معــذبين (  األثمــة)  يــاء من المحن .  إلى يوم ال

 واللسول يوجل إبذاراال لمن يهعى وراء ش وات جهده ورنخدع.
 

 -:(11-7:28)أعاإلبركسيس 
و كان في ما حول ذلك الموضع ضياع لمقدم الجزيرة الذي اسمه بوبليوس فهذا قبلنا و اضافنا   -7 "  

 بمالطفة ثالثة ايام.
فحدث ان ابا بوبليوس كان مضطجعا معترى بحمى و سحج فدخل اليه بولس و صلى و وضع يديه   -8 

 عليه فشفاه.
 يرة ياتون و يشفون.فلما صار هذا كان الباقون الذين به  امراض في الجز  -9 
 فاكرمنا هؤالء اكرامات كثيرة و لما اقلعنا زودونا ما يحتاج اليه.   -10 
 "  و بعد ثالثة اشهر اقلعنا في سفينة اسكندرية موسومة بعالمة الجوزاء كانت قد شتت في الجزيرة -11 

. وب  ظ فم ورللم م  األمن ء  قوى يعلف ملف ينصرررل ع يده ف  =  بولس يشــفي أبو مقدم الجزيرة  ا بلمهرررلس:
 ا بلمهلس ملف أكلموا بولس.
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 رجوع للفهرس  الخميس من األسبوع الثالثيوم 

 
 -(:50-44:12)يوإنجيل القداس 

 فنادى يسوع و قال الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي ارسلني.   -44 " 
 و الذي يراني يرى الذي ارسلني.  -45 
 لظلمة. انا قد جئت نورا الى العال  حتى كل من يؤمن بي ال يمكث في ا -46 
 و ان سمع احد كالمي و ل  يؤمن فانا ال ادينه الني ل  ات الدين العال  بل الخلص العال .   -47 
 من رذلني و ل  يقبل كالمي فله من يدينه الكالم الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم االخير.  -48 
 الني ل  اتكل  من نفسي لكن االب الذي ارسلني هو اعطاني وصية ماذا اقول و بماذا اتكل .  -49 
 "  و انا اعل  ان وصيته هي حياة ابدية فما اتكل  انا به فكما قال لي االب هكذا اتكل  -50 

 إبجيل ال.دا :
المهرلح هو بور الع لم، وم مل ووصر ي ه انيل ال لر  لن . ومن يهرمي م س المهرلح ال يدان. ومن ال ي. ل م مل، 

اعل يخلا ومن ال يتاعل ي لك. والت اب هو من يعوم ف لك س بفهرررررررررل يدينل. إ ًا م س المهرررررررررلح لن  مسرررررررررتور من يت
من يلتاس بوصر ي  المهرلح ف و فم النور وال يدان ولل  ل ة أبدية   .  ورهرتلشرد بل س المهرلح فوصريتل هم  ل ة أبدية

 والعلس.
 

اما الرب فالى الدهر يجلس ثبت للقضــــــــاء كرســــــــيه.  و هو يقضــــــــي     "  -(:4:  9مز)مزمور إنجيل القداس  
 "  بالعدل يدين الشعوب باالستقامةللمسكونة 

 مامور ا بجيل:
وهللا أبدي وأ ل مل ومينوبتل أبدية=  . اعد بالقضـــاء منبره. وهو يدين المســـكونة كلها بالعدلالل  يدين ب لعدل=  
 .الرب إلى الدهر يثبت

 
 النبوات:

 (29:19-17:18تك)
 (2:12-10:11)إش

 (4:3-16:2)أم

 
 -:(29:19-17:18تك)
 (33-17:18تك)
 فقال الرب هل اخفي عن ابراهي  ما انا فاعله.   -17  "
 و ابراهي  يكون امة كبيرة و قوية و يتبارك به جميع ام  االرض.   -18 
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و بيته من بعده ان يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا و عدال لكي ياتي   لكي يوصي بنيهالني عرفته   -19 
 الرب البراهي  بما تكل  به. 

 ن صراخ سدوم و عمورة قد كثر و خطيته  قد عظمت جدا.و قال الرب ا  -20 
 انزل و ارى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها االتي الي و اال فاعل . -21 
 و انصرف الرجال من هناك و ذهبوا نحو سدوم و اما ابراهي  فكان ل  يزل قائما امام الرب.  -22 
 فتقدم ابراهي  و قال افتهلك البار مع االثي .   -23 
عسى ان يكون خمسون بارا في المدينة افتهلك المكان و ال تصف  عنه من اجل الخمسين بارا الذين  -24 

 فيه. 
حاشا لك ان تفعل مثل هذا االمر ان تميت البار مع االثي  فيكون البار كاالثي  حاشا لك اديان كل   -25 

 االرض ال يصنع عدال. 
 المدينة فاني اصف  عن المكان كله من اجله . فقال الرب ان وجدت في سدوم خمسين بارا في    -26 
 فاجاب ابراهي  و قال اني قد شرعت اكل  المولى و انا تراب و رماد.  -27 
ربما نقص الخمسون بارا خمسة اتهلك كل المدينة بالخمسة فقال ال اهلك ان وجدت هناك خمسة و   -28 

 اربعين.
 ون فقال ال افعل من اجل االربعين.فعاد يكلمه ايضا و قال عسى ان يوجد هناك اربع  -29 
 فقال ال يسخط المولى فاتكل  عسى ان يوجد هناك ثالثون فقال ال افعل ان وجدت هناك ثالثين.   -30 
 فقال اني قد شرعت اكل  المولى عسى ان يوجد هناك عشرون فقال ال اهلك من اجل العشرين.  -31 
 سى ان يوجد هناك عشرة فقال ال اهلك من اجل العشرة.فقال ال يسخط المولى فاتكل  هذه المرة فقط ع  -32 
 "  و ذهب الرب عندما فرغ من الكالم مع ابراهي  و رجع ابراهي  الى مكانه. -33 
 
 (29-1:19تك)
فجاء المالكان الى سدوم مساء و كان لوط جالسا في باب سدوم فلما راهما لوط قام الستقبالهما و   -1 "

 سجد بوجهه الى االرض.
و قال يا سيدي ميال الى بيت عبدكما و بيتا و اغسال ارجلكما ث  تبكران و تذهبان في طريقكما فقاال ال   -2 

 بل في الساحة نبيت. 
 ال اليه و دخال بيته فصنع لهما ضيافة و خبز فطيرا فاكال.فال  عليهما جدا فما -3 
 و قبلما اضطجعا احاط بالبيت رجال المدينة رجال سدوم من الحدث الى الشيخ كل الشعب من اقصاها. -4 
 فنادوا لوطا و قالوا له اين الرجالن اللذان دخال اليك الليلة اخرجهما الينا لنعرفهما.  -5 
 فخرج اليه  لوط الى الباب و اغلق الباب وراءه.  -6 
 و قال ال تفعلوا شرا يا اخوتي.  -7 
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ذان الرجالن  هوذا لي ابنتان ل  تعرفا رجال اخرجهما اليك  فافعلوا بهما كما يحسن في عيونك  و اما ه -8 
 فال تفعلوا بهما شيئا النهما قد دخال تحت ظل سقفي. 

فقالوا ابعد الى هناك ث  قالوا جاء هذا االنسان ليتغرب و هو يحك  حكما االن نفعل بك شرا اكثر منهما   -9 
 فالحوا على الرجل لوط جدا و تقدموا ليكسروا الباب.

 لى البيت و اغلقا الباب.فمد الرجالن ايديهما و ادخال لوطا اليهما ا  -10 
و اما الرجال الذين على باب البيت فضرباه  بالعمى من الصغير الى الكبير فعجزوا عن ان يجدوا   -11 

 الباب. 
و قال الرجالن للوط من لك ايضا ههنا اصهارك و بنيك و بناتك و كل من لك في المدينة اخرج من    -12 

 المكان. 
 قد عظ  صراخه  امام الرب فارسلنا الرب لنهلكه.الننا مهلكان هذا المكان اذ   -13 
فخرج لوط و كل  اصهاره االخذين بناته و قال قوموا اخرجوا من هذا المكان الن الرب مهلك المدينة    -14 

 فكان كمازح في اعين اصهاره. 
ال تهلك باث  و لما طلع الفجر كان المالكان يعجالن لوطا قائلين ق  خذ امراتك و ابنتيك الموجودتين لئ  -15 

 المدينة. 
و لما توانى امسك الرجالن بيده و بيد امراته و بيد ابنتيه لشفقة الرب عليه و اخرجاه و وضعاه خارج   -16 

 المدينة. 
و كان لما اخرجاه  الى خارج انه قال اهرب لحياتك ال تنظر الى ورائك و ال تقف في كل الدائرة اهرب    -17 

 الى الجبل لئال تهلك.
 ال لهما لوط ال يا سيد.فق  -18 
هوذا عبدك قد وجد نعمة في عينيك و عظمت لطفك الذي صنعت الي باستبقاء نفسي و انا ال اقدر    -19 

 ان اهرب الى الجبل لعل الشر يدركني فاموت. 
 هوذا المدينة هذه قريبة للهرب اليها و هي صغيرة اهرب الى هناك اليست هي صغيرة فتحيا نفسي.   -20 
 له اني قد رفعت وجهك في هذا االمر ايضا ان ال اقلب المدينة التي تكلمت عنها. فقال   -21 
اسرع اهرب الى هناك الني ال استطيع ان افعل شيئا حتى تجيء الى هناك لذلك دعي اس  المدينة  -22 

 صوغر. 
 و اذ اشرقت الشمس على االرض دخل لوط الى صوغر.   -23 
 فامطر الرب على سدوم و عمورة كبريتا و نارا من عند الرب من السماء.   -24 
 ع سكان المدن و نبات االرض.و قلب تلك المدن و كل الدائرة و جمي  -25 
 و نظرت امراته من وراءه فصارت عمود مل .  -26 
 و بكر ابراهي  في الغد الى المكان الذي وقف فيه امام الرب.   -27 
 و تطلع نحو سدوم و عمورة و نحو كل ارض الدائرة و نظر و اذا دخان االرض يصعد كدخان االتون.  -28 
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دائرة ان هللا ذكر ابراهي  و ارسـل لوطا من وسـط االنقالب حين قلب المدن و حدث لما اخرب هللا مدن ال  -29 
 "  التي سكن فيها لوط

 واضح مصيل الشل ، والعلس صداقة هللا مي األبلار مإبلاهلم ، والدالة التى ل م عنده .
 

 -:(4:3-16:2)أم
 (22-16:2)أم
 النقاذك من المراة االجنبية من الغريبة المتملقة بكالمها.  -16  "
 التاركة اليف صباها و الناسية عهد الهها. -17 
 الن بيتها يسوخ الى الموت و سبلها الى االخيلة.  -18 
 كل من دخل اليها ال يؤوب و ال يبلغون سبل الحياة. -19 
 يقين.حتى تسلك في طريق الصالحين و تحفظ سبل الصد -20 
 الن المستقيمين يسكنون االرض و الكاملين يبقون فيها.  -21 
 "  اما االشرار فينقرضون من االرض و الغادرون يستاصلون منها. -22 

 (4-1:3)أم
 يا ابني ال تنس شريعتي بل ليحفظ قلبك وصاياي. -1 " 
 فانها تزيدك طول ايام و سني حياة و سالمة. -2 
 ال تدع الرحمة و الحق يتركانك تقلدهما على عنقك اكتبهما على لوح قلبك.  -3 
 "  فتجد نعمة و فطنة صالحة في اعين هللا و الناس -4 

 ع:4:3-16:2)أس
شــريعتي وليحفظ ي  إبنم ال انهرررم  .  إلى الجحي  تى ال اذهب  =  يا إبني ال تصــطادك المرأة الشــريرة بمشــورتها

 .فتجد نعمة وفطنة صالحة عند هللا والناس تل  الخ لةل ف ذه معوة فوص ي  هللا هى بور =قلبك وصاياي
 

 -:(2:12-10:11)إش
 (16-10:11)إش

 و يكون في ذلك اليوم ان اصل يسى القائ  راية للشعوب اياه تطلب االم  و يكون محله مجدا.  -10 "
و يكون في ذلك اليوم ان السيد يعيد يده ثانية ليقتني بقية شعبه التي بقيت من اشور و من مصر و   -11 

 من فتروس و من كوش و من عيالم و من شنعار و من حماة و من جزائر البحر. 
 و يرفع راية لالم  و يجمع منفيي اسرائيل و يض  مشتتي يهوذا من اربعة اطراف االرض.  -12 
 فيزول حسد افراي  و ينقرض المضايقون من يهوذا افراي  ال يحسد يهوذا و يهوذا ال يضايق افراي .   -13 
م و مواب امتداد و ينقضان على اكتاف الفلسطينيين غربا و ينهبون بني المشرق معا يكون على ادو   -14 

 يدهما و بنو عمون في طاعتهما. 
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و يبيد الرب لسان بحر مصر و يهز يده على النهر بقوة ريحه و يضربه الى سبع سواق و يجيز فيها   -15 
 باالحذية. 

 "  و تكون سكة لبقية شعبه التي بقيت من اشور كما كان السرائيل يوم صعوده من ارض مصر. -16 
 (2-1:12)إش

 ل في ذلك اليوم احمدك يا رب النه اذ غضبت علي ارتد غضبك فتعزيني.و تقو -1 "
 "  هوذا هللا خالصي فاطمئن و ال ارتعب الن ياه يهوه قوتي و ترنيمتي و قد صار لي خالصا -2 

 ع:2:12-10:11)إش
فاموال  فلت ا  ي ب  بل ا  ي  مل =  يكون قبره ممجدا  هن  بلى امسررررررررررررلس ملكوت المهررررررررررررلح عن طلر  موال=  

. فال أفراي  يحســـد يهوذا وال يهوذا يعادي إفراي ورضرررري المحاة فم قلب الجملي=  . ليقتني بقية الشـــعوبالع لم=  
فتقول في ذلك ومن فل  م يهرررراحون هللا=  .  يلقون أيديه  على آدوم وموآبورضرررري إبللس احت أقداس منلهررررتل=  

 .عليَّ ث  رددت غضبك عني ورحمتني. هوذا السيد هللا خالصياليوم أباركك يا رب ألنك غضبت 
 

 القراءات:
 

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

 

 (8,7: 9مز)
 (26-20:20)لو
 (11-6:4)رو
 (10-1:4)يع

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (6-1:28)أع
 (4: 9مز)

 (50-44:12)يو

النه مطالب   رنموا للرب الساكن في صهيون اخبروا بين الشعوب بافعاله. " -: (8,7: 9مز ) مزمور باكر 
 "  بالدماء ذكره  ل  ينس صراخ المساكين

 مامور ب كل:
على أ ل مل ووصررررررر ي ه التم اجعلن  بهرررررررلك فم النور واكون لن   ل ة أبدية. =  رتلوا للرب الســـــاكن في صـــــهيون 

ألبرل ال يتل  ظر لم وال ار طئ. هو ي يرل أبر ارل = ألـنه طـلب اـلدـماء وـتذكرـها.  ـبأعـماـله(  بحكمـته) وأخبروا في األم 
 لعلن  بتو  ولكنل ع مل فم مينوبتل.

 
 -(:26-20:20)لوإنجيل باكر 

فراقبوه و ارسلوا جواسيس يتراءون انه  ابرار لكي يمسكوه بكلمة حتى يسلموه الى حك  الوالي و   -20 " 
 سلطانه.

 فسالوه قائلين يا معل  نعل  انك باالستقامة تتكل  و تعل  و ال تقبل الوجوه بل بالحق تعل  طريق هللا.   -21 
 ايجوز لنا ان نعطي جزية لقيصر ام ال.  -22 
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 كره  و قال له  لماذا تجربونني. فشعر بم  -23 
 اروني دينارا لمن الصورة و الكتابة فاجابوا و قالوا لقيصر. -24 
 فقال له  اعطوا اذا ما لقيصر لقيصر و ما هلل هلل.  -25 
 "  فل  يقدروا ان يمسكوه بكلمة قدام الشعب و تعجبوا من جوابه و سكتوا -26 

 إبجيل ب كل:
هذه الحلمة ال ب  الة أيضررً   " إعطوا ما لقيصـر لقيصـر وما هلل هللعلى الجواسررلس "ال ظ  لمة المهررلح فم رمه 

 هدف   أن اكون لن   ل ة أبدية.و  هى بور موجومة فم مل وص ي ه وم مل، للهت وصلة ب   لمة، مل وصلة
 

 -(:11-6:4)روالبولس 
 دون اعمال.كما يقول داود ايضا في تطويب االنسان الذي يحسب له هللا برا ب -6 " 
 طوبى للذين غفرت اثامه  و سترت خطاياه .  -7 
 طوبى للرجل الذي ال يحسب له الرب خطية.  -8 
 افهذا التطويب هو على الختان فقط ام على الغرلة ايضا الننا نقول انه حسب البراهي  االيمان برا. -9 
 غرلة.فكيف حسب اوهو في الختان ام في الغرلة ليس في الختان بل في ال  -10 
و اخـذ عالـمة الخـتان ختـما لبر االيـمان اـلذي ـكان في الغرـلة ليكون اـبا لجميع اـلذين يؤمنون و ه  في   -11 

 "  الغرلة كي يحسب له  ايضا البر
 ال ولس:

المهررررررررررررلح أاى لكم ي لر الع لم ملل. فم م  م ن لن  من أعم ل بدون إيم ن ف  ف ادة من أعم لن  ومل من يؤمن ال 
 يدان.. ق عً  إ ا م ن يحل   ل ة التوبة بعد إيم بل.

 
 -(:10-1:4)يعالكاثوليكون 

 من اين الحروب و الخصومات بينك  اليست من هنا من لذاتك  المحاربة في اعضائك . -1 " 
تشتهون و لست  تمتلكون تقتلون و تحسدون و لست  تقدرون ان تنالوا تخاصمون و تحاربون و لست    -2 

 تمتلكون النك  ال تطلبون. 
 تطلبون و لست  تاخذون النك  تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتك . -3 
كون محبا للعال  فقد صار عدوا ايها الزناة و الزواني اما تعلمون ان محبة العال  عداوة هلل فمن اراد ان ي -4 

 هلل.
 ام تظنون ان الكتاب يقول باطال الروح الذي حل فينا يشتاق الى الحسد.  -5 
 و لكنه يعطي نعمة اعظ  لذلك يقول يقاوم هللا المستكبرين و اما المتواضعون فيعطيه  نعمة. -6 
 فاخضعوا هلل قاوموا ابليس فيهرب منك .  -7 
 يقترب اليك  نقوا ايديك  ايها الخطاة و طهروا قلوبك  يا ذوي الرايين.اقتربوا الى هللا ف -8 
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 اكتئبوا و نوحوا و ابكوا ليتحول ضحكك  الى نوح و فرحك  الى غ .  -9 
 "  اتضعوا قدام الرب فيرفعك  -10 

 الك ثولللون:
  وال نحب العال  . ف ذه ظلمة  أعضرر ان هن  بلى م  ا بعد ا يم ن. علين  أن ال ب لي الشرر وات واللذات المح ربة فم 

بج  مب ، ب  بتع م عن الخ لة والج  م ا يج بم    عداوة هلل. ونسلك بتواضع. ونقاوم إبليس. ونقترب إلى هللاف ذا 
عمومً  من يالم  . ولولوا ونوحوا وعبكوافم ا لتصررر ق ب   فم الصرررلوات م ً . وب.دس اوبة ب احين على ا  ي ب =  

 حول لل هللا  ابل إلى فل . ف   ال ي لب  ل ة الكآبة.على ا  ي ه ي
 

  -(:6-1:28)أعاإلبركسيس 
 و لما نجوا وجدوا ان الجزيرة تدعى مليطة. -1 "
فقدم اهلها البرابرة لنا احسانا غير المعتاد النه  اوقدوا نارا و قبلوا جميعنا من اجل المطر الذي اصابنا   -2 

 و من اجل البرد. 
 س كثيرا من القضبان و وضعها على النار فخرجت من الحرارة افعى و نشبت في يده. فجمع بول -3 
فلما راى البرابرة الوحش معلقا بيده قال بعضه  لبعض ال بد ان هذا االنسان قاتل ل  يدعه العدل يحيا و  -4 

 لو نجا من البحر.
 فنفض هو الوحش الى النار و ل  يتضرر بشيء رديء. -5 
ــقط بغتة ميتا فاذ انتظروا كثيرا و راوا انه ل  يعرض    -6  و اما ه  فكانوا ينتظرون انه عتيد ان ينتفخ او يســـــ

 "  له شيء مضر تغيروا و قالوا هو اله
 ا بلمهلس:

 ة م ل ة بولس أبل إلل.بلى الكلامة التم يضع   هللا على األمن ء، إ   هب أهل الجارل 
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 رجوع للفهرس  يوم الجمعة من األسبوع الثالث

 
 -(:26-14:11لو)إنجيل القداس 

 االخرس فتعجب الجموع.و كان يخرج شيطانا و كان ذلك اخرس فلما اخرج الشيطان تكل    -14 " 
 و اما قوم منه  فقالوا ببعلزبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين.   -15 
 و اخرون طلبوا منه اية من السماء يجربونه.   -16 
 فعل  افكاره  و قال له  كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب و بيت منقس  على بيت يسقط.  -17 
ه فكيف تثبت مملكته النك  تقولون اني ببعلزبول اخرج  فان كان الشيطان ايضا ينقس  على ذات  -18 

 الشياطين. 
 فان كنت انا ببعلزبول اخرج الشياطين فابناؤك  بمن يخرجون لذلك ه  يكونون قضاتك .  -19 
 و لكن ان كنت باصبع هللا اخرج الشياطين فقد اقبل عليك  ملكوت هللا.   -20 
 له في امان.حينما يحفظ القوي داره متسلحا تكون اموا -21 
 و لكن متى جاء من هو اقوى منه فانه يغلبه و ينزع سالحه الكامل الذي اتكل عليه و يوزع غنائمه.   -22 
 من ليس معي فهو علي و من ال يجمع معي فهو يفرق.   -23 
متى خرج الروح النجس من االنسان يجتاز في اماكن ليس فيها ماء يطلب راحة و اذ ال يجد يقول    -24 

 ى بيتي الذي خرجت منه. ارجع ال
 فياتي و يجده مكنوسا مزينا.  -25 
ث  يذهب و ياخذ سـبعة ارواح اخر اشـر منه فتدخل و تسـكن هناك فتصـير اواخر ذلك االنسـان اشـر من   -26 

 " اوائله
 إبجيل ال.دا :

إسرررتع ده إبللس أو الشرررل  ن قوى وقد يذل إبهررر ن ورهرررتع ده، لكن المهرررلح األقوى ق مر أن يحلرب  ورحلر مل من  
إسررررتع دال الخ لة، ورماذه المهررررلح لنفهررررل مغنلمة. لكن علين  بعد أن يخلج الشررررل  ن أو اخلج الخ لة أن بهرررراح  
 وبصررررلم ف  يا.ى ال.لب مل بً  ف ر ً  ملنوسررررً  مارنً  )أي يغلي الشررررل طين على العومةع بل بمتلئ من اللو  ال.د 

 .و لك ب لصلوات والته بلح المهتملة
 

قلت للرب انت سيدي خيري ال  احفظني يا هللا الني عليك توكلت.  "  -(:1: 15مز)مور إنجيل القداس مز 
 "  شيء غيرك

 مامور ا بجيل: 
إحفظني  البد من ا اك ل على هللا للحفظن  من هذا العدو الشرررلرل  تى ال يعوم يهرررتع دب  بعد أن  لرب  المهرررلح=  

وليس تحـتاج إلى أب  ا ضرررررررررررررري لك، ع رد  لك ولهررررررررررررررت  بللس.  =  أنت ربييا رب فإني علـيك توكـلت. قـلت للرب 
 لهت أبت المحت ج إلى ع وميتم بل أب  المحت ج إلى ربوبيتك. )ال.دا  الغلرغوريع.= خيرات
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 النبوات:
 (4:3-1:2يراخ )يشوع بن س (22:24-26:23ص 1) (11:10-7:9)تث
  (35-1:15)أي (13-2:13)إش

 
 -:(11:10-7:9)تث
 (29-7:9)تث

اذكر ال تنسى كيف اسخطت الرب الهك في البرية من اليوم الذي خرجت فيه من ارض مصر حتى اتيت   -7 "
 الى هذا المكان كنت  تقاومون الرب.

 حتى في حوريب اسخطت  الرب فغضب الرب عليك  ليبيدك . -8 
في الجبل    حين صعدت الى الجبل لكي اخذ لوحي الحجر لوحي العهد الذي قطعه الرب معك  اقمت -9 

 اربعين نهارا و اربعين ليلة ال اكل خبزا و ال اشرب ماء.
و اعطاني الرب لوحي الحجر المكتوبين باصبع هللا و عليهما مثل جميع الكلمات التي كلمك  بها الرب    -10 

 في الجبل من وسط النار في يوم االجتماع. 
 ي الرب لوحي الحجر لوحي العهد.و في نهاية االربعين نهارا و االربعين ليلة لما اعطان  -11 
قال الرب لي ق  انزل عاجال من هنا النه قد فسد شعبك الذي اخرجته من مصر زاغوا سريعا عن   -12 

 الطريق التي اوصيته  صنعوا النفسه  تمثاال مسبوكا.
 و كلمني الرب قائال رايت هذا الشعب و اذا هو شعب صلب الرقبة.   -13 
 حو اسمه  من تحت السماء و اجعلك شعبا اعظ  و اكثر منه . اتركني فابيده  و ام  -14 
 فانصرفت و نزلت من الجبل و الجبل يشتعل بالنار و لوحا العهد في يدي.  -15 
فنظرت و اذا انت  قد اخطات  الى الرب الهك  و صنعت  النفسك  عجال مسبوكا و زغت  سريعا عن    -16 

 الطريق التي اوصاك  بها الرب. 
 فاخذت اللوحين و طرحتهما من يدي و كسرتهما امام اعينك .  -17 
ب ماء من اجل كل  ث  سقطت امام الرب كاالول اربعين نهارا و اربعين ليلة ال اكل خبزا و ال اشر   -18 

 خطاياك  التي اخطات  بها بعملك  الشر امام الرب الغاظته. 
 الني فزعت من الغضب و الغيظ الذي سخطه الرب عليك  ليبيدك  فسمع لي الرب تلك المرة ايضا.   -19 
 و على هرون غضب الرب جدا ليبيده فصليت ايضا من اجل هرون في ذلك الوقت.  -20 
ل الذي صنعتموه فاخذته و احرقته بالنار و رضضته و طحنته جيدا حتى نع   و اما خطيتك  العج  -21 

 كالغبار ث  طرحت غباره في النهر المنحدر من الجبل.
 و في تبعيرة و مسة و قبروت هتاوة اسخطت  الرب.   -22 
ب  و حين ارسلك  الرب من قادش برنيع قائال اصعدوا امتلكوا االرض التي اعطيتك  عصيت  قول الر   -23 

 الهك  و ل  تصدقوه و ل  تسمعوا لقوله. 
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 قد كنت  تعصون الرب منذ يوم عرفتك .   -24 
 فسقطت امام الرب االربعين نهارا و االربعين ليلة التي سقطتها الن الرب قال انه يهلكك .  -25 
ن و صليت للرب و قلت يا سيد الرب ال تهلك شعبك و ميراثك الذي فديته بعظمتك الذي اخرجته م  -26 

 مصر بيد شديدة. 
 اذكر عبيدك ابراهي  و اسحق و يعقوب ال تلتفت الى غالظة هذا الشعب و اثمه و خطيته.  -27 
لئال تقول االرض التي اخرجتنا منها الجل ان الرب ل  يقدر ان يدخله  االرض التي كلمه  عنها و   -28 

 الجل انه ابغضه  اخرجه  لكي يميته  في البرية. 
 "  ميراثك الذي اخرجته بقوتك العظيمة و بذراعك الرفيعة. و ه  شعبك و -29 

 (11-1:10)تث
في ذلك الوقت قال لي الرب انحت لك لوحين من حجر مثل االولين و اصعد الي الى الجبل و اصنع   -1  "

 لك تابوتا من خشب. 
 فاكتب على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين االولين اللذين كسرتهما و تضعهما في التابوت.  -2 
االولين و صعدت الى الجبل و اللوحان   فصنعت تابوتا من خشب السنط و نحت لوحين من حجر مثل -3 

 في يدي. 
فكتب على اللوحين مثل الكتابة االولى الكلمات العشر التي كلمك  بها الرب في الجبل من وسط النار في  -4 

 يوم االجتماع و اعطاني الرب اياها.
 ا امرني الرب.ث  انصرفت و نزلت من الجبل و وضعت اللوحين في التابوت الذي صنعت فكانا هناك كم -5 
و بنو اسرائيل ارتحلوا من ابار بني يعقان الى موسير هناك مات هرون و هناك دفن فكهن العازار ابنه  -6 

 عوضا عنه. 
 من هناك ارتحلوا الى الجدجود و من الجدجود الى يطبات ارض انهار ماء. -7 
يقفوا امام الرب ليخدموه و يباركوا في ذلك الوقت افرز الرب سبط الوي ليحملوا تابوت عهد الرب و لكي  -8 

 باسمه الى هذا اليوم.
 الجل ذلك ل  يكن لالوي قس  و ال نصيب مع اخوته الرب هو نصيبه كما كلمه الرب الهك. -9 
و انا مكثت في الجبل كااليام االولى اربعين نهارا و اربعين ليلة و سمع الرب لي تلك المرة ايضا و ل     -10 

 .يشا الرب ان يهلكك
ــعـب فيـدخلوا و يمتلكوا االرض التي حلفـت البـائه  ان   -11  ث  قـال لي الرب ق  اذهـب لالرتحـال امـام الشـــــــ

 "  اعطيه 
 ع:11:1-7:9)اث 

هن  موسرررررى يعدم للشرررررعب أا  ا م التم ب   أ ضررررر وا هللا ولكن م ا بوا وق ل هللا اوبت م وأمال م أرض الملع م رما 
 الت ا ين.الهم ء التم يدال ل   
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 -:(22:24-26:23ص 1)
 (29-26:23ص 1)
فذهب شاول عن جانب الجبل من هنا و داود و رجاله عن جانب الجبل من هناك و كان داود يفر    -26  "

 في الذهاب من امام شاول و كان شاول و رجاله يحاوطون داود و رجاله لكي ياخذوه . 
 لفلسطينيين قد اقتحموا االرض.فجاء رسول الى شاول يقول اسرع و اذهب الن ا  -27 
 فرجع شاول عن اتباع داود و ذهب للقاء الفلسطينيين لذلك دعي ذلك الموضع صخرة الزلقات.   -28 
 "  و صعد داود من هناك و اقام في حصون عين جدي. -29 
 (22-1:24ص 1)
 و لما رجع شاول من وراء الفلسطينيين اخبروه قائلين هوذا داود في برية عين جدي. -1  "
فاخذ شاول ثالثة االف رجل منتخبين من جميع اسرائيل و ذهب يطلب داود و رجاله على صخور   -2 

 الوعول.
اود ورجاله و جاء الى صير الغن  التي في الطريق و كان هناك كهف فدخل شاول لكي يغطي رجليه و د -3 

 كانوا جلوسا في مغابن الكهف.
فقال رجال داود له هوذا اليوم الذي قال لك عنه الرب هانذا ادفع عدوك ليدك فتفعل به ما يحسن في   -4 

 عينيك فقام داود و قطع طرف جبة شاول سرا.
 و كان بعد ذلك ان قلب داود ضربه على قطعه طرف جبة شاول.  -5 
من قبل الرب ان اعمل هذا االمر بسيدي بمسي  الرب فامد يدي اليه النه مسي   فقال لرجاله حاشا لي  -6 

 الرب هو.
فوبخ داود رجاله بالكالم و ل  يدعه  يقومون على شاول و اما شاول فقام من الكهف و ذهب في   -7 

 طريقه. 
ا التفت شاول الى ث  قام داود بعد ذلك و خرج من الكهف و نادى وراء شاول قائال يا سيدي الملك و لم -8 

 ورائه خر داود على وجهه الى االرض و سجد.
 و قال داود لشاول لماذا تسمع كالم الناس القائلين هوذا داود يطلب اذيتك.  -9 
هوذا رات عيناك اليوم هذا كيف دفعك الرب اليوم ليدي في الكهف و قيل لي ان اقتلك و لكنني اشفقت   -10 

 ي النه مسي  الرب هو.عليك و قلت ال امد يدي الى سيد
فانظر يا ابي انظر ايضا طرف جبتك بيدي فمن قطعي طرف جبتك و عدم قتلي اياك اعل  و انظر انه    -11 

 ليس في يدي شر و ال جرم و ل  اخطئ اليك و انت تصيد نفسي لتاخذها. 
 يقضي الرب بيني و بينك و ينتق  لي الرب منك و لكن يدي ال تكون عليك.  -12 
 الشرار يخرج شر و لكن يدي ال تكون عليك.كما يقول مثل القدماء من ا -13 
 وراء من خرج ملك اسرائيل وراء من انت مطارد وراء كلب ميت وراء برغوث واحد. -14 
 فيكون الرب الديان و يقضي بيني و بينك و يرى و يحاك  محاكمتي و ينقذني من يدك.  -15 
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اهذا صوتك يا ابني داود و رفع شاول  فلما فرغ داود من التكل  بهذا الكالم الى شاول قال شاول   -16 
 صوته و بكى. 

 ث  قال لداود انت ابر مني النك جازيتني خيرا و انا جازيتك شرا.   -17 
 و قد اظهرت اليوم انك عملت بي خيرا الن الرب قد دفعني بيدك و ل  تقتلني.  -18 
 لته لي اليوم هذا. فاذا وجد رجل عدوه فهل يطلقه في طريق خير فالرب يجازيك خيرا عما فع  -19 
 و االن فاني علمت انك تكون ملكا و تثبت بيدك مملكة اسرائيل.   -20 
 فاحلف لي االن بالرب انك ال تقطع نسلي من بعدي و ال تبيد اسمي من بيت ابي.   -21 
 "  فحلف داود لشاول ث  ذهب شاول الى بيته و اما داود و رجاله فصعدوا الى الحصن -22 
 ع:22:24-26:23صم1)

 هن  بلى هللا ين.ذ ع ده الا ر ماوم من أعداال. وهلذا يحفظن  هللا من أعداان  الشل طين.
 

 -:(13-2:13)إش
 اقيموا راية على جبل اقرع ارفعوا صوتا اليه  اشيروا باليد ليدخلوا ابواب العتاة. -2 "
 . انا اوصيت مقدسي و دعوت ابطالي الجل غضبي مفتخري عظمتي -3 
صوت جمهور على الجبال شبه قوم كثيرين صوت ضجيج ممالك ام  مجتمعة رب الجنود يعرض جيش  -4 

 الحرب.
 ياتون من ارض بعيدة من اقصى السماوات الرب و ادوات سخطه ليخرب كل االرض. -5 
 ولولوا الن يوم الرب قريب قادم كخراب من القادر على كل شيء.  -6 
 و يذوب كل قلب انسان.لذلك ترتخي كل االيادي  -7 
 فيرتاعون تاخذه  اوجاع و مخاض يتلوون كوالدة يبهتون بعضه  الى بعض وجوهه  وجوه لهيب.  -8 
 هوذا يوم الرب قادم قاسيا بسخط و حمو غضب ليجعل االرض خرابا و يبيد منها خطاتها. -9 
 فان نجوم السماوات و جبابرتها ال تبرز نورها تظل  الشمس عند طلوعها و القمر ال يلمع بضوءه.  -10 
 و اعاقب المسكونة على شرها و المنافقين على اثمه  و ابطل تعظ  المستكبرين و اضع تجبر العتاة.  -11 
 و اجعل الرجل اعز من الذهب االبريز و االنسان اعز من ذهب اوفير.   -12 
 "  لذلك ازلزل السماوات و تتزعزع االرض من مكانها في سخط رب الجنود و في يوم حمو غضبه -13 

 ع:13-2:13)إش
هوذا يوم الرب قادم بغير صــــــف  وال شــــــفاء. بســــــخط وغضــــــب. ليجعل بلى هن  ع.وب ت هللا على األشرررررررررلار=  

 .المسكونة كلها خرابا  ويبيد الخطاة منها
 

 -:(35-1:15)أي
 فاجاب اليفاز التيماني و قال.  -1  "



 (يوم الجمعة من األسبوع الثالث)  قراءات الصوم الكبير
 

146 

 العل الحكي  يجيب عن معرفة باطلة و يمال بطنه من ري  شرقية.  -2 
 فيحتج بكالم ال يفيد و باحاديث ال ينتفع بها.  -3 
 اما انت فتنافي المخافة و تناقض التقوى لدى هللا. -4 
 الن فمك يذيع اثمك و تختار لسان المحتالين.  -5 
 نبك ال انا و شفتاك تشهدان عليك.ان فمك يستذ -6 
 اصورت اول الناس ام ابدئت قبل التالل.  -7 
 هل تنصت في مجلس هللا او قصرت الحكمة على نفسك. -8 
 ماذا تعرفه و ال نعرفه نحن و ماذا تفه  و ليس هو عندنا.  -9 
 عندنا الشيخ و االشيب اكبر اياما من ابيك. -10 
 و الكالم معك بالرفق. اقليلة عندك تعزيات هللا  -11 
 لماذا ياخذك قلبك و لماذا تختلج عيناك.  -12 
 حتى ترد على هللا و تخرج من فيك اقواال.  -13 
 من هو االنسان حتى يزكو او مولود المراة حتى يتبرر.   -14 
 هوذا قديسوه ال ياتمنه  و السماوات غير طاهرة بعينيه.   -15 
 شارب االث  كالماء.فبالحري مكروه و فاسد االنسان ال  -16 
 اوحي اليك اسمع لي فاحدث بما رايته. -17 
 ما اخبر به حكماء عن ابائه  فل  يكتموه.  -18 
 الذين له  وحده  اعطيت االرض و ل  يعبر بينه  غريب. -19 
 الشرير هو يتلوى كل ايامه و كل عدد السنين المعدودة للعاتي. -20 
 صوت رعوب في اذنيه في ساعة سالم ياتيه المخرب.  -21 
 ال يامل الرجوع من الظلمة و هو مرتقب للسيف.  -22 
 تائه هو الجل الخبز حيثما يجده و يعل  ان يوم الظلمة مهيا بين يديه.  -23 
 يتجبران عليه كملك مستعد للوغى. يرهبه الضر و الضيق   -24 
 النه مد على هللا يده و على القدير تجبر.   -25 
 عاديا عليه متصلب العنق باوقاف مجانه معباة.  -26 
 النه قد كسا وجهه سمنا و ربى شحما على كليتيه.   -27 
 فيسكن مدنا خربة بيوتا غير مسكونة عتيدة ان تصير رجما.   -28 
 ثروته و ال يمتد في االرض مقتناه.  ال يستغني و ال تثبت  -29 
 ال تزول عنه الظلمة خراعيبه تيبسها السموم و بنفخة فمه يزول.  -30 
 ال يتكل على السوء يضل الن السوء يكون اجرته.  -31 
 قبل يومه يتوفى و سعفه ال يخضر.  -32 
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 يساقط كالجفنة حصرمه و ينثر كالزيتون زهره.   -33 
 و النار تاكل خيام الرشوة. الن جماعة الفجار عاقر  -34 
 "  حبل شقاوة و ولد اثما و بطنه انشا غشا -35 

 ع:35-1:15)أي
إ ًا آالس أيو  م بت محاة من هللا لل لتمميال وهللا يؤم  من يحال ألن مل =  أيســـــــيٌر عوض خطاياك يؤدبك قليال  

 .من هو اإلنسان حتى يزكو ومولود المرأة حتى يتبررمن  لل ا  ي ه= 
 

 -:(4:3-1:2)سيراخ 
 (23-1:2)سيراخ 

 يا بني ان اقبلت لخدمة الرب االله فاثبت على البر و التقوى و اعدد نفسك للتجربة. -1 "
 ارشد قلبك و احتمل امل اذنك و اقبل اقوال العقل و ال تعجل وقت النوائب.  -2 
 انتظر بصبر ما تنتظره من هللا الزمه و ال ترتدد لكي تزداد حياة في اواخرك.  -3 
 صابرا على صروف اتضاعك. مهما نابك فاقبله و كن -4 
 فان الذهب يمحص في النار و المرضيين من الناس يمحصون في اتون االتضاع. -5 
 امن به فينصرك قوم طرقك و امله احفظ مخافته و ابق عليها في شيخوختك. -6 
 ايها المتقون للرب انتظروا رحمته و ال تحيدوا لئال تسقطوا. -7 
 ه فال يضيع اجرك . ايها المتقون للرب امنوا ب -8 
 ايها المتقون للرب املوا الخيرات و السرور االبدي و الرحمة. -9 
 ايها المتقون للرب احبوه فتستنير قلوبك .  -10 
 انظروا الى االجيال القديمة و تاملوا هل توكل احد على الرب فخزي.  -11 
 او ثبت على مخافته فخذل او دعاه فاهمل. -12 
 حي  يغفر الخطايا و يخلص في يوم الضيق. فان الرب راوف ر   -13 
 ويل للقلوب الهيابة و لاليدي المتراخية و للخاطئ الذي يمشي في طريقين.  -14 
 ويل للقلب المتواني انه ال يؤمن و لذلك ال حماية له.  -15 
 ويل لك  ايها الذين فقدوا الصبر و تركوا الطرق المستقيمة و مالوا الى طرق السوء. -16 
 ماذا تصنعون يوم افتقاد الرب.ف  -17 
 ان المتقين للرب ال يعاصون اقواله و المحبين له يحفظون طرقه. -18 
 ان المتقين للرب يبتغون مرضاته و المحبين له يمتلئون من الشريعة.  -19 
 ان المتقين للرب يهيئون قلوبه  و يخضعون امامه نفوسه . -20 
 يصبرون الى يوم افتقاده.ان المتقين للرب يحفظون وصاياه و  -21 
 قائلين ان ل  نتب نقع في يدي الرب ال في ايدي الناس.   -22 
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 "  الن رحمته على قدر عظمته. -23 
 (4-1:3)سيراخ 

 بنو الحكمة جماعة الصديقين و ذريته  اهل الطاعة و المحبة. -1 "
 يا بني اسمعوا اقوال ابيك  و اعملوا بها لكي تخلصوا. -2 
 فان الرب قد اكرم االب في االوالد و اثبت حك  االم في البنين.  -3 
 "  من اكرم اباه فانه يكفر خطاياه و يمتنع عنها و يستجاب له في صالة كل يوم -4 

 ع:4:3-1:2)يشوع بن سيلاخ
فر   يحرب أن يلمرل مختر ررل   للتـجارب.. ـفإن اـلذـهب يمحص ـبالـنار ـيا إبني إن أقبـلت لـخدـمة الرب هيئ نفســـــــــك

 ع.10:2ورؤمب م ليلمي إكليل م. بل أبل قيل أبل يلمل رالس ا صن  المهلح ب  الس )عب 
 
 

 القراءات:
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 
ــكــــون:  ــيــ ــكـــــاثــــولــ  الــ

 

 (11,10: 15مز)
 (38-27:20)لو

 (8-1:11)عب
 (25-17:1)يه

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (11-6:23)أع
 (1: 15مز)

 (26-14:11)لو

 
ألنك ال تترك نفســـي فى الجحي ، وال تدع قدوســـك يرى فســـادا . قد عرفتني    "  -:(11,10:  15مز)مزمور باكر 

 "  طرق الحياة. تمألني فرحا من وجهك. هلليلويا
 مامور ب كل:

هذه ب وة عن قل مة المهرررلح لكن مم  ق س المهرررلح =  الجحي  وال تدع تقيك أن يرى فســادا  ألنك ال تترك نفســي في  
 . التى هى لن  ا ن القل مة األولى التوبةو  وص ي ه التى هى بور أي= عرفتني طرق الحياةسن.وس بحن أيضً . 

 
 -(:38-27:20)لوإنجيل باكر 

 و حضر قوم من الصدوقيين الذين يقاومون امر القيامة و سالوه.   -27  " 
قائلين يا معل  كتب لنا موسى ان مات الحد اخ و له امراة و مات بغير ولد ياخذ اخوه المراة و يقي     -28 

 نسال الخيه. 
 فكان سبعة اخوة و اخذ االول امراة و مات بغير ولد.  -29 
 بغير ولد.  فاخذ الثاني المراة و مات  -30 
 ث  اخذها الثالث و هكذا السبعة و ل  يتركوا ولدا و ماتوا.   -31 
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 و اخر الكل ماتت المراة ايضا.  -32 
 ففي القيامة لمن منه  تكون زوجة النها كانت زوجة للسبعة.  -33 
 فاجاب و قال له  يسوع ابناء هذا الدهر يزوجون و يزوجون.  -34 
 و لكن الذين حسبوا اهال للحصول على ذلك الدهر و القيامة من االموات ال يزوجون و ال يزوجون.   -35 
 اذ ال يستطيعون ان يموتوا ايضا النه  مثل المالئكة و ه  ابناء هللا اذ ه  ابناء القيامة.  -36 
الموتى يقومون فقد دل عليه موسى ايضا في امر العليقة كما يقول الرب اله ابراهي  و اله   و اما ان  -37 

 اسحق و اله يعقوب. 
 "  و ليس هو اله اموات بل اله احياء الن الجميع عنده احياء -38 

 إبجيل ب كل:
موجل لكل من  لم  ا ال ب.دس اوبة  هو عن امكيد الهررررريد المهرررررلح على القل مة من األموات والحل ة األبدية. والمعنى 

 فللون لن  بصيب فم هذه الحل ة األبدية.
 

 -(:8-1:11)عبالبولس 
 و اما االيمان فهو الثقة بما يرجى و االيقان بامور ال ترى. -1 " 
 فانه في هذا شهد للقدماء. -2 
 ظاهر.  بااليمان نفه  ان العالمين اتقنت بكلمة هللا حتى ل  يتكون ما يرى مما هو -3 
بااليمان قدم هابيل هلل ذبيحة افضل من قايين فيه شهد له انه بار اذ شهد هللا لقرابينه و به و ان مات  -4 

 يتكل  بعد.
 بااليمان نقل اخنوخ لكي ال يرى الموت و ل  يوجد الن هللا نقله اذ قبل نقله شهد له بانه قد ارضى هللا.  -5 
النه يجب ان الذي ياتي الى هللا يؤمن بانه موجود و انه يجازي  و لكن بدون ايمان ال يمكن ارضاؤه -6 

 الذين يطلبونه. 
بااليمان نوح لما اوحي اليه عن امور ل  تر بعد خاف فبنى فلكا لخالص بيته فبه دان العال  و صار  -7 

 وارثا للبر الذي حسب االيمان.
كـان عتيـدا ان يـاخـذه ميراثـا فخرج و هو ال   بـااليمـان ابراهي  لمـا دعي اطـاع ان يخرج الى المكـان اـلذي  -8 

 "  يعل  الى اين ياتي
 ال ولس:

واإليمان هو الثقة بما هو عن ا يم ن الذي بدوبل ال يملن إرضرررر ء هللا. ف ل من يؤمن  قل.ة ب لهررررم ء والقل مة،  
 هل من يؤمن ي. ل أن يهتمل فم طلر  الخ لة. ُيرجى واإليقان بأمور ال ترى..

 
 -(:25-17:1)يهالكاثوليكون 

 و اما انت  ايها االحباء فاذكروا االقوال التي قالها سابقا رسل ربنا يسوع المسي .   -17  " 
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 فانه  قالوا لك  انه في الزمان االخير سيكون قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات فجوره .   -18 
 هؤالء ه  المعتزلون بانفسه  نفسانيون ال روح له .  -19 
 و اما انت  ايها االحباء فابنوا انفسك  على ايمانك  االقدس مصلين في الروح القدس.  -20 
  منتظرين رحمة ربنا يسوع المسي  للحياة االبدية. و احفظوا انفسك  في محبة هللا  -21 
 و ارحموا البعض مميزين.  -22 
 و خلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد.   -23 
 و القادر ان يحفظك  غير عاثرين و يوقفك  امام مجده بال عيب في االبتهاج.  -24 
 "  صنا له المجد و العظمة و القدرة و السلطان االن و الى كل الدهور اميناالله الحكي  الوحيد مخل -25 

 الك ثولللون:
أما أنت  فإبنوا أنفســـــك  على بلى مح والت شرررررررل  بلة  تى الام ن األايل  بع م الن   عن هللا. واللسرررررررول ي.ول 

ــلين في الروح القدس يقيمه  الرب أمام مجده فجااء من ينخدع الن ر. أم  األبلار الت ا ين  . إيمانك  األقدس مصـ
 .بال عيب في اإلبتهاج

 
  -(:11-6:23)أعاإلبركسيس 

و لما عل  بولس ان قسما منه  صدوقيون و االخر فريسيون صرخ في المجمع ايها الرجال االخوة انا  -6  "
 فريسي ابن فريسي على رجاء قيامة االموات انا احاك .

 و لما قال هذا حدثت منازعة بين الفريسيين و الصدوقيين و انشقت الجماعة. -7 
 الن الصدوقيين يقولون ان ليس قيامة و ال مالك و ال روح و اما الفريسيون فيقرون بكل ذلك. -8 
فحدث صياح عظي  و نهض كتبة قس  الفريسيين و طفقوا يخاصمون قائلين لسنا نجد شيئا رديا في   -9 

 االنسان و ان كان روح او مالك قد كلمه فال نحاربن هللا.هذا 
و لما حدثت منازعة كثيرة اختشى االمير ان يفسخوا بولس فامر العسكر ان ينزلوا و يختطفوه من    -10 

 وسطه  و ياتوا به الى المعسكر.
و في الليلة التالية وقف به الرب و قال ثق يا بولس النك كما شـهدت بما لي في اورشـلي  هكذا ينبغي    -11 

 "  ان تشهد في رومية ايضا
 

 ا بلمهلس:
هن  المن زعة بين الصدوقيين والفلرهيين به ب ع.يدة القل مة، التم آمن ب   بولس. وبلى الحلمة التم أع  ه  هللا 

 وهلذا هللا يع م ألوالمه  لمة فم مل موق ، أم  األشلار ف م ب   لمة.ل ولس. 
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 رجوع للفهرس  يوم السبت من األسبوع الثالث

 
 -(:35-23:18)متإنجيل القداس 

 لذلك يشبه ملكوت السماوات انسانا ملكا اراد ان يحاسب عبيده. -23 " 
 فلما ابتدا في المحاسبة قدم اليه واحد مديون بعشرة االف وزنة.   -24 
 و اذ ل  يكن له ما يوفي امر سيده ان يباع هو و امراته و اوالده و كل ما له و يوفي الدين.  -25 
 فخر العبد و سجد له قائال يا سيد تمهل علي فاوفيك الجميع.   -26 
 له الدين.فتحنن سيد ذلك العبد و اطلقه و ترك   -27 
و لما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقائه كان مديونا له بمئة دينار فامسكه و اخذ بعنقه قائال   -28 

 اوفني ما لي عليك. 
 فخر العبد رفيقه على قدميه و طلب اليه قائال تمهل علي فاوفيك الجميع.  -29 
 فل  يرد بل مضى و القاه في سجن حتى يوفي الدين.  -30 
 فلما راى العبيد رفقاؤه ما كان حزنوا جدا و اتوا و قصوا على سيده  كل ما جرى.   -31 
 فدعاه حينئذ سيده و قال له ايها العبد الشرير كل ذلك الدين تركته لك النك طلبت الي.  -32 
 افما كان ينبغي انك انت ايضا ترح  العبد رفيقك كما رحمتك انا. -33 
 لمعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. و غضب سيده و سلمه الى ا  -34 
 "  فهكذا ابي السماوي يفعل بك  ان ل  تتركوا من قلوبك  كل واحد الخيه زالته -35 

 إبجيل ال.دا :
 ع.14:6هللا لن يغفل إن لم بغفل  اوان  )مت 

 
لك قال  اســــتمع يا رب بصــــوتي ادعو فارحمني و اســــتجب لي.  "  -(:11,10:  26مز)مزمور إنجيل القداس  

 " قلبي قلت اطلبوا وجهي وجهك يا رب اطلب
 مامور ا بجيل:

 علين  ب لتوسل ماامً  للغفل هللا لن .= أسب  وأرتل للرب إستمع يا رب صوتي.. إرحمني
 

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

 الكاثوليكون:

 (2,1: 129مز)
 (27-17:10)مر

 (11-2:7كو2)
 (26-14:2)يع

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (35-12:23)أع
 (11,10: 26مز)

 (35-23:18)مت



 (يوم السبت من األسبوع الثالث)  قراءات الصوم الكبير
 

152 

يا رب اـسمع صـوتي لتكن اذناك    -2 من االعماق صـرخت اليك يا رب.  -1 "   -:(2,1:  129مز)مزمور باكر 
 "  مصغيتين الى صوت تضرعاتي

 ب كل:مامور 
  لي مل م  بملك.أن ب[ 2[  فظ الوص ي  ]1أن طلر  الحل ة األبدية يلاس لل ] إبجيل ب كلسمعن  فم 

مر  معنى أن ب لي ؟ أن اف.رد األشررررررررررررررلر ء المر ميرة ، أو ملرذات هرذا العر لم قلمت ر  فى بظلبر  . وهرذا لن يحردث إال  لو 
  بظلب   لئ س ب.  .إكتشفن  الجوهلة الك يلة ال من ،  ينئذ سن لي م  م ن فى 

واألعم ق قد اكون أعم ق الخ لة  .  من األعماق صـرخت إليكومن الذي يهررت لي هذا؟ هو من يصررلخ هلل ماامً =  
فيدر   ورلى شررررررررررخا الل  الجوهلة الك يلة ال من وقد اكون أعم ق محاة الع لم والم ل. ومن يصررررررررررلخ يتن.ى قلال

س ا اك ل على أي شرئ. والملبم هن  بلاه ال يتكل على شرئ سروى  اف هة هذا الع لم. وفم ا بجيل بهرمي ضرلورة عد 
 ملا م هللا، لذلك يصلخ لل.

 
 -(:27-17:10)مرإنجيل باكر 

و فيما هو خارج الى الطريق ركض واحد و جثا له و ساله ايها المعل  الصال  ماذا اعمل الرث    -17  " 
 الحياة االبدية.

 فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا ليس احد صالحا اال واحد و هو هللا.  -18 
 امك. انت تعرف الوصايا ال تزن ال تقتل ال تسرق ال تشهد بالزور ال تسلب اكرم اباك و -19 
 فاجاب و قال له يا معل  هذه كلها حفظتها منذ حداثتي.   -20 
فنظر اليه يسوع و احبه و قال له يعوزك شيء واحد اذهب بع كل ما لك و اعط الفقراء فيكون لك كنز   -21 

 في السماء و تعال اتبعني حامال الصليب. 
 فاغت  على القول و مضى حزينا النه كان ذا اموال كثيرة.  -22 
 فنظر يسوع حوله و قال لتالميذه ما اعسر دخول ذوي االموال الى ملكوت هللا.  -23 
فتحير التالميذ من كالمه فاجاب يسوع ايضا و قال له  يا بني ما اعسر دخول المتكلين على االموال    -24 

 الى ملكوت هللا.
 مرور جمل من ثقب ابرة ايسر من ان يدخل غني الى ملكوت هللا.   -25 
 وا الى الغاية قائلين بعضه  لبعض فمن يستطيع ان يخلص.فبهت  -26 
 فنظر اليه  يسوع و قال عند الناس غير مستطاع و لكن ليس عند هللا الن كل شيء مستطاع عند هللا  -27 
" 

 إبجيل ب كل:
     [ إ فظ الوصرررررررر ي   1سررررررررؤال الشرررررررر   عن م  ا يعمل ليلث الحل ة األبدية. وإج بة المهررررررررلح اتلخا فم ا ام     ]

 [ إعو الف.لاء. فللون لك منا فم الهم ء.3[ بي مل م  لك     ]2]
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 -(:11-2:7كو2)البولس 
 اقبلونا ل  نظل  احدا ل  نفسد احدا ل  نطمع في احد.  -2  " 
 ال اقول هذا الجل دينونة الني قد قلت سابقا انك  في قلوبنا لنموت معك  و نعيش معك .  -3 
 لي ثقة كثيرة بك  لي افتخار كثير من جهتك  قد امتالت تعزية و ازددت فرحا جدا في جميع ضيقاتنا. -4 
ي كل شيء من خارج  الننا لما اتينا الى مكدونية ل  يكن لجسدنا شيء من الراحة بل كنا مكتئبين ف  -5 

 خصومات من داخل مخاوف.
 لكن هللا الذي يعزي المتضعين عزانا بمجيء تيطس. -6 
و ليس بمجيئه فقط بل ايضا بالتعزية التي تعزى بها بسببك  و هو يخبرنا بشوقك  و نوحك  و غيرتك   -7 

 الجلي حتى اني فرحت اكثر.
مع اني ندمت فاني ارى ان تلك الرسالة احزنتك  و لو الني و ان كنت قد احزنتك  بالرسالة لست اندم  -8 

 الى ساعة. 
االن انا افرح ال النك  حزنت  بل النك  حزنت  للتوبة النك  حزنت  بحسب مشيئة هللا لكي ال تتخسروا منا   -9 

 في شيء. 
 تا.الن الحزن الذي بحسب مشيئة هللا ينشئ توبة لخالص بال ندامة و اما حزن العال  فينشئ مو   -10 
فانه هوذا حزنك  هذا عينه بحســــــب مشــــــيئة هللا ك  انشــــــا فيك  من االجتهاد بل من االحتجاج بل من   -11 

الغيظ بل من الخوف بل من الشـوق بل من الغيرة بل من االنتقام في كل شـيء اظهرت  انفسـك  انك  ابرياء في  
 " هذا االمر

 ال ولس:
ألن الحزن الذي لتوبة وللس  ان على أي اهررررر رة فم الع لم بولس اللسرررررول يدعوب  لنحان على ا  ي ب ،  ان ل

 .في هللا ينشئ توبة للخالص بال ندامة. أما حزن العال  فينشئ موتا  
 

 -(:26-14:2)يعالكاثوليكون 
 ما المنفعة يا اخوتي ان قال احد ان له ايمانا و لكن ليس له اعمال هل يقدر االيمان ان يخلصه.  -14 " 
 ان كان اخ و اخت عريانين و معتازين للقوت اليومي.  -15 
 فقال لهما احدك  امضيا بسالم استدفئا و اشبعا و لكن ل  تعطوهما حاجات الجسد فما المنفعة.   -16 
 ايضا ان ل  يكن له اعمال ميت في ذاته. هكذا االيمان   -17 
 لكن يقول قائل انت لك ايمان و انا لي اعمال ارني ايمانك بدون اعمالك و انا اريك باعمالي ايماني.  -18 
 انت تؤمن ان هللا واحد حسنا تفعل و الشياطين يؤمنون و يقشعرون.  -19 
 ان بدون اعمال ميت. و لكن هل تريد ان تعل  ايها االنسان الباطل ان االيم  -20 
 ال  يتبرر ابراهي  ابونا باالعمال اذ قدم اسحاق ابنه على المذب . -21 
 فترى ان االيمان عمل مع اعماله و باالعمال اكمل االيمان.  -22 
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 و ت  الكتاب القائل فامن ابراهي  باهلل فحسب له برا و دعي خليل هللا.   -23 
 ترون اذا انه باالعمال يتبرر االنسان ال بااليمان وحده.   -24 
 كذلك راحاب الزانية ايضا اما تبررت باالعمال اذ قبلت الرسل و اخرجته  في طريق اخر.  -25 
 "  االيمان ايضا بدون اعمال ميت النه كما ان الجسد بدون روح ميت هكذا -26 

 الك ثولللون:
 .اإلنسان يتبرر باألعمال ال باإليمان وحدهبلى ضلورة األعم ل= 

 
 -(:35-12:23)أعاإلبركسيس 

و لما صار النهار صنع بعض اليهود اتفاقا و حرموا انفسه  قائلين انه  ال ياكلون و ال يشربون   -12  " 
 حتى يقتلوا بولس.

 و كان الذين صنعوا هذا التحالف اكثر من اربعين.  -13 
فتقدموا الى رؤساء الكهنة و الشيوخ و قالوا قد حرمنا انفسنا حرما ان ال نذوق شيئا حتى نقتل    -14 
 لس.بو 
و االن اعلموا االمير انت  مع المجمع لكي ينزله اليك  غدا كانك  مزمعون ان تفحصوا باكثر تدقيق    -15 

 عما له و نحن قبل ان يقترب مستعدون لقتله.
 و لكن ابن اخت بولس سمع بالكمين فجاء و دخل المعسكر و اخبر بولس.  -16 
 هب بهذا الشاب الى االمير الن عنده شيئا يخبره به. فاستدعى بولس واحدا من قواد المئات و قال اذ  -17 
فاخذه و احضره الى االمير و قال استدعاني االسير بولس و طلب ان احضر هذا الشاب اليك و هو   -18 

 عنده شيء ليقوله لك.
 فاخذ االمير بيده و تنحى به منفردا و استخبره ما هو الذي عندك لتخبرني به.   -19 
تعاهدوا ان يطلبوا منك ان تنزل بولس غدا الى المجمع كانه  مزمعون ان يستخبروا    فقال ان اليهود  -20 

 عنه باكثر تدقيق. 
فال تنقد اليه  الن اكثر من اربعين رجال منه  كامنون له قد حرموا انفسه  ان ال ياكلوا و ال يشربوا    -21 

 حتى يقتلوه و ه  االن مستعدون منتظرون الوعد منك. 
 ير الشاب موصيا اياه ان ال تقل الحد انك اعلمتني بهذا.فاطلق االم  -22 
ث  دعا اثنين من قواد المئات و قال اعدا مئتي عسكري ليذهبوا الى قيصرية و سبعين فارسا و مئتي    -23 

 رام  من الساعة الثالثة من الليل. 
 و ان يقدما دواب ليركبا بولس و يوصاله سالما الى فيلكس الوالي.   -24 
 و كتب رسالة حاوية هذه الصورة.   -25 
 كلوديوس ليسياس يهدي سالما الى العزيز فيلكس الوالي. -26 
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هذا الرجل لما امسكه اليهود و كانوا مزمعين ان يقتلوه اقبلت مع العسكر و انقذته اذ اخبرت انه    -27 
 روماني.

 و كنت اريد ان اعل  العلة التي الجلها كانوا يشتكون عليه فانزلته الى مجمعه .  -28 
 يود ل  تكن عليه. فوجدته مشكوا عليه من جهة مسائل ناموسه  و لكن شكوى تستحق الموت او الق  -29 
ث  لما اعلمت بمكيدة عتيدة ان تصير على الرجل من اليهود ارسلته للوقت اليك امرا المشتكين ايضا   -30 

 ان يقولوا لديك ما عليه كن معافى.
 فالعسكر اخذوا بولس كما امروا و ذهبوا به ليال الى انتيباتريس.  -31 
 عوا الى المعسكر. و في الغد تركوا الفرسان يذهبون معه و رج  -32 
 و اولئك لما دخلوا قيصرية و دفعوا الرسالة الى الوالي احضروا بولس ايضا اليه.  -33 
 فلما قرا الوالي الرسالة و سال من اية والية هو و وجد انه من كيليكية.   -34 
 "  قال ساسمعك متى حضر المشتكون عليك ايضا و امر ان يحرس في قصر هيرودس -35 

 ا بلمهلس:
عض الي وم يدبلون مؤاملة ل.تل بولس، ولكن هللا ين.ذه. هللا قديل وهو ق مر أن ين.ذ ع يده من مل ضرررررررررلر. لذلك ب

لنف م أبل إ ا أات علين  اجلبة ف م بهرررررررررم   من هللا، ال ألن هللا  يل ق مر أن يخلصرررررررررن ، بل ألن هللا سرررررررررمح ب    
 ليؤمبن .
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 رجوع للفهرس  األحد الثالث من الصوم المقدس 

 
 -(:32-11:15)لوإنجيل القداس 

 و قال انسان كان له ابنان.  -11 " 
 فقال اصغرهما البيه يا ابي اعطني القس  الذي يصيبني من المال فقس  لهما معيشته.   -12 
و بعد ايام ليست بكثيرة جمع االبن االصغر كل شيء و سافر الى كورة بعيدة و هناك بذر ماله بعيش   -13 

 مسرف.
 جوع شديد في تلك الكورة فابتدا يحتاج. فلما انفق كل شيء حدث  -14 
 فمضى و التصق بواحد من اهل تلك الكورة فارسله الى حقوله ليرعى خنازير.   -15 
 و كان يشتهي ان يمال بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تاكله فل  يعطه احد.  -16 
 فرجع الى نفسه و قال ك  من اجير البي يفضل عنه الخبز و انا اهلك جوعا.   -17 
 اقوم و اذهب الى ابي و اقول له يا ابي اخطات الى السماء و قدامك.  -18 
 نا اجعلني كاحد اجراك. و لست مستحقا بعد ان ادعى لك اب  -19 
 فقام و جاء الى ابيه و اذ كان ل  يزل بعيدا راه ابوه فتحنن و ركض و وقع على عنقه و قبله.  -20 
 فقال له االبن يا ابي اخطات الى السماء و قدامك و لست مستحقا بعد ان ادعى لك ابنا.   -21 
 ا خاتما في يده و حذاء في رجليه. فقال االب لعبيده اخرجوا الحلة االولى و البسوه و اجعلو   -22 
 و قدموا العجل المسمن و اذبحوه فناكل و نفرح.  -23 
 الن ابني هذا كان ميتا فعاش و كان ضاال فوجد فابتداوا يفرحون.   -24 
 و كان ابنه االكبر في الحقل فلما جاء و قرب من البيت سمع صوت االت طرب و رقصا.  -25 
 ساله ما عسى ان يكون هذا.فدعا واحدا من الغلمان و   -26 
 فقال له اخوك جاء فذب  ابوك العجل المسمن النه قبله سالما.  -27 
 فغضب و ل  يرد ان يدخل فخرج ابوه يطلب اليه.  -28 
فاجاب و قال البيه ها انا اخدمك سنين هذا عددها و قط ل  اتجاوز وصيتك و جديا ل  تعطني قط    -29 

 الفرح مع اصدقائي. 
 ما جاء ابنك هذا الذي اكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن. و لكن ل  -30 
 فقال له يا بني انت معي في كل حين و كل ما لي فهو لك.  -31 
 "  و لكن كان ينبغي ان نفرح و نسر الن اخاك هذا كان ميتا فعاش و كان ضاال فوجد -32 

 إبجيل ال.دا  :
 التوبة فم إ تض ن األ   بنل الت اب وهو ي. لل.ا بن الض ل )الش طلع وبلى روعة 
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ال تذكر علينا ذنوب االولين لتتقدمنا مراحمك ســـــــريعا الننا قد تذللنا    "-(:8,7:  78مز)مزمور إنجيل القداس  
 "  جدا. اعنا يا اله خالصنا من اجل مجد اسمك و نجنا و اغفر خطايانا من اجل اسمك

 مامور  ا بجيل:
هذه بلهرررررر ن ا بن  = قد إفتقرنا جدا  بلهرررررر ن مل ا اب ولهرررررر ن ا بن الضرررررر ل الع اد ألبلل.  =  أثامنا األولىال تذكر  

 الض ل، وبله ن مل من ف.د مل بعمة وهو فم  ل ة الخ لة.
 

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

 

 (2,1: 87مز)
 (20-1:15)مت

 (14,1: 54مز)
 (16-1:20)مت

 (13-2:6كو2)

ــون:   ــكـــــ ــيـــــ ــولـــــ ــاثـــــ ــكـــــ  الـــــ
ــس: ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (12-1:3)يع
 (23-1:24)أع

 (8,7: 78مز)
 (32-11:15)لو

 
فلتات قدامك   -2 يا رب اله خالصـــي بالنهار و الليل صـــرخت امامك.  -1 "  -(:2,1:  87مز)مزمور العشـــية 

 "  صالتي امل اذنك الى صراخي
 مامور العشلة:

أهملة الصررررلاخ والنداء على هللا  "صررررلوا ب  إب.  ع". ف لذي يصررررلخ ورصررررلم ب  =  بالنهار والليل صــرخت أمامك
 .، ورتو  ورتن.ى وانفتح عينلل إب.  ع هو فم صلة مهتملة مي هللا، ال يهت لي الشل  ن أن ي.تل  إللل

 
  -(:20-1:15)متإنجيل العشية 

 سوع كتبة و فريسيون الذين من اورشلي  قائلين.حينئذ جاء الى ي -1  "
 لماذا يتعدى تالميذك تقليد الشيوخ فانه  ال يغسلون ايديه  حينما ياكلون خبزا. -2 
 فاجاب و قال له  و انت  ايضا لماذا تتعدون وصية هللا بسبب تقليدك .  -3 
 مت موتا. فان هللا اوصى قائال اكرم اباك و امك و من يشت  ابا او اما فلي -4 
 و اما انت  فتقولون من قال البيه او امه قربان هو الذي تنتفع به مني فال يكرم اباه او امه.  -5 
 فقد ابطلت  وصية هللا بسبب تقليدك .  -6 
 يا مراؤون حسنا تنبا عنك  اشعياء قائال. -7 
 يقترب الي هذا الشعب بفمه و يكرمني بشفتيه و اما قلبه فمبتعد عني بعيدا. -8 
 و باطال يعبدونني و ه  يعلمون تعالي  هي وصايا الناس.  -9 
 ث  دعا الجمع و قال له  اسمعوا و افهموا.   -10 
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 ليس ما يدخل الف  ينجس االنسان بل ما يخرج من الف  هذا ينجس االنسان. -11 
 ذ تقدم تالميذه و قالوا له اتعل  ان الفريسيين لما سمعوا القول نفروا. حينئ -12 
 فاجاب و قال كل غرس ل  يغرسه ابي السماوي يقلع.  -13 
 اتركوه  ه  عميان قادة عميان و ان كان اعمى يقود اعمى يسقطان كالهما في حفرة. -14 
 فاجاب بطرس و قال له فسر لنا هذا المثل.   -15 
 ع هل انت  ايضا حتى االن غير فاهمين.فقال يسو   -16 
 اال تفهمون بعد ان كل ما يدخل الف  يمضي الى الجوف و يندفع الى المخرج.  -17 
 و اما ما يخرج من الف  فمن القلب يصدر و ذاك ينجس االنسان.  -18 
 الن من القلب تخرج افكار شريرة قتل زنى فسق سرقة شهادة زور تجديف.   -19 
 " هذه هي التي تنجس االنسان و اما االكل بايد غير مغسولة فال ينجس االنسان -20 

 إبجيل العشلة:
 .هذا الشعب يكرمني بشفتيه وأما قلبه فبعيد عنيع اكون من ال.لب= 1شلوط ق ول التوبة: 

 ع بهتمي لوص ي  هللا ال اع للم الن  .2       
 ع ضاو الله ن= الذي يخلج من الفم..  لك الذي ينجس ا به ن.3       
 

اما انا فالى هللا اصــرخ   اصــغ يا هللا الى صــالتي و ال تتغاض عن تضــرعي. "  -(:14,1:  54مزمور باكر )مز
 "  و الرب يخلصني

 مامور ب كل:
 .الرب إستجاب ليبلى أهملة الصلاخ المتواصل هلل وق ول هللا الص ة= 

 
 -(:16-1:20)متإنجيل باكر 

 فان ملكوت السماوات يشبه رجال رب بيت خرج مع الصب  ليستاجر فعلة لكرمه. -1 " 
 فاتفق مع الفعلة على دينار في اليوم و ارسله  الى كرمه.  -2 
 راى اخرين قياما في السوق بطالين.ث  خرج نحو الساعة الثالثة و  -3 
 فقال له  اذهبوا انت  ايضا الى الكرم فاعطيك  ما يحق لك  فمضوا. -4 
 و خرج ايضا نحو الساعة السادسة و التاسعة و فعل كذلك. -5 
ث  نحو الساعة الحادية عشرة خرج و وجد اخرين قياما بطالين فقال له  لماذا وقفت  هنا كل النهار   -6 

 بطالين.
 قالوا له النه ل  يستاجرنا احد قال له  اذهبوا انت  ايضا الى الكرم فتاخذوا ما يحق لك . -7 
 جرة مبتدئا من االخرين الى االولين.فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله ادع الفعلة و اعطه  اال -8 
 فجاء اصحاب الساعة الحادية عشرة و اخذوا دينارا دينارا. -9 
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 فلما جاء االولون ظنوا انه  ياخذون اكثر فاخذوا ه  ايضا دينارا دينارا.   -10 
 و فيما ه  ياخذون تذمروا على رب البيت.   -11 
 د ساويته  بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار و الحر.قائلين هؤالء االخرون عملوا ساعة واحدة و ق  -12 
 فاجاب و قال لواحد منه  يا صاحب ما ظلمتك اما اتفقت معي على دينار.   -13 
 فخذ الذي لك و اذهب فاني اريد ان اعطي هذا االخير مثلك.  -14 
 او ما يحل لي ان افعل ما اريد بما لي ام عينك شريرة الني انا صال . -15 
 " كذا يكون االخرون اولين و االولون اخرين الن كثيرين يدعون و قليلين ينتخبون ه -16 

 إبجيل ب كل:
 هللا ي. ل الت اب فم أي وقت م م  امال،  تى أصح   اله عة الح مية عشلة.

 
 -(:13-2:6كو2)البولس 

النه يقول في وقت مقبول سمعتك و في يوم خالص اعنتك هوذا االن وقت مقبول هوذا االن يوم   -2  " 
 خالص.

 و لسنا نجعل عثرة في شيء لئال تالم الخدمة.  -3 
 بل في كل شيء نظهر انفسنا كخدام هللا في صبر كثير في شدائد في ضرورات في ضيقات.  -4 
 اتعاب في اسهار في اصوام.في ضربات في سجون في اضطرابات في  -5 
 في طهارة في عل  في اناة في لطف في الروح القدس في محبة بال رياء.  -6 
 في كالم الحق في قوة هللا بسالح البر لليمين و لليسار. -7 
 بمجد و هوان بصيت رديء و صيت حسن كمضلين و نحن صادقون.  -8 
 كمجهولين و نحن معروفون كمائتين و ها نحن نحيا كمؤدبين و نحن غير مقتولين. -9 
 كحزانى و نحن دائما فرحون كفقراء و نحن نغني كثيرين كان ال شيء لنا و نحن نملك كل شيء.  -10 
 يون قلبنا متسع. فمنا مفتوح اليك  ايها الكورنث  -11 
 لست  متضيقين فينا بل متضيقين في احشائك .  -12 
 "  فجزاء لذلك اقول كما الوالدي كونوا انت  ايضا متسعين -13 

 ال ولس:
لم  ا انتظل  تى الهررررر عة الح مية عشرررررلة، بل هل اعلف متى انت م  ل اك؟ إ ن إبت ا  =  هوذا اآلن وقت مقبول

فمن يشررعل أبل =  كونوا أنت  أيضــا  متســعينط لل. ول وهو أن ب. ل ا الرن=  الفلصررة وقدس اوبة. وبلى أيضررً  شررل 
 ا طئ فعً ، وهذه ع مة التوبة الصحلحة، سله مح ا الرن على أا  ا م وهذا هو ا اه ع.

 
 -(:12-1:3)يعالكاثوليكون 

 ال تكونوا معلمين كثيرين يا اخوتي عالمين اننا ناخذ دينونة اعظ . -1 " 
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الننا في اشياء كثيرة نعثر جميعنا ان كان احد ال يعثر في الكالم فذاك رجل كامل قادر ان يلج  كل   -2 
 الجسد ايضا. 

 هوذا الخيل نضع اللج  في افواهها لكي تطاوعنا فندير جسمها كله.  -3 
ا الى حيثما هوذا السفن ايضا و هي عظيمة بهذا المقدار و تسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جد -4 

 شاء قصد المدير. 
 هكذا اللسان ايضا هو عضو صغير و يفتخر متعظما هوذا نار قليلة اي وقود تحرق.  -5 
فاللسان نار عال  االث  هكذا جعل في اعضائنا اللسان الذي يدنس الجس  كله و يضرم دائرة الكون و  -6 

 يضرم من جهن .
 و البحريات يذلل و قد تذلل للطبع البشري.الن كل طبع للوحوش و الطيور و الزحافات  -7 
 و اما اللسان فال يستطيع احد من الناس ان يذهلل هو شر ال يضبط مملو سما مميتا. -8 
 به نبارك هللا االب و به نلعن الناس الذين قد تكونوا على شبه هللا.  -9 
 المور هكذا.من الف  الواحد تخرج بركة و لعنة ال يصل  يا اخوتي ان تكون هذه ا  -10 
 العل ينبوعا ينبع من نفس عين واحدة العذب و المر. -11 
 "  هل تقدر يا اخوتي تينة ان تصنع زيتونا او كرمة تينا و ال كذلك ينبوع يصنع ماء مالحا و عذبا -12 

 الك ثولللون:
 بلى اللسول يشدم على أهملة ضاو الله ن، فص  ب الله ن المتهيب ي.ومه إلى ج نم.

 
 -(:23-1:24)أعاإلبركسيس 

و بعد خمسة ايام انحدر حنانيا رئيس الكهنة مع الشيوخ و خطيب اسمه ترتلس فعرضوا للوالي ضد  -1 " 
 بولس.

 فلما دعي ابتدا ترتلس في الشكاية قائال.  -2 
زيز  اننا حاصلون بواسطتك على سالم جزيل و قد صارت لهذه االمة مصال  بتدبيرك فنقبل ذلك ايها الع -3 

 فيلكس بكل شكر في كل زمان و كل مكان.
 و لكن لئال اعوقك اكثر التمس ان تسمعنا باالختصار بحلمك. -4 
فاننا اذ وجدنا هذا الرجل مفسدا و مهيج فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة و مقدام شيعة   -5 

 الناصريين. 
 نحك  عليه حسب ناموسنا.و قد شرع ان ينجس الهيكل ايضا امسكناه و اردنا ان  -6 
 فاقبل ليسياس االمير بعنف شديد و اخذه من بين ايدينا. -7 
و امر المشتكين عليه ان ياتوا اليك و منه يمكنك اذا فحصت ان تعل  جميع هذه االمور التي نشتكي   -8 

 بها عليه. 
 ث  وافقه اليهود ايضا قائلين ان هذه االمور هكذا.  -9 
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ما اليه الوالي ان يتكل  اني اذ قد علمت انك منذ سنين كثيرة قاض لهذه االمة  فاجاب بولس اذ او   -10 
 احتج عما في امري باكثر سرور.

 و انت قادر ان تعرف انه ليس لي اكثر من اثني عشر يوما منذ صعدت السجد في اورشلي .   -11 
 مجامع و ال في المدينة. و ل  يجدوني في الهيكل احاج احدا او اصنع تجمعا من الشعب و ال في ال  -12 
 و ال يستطيعون ان يثبتوا ما يشتكون به االن علي.  -13 
و لكنني اقر لك بهذا انني حسب الطريق الذي يقولون له شيعة هكذا اعبد اله ابائي مؤمنا بكل ما هو    -14 

 مكتوب في الناموس و االنبياء.
 ن قيامة لالموات االبرار و االثمة. و لي رجاء باهلل في ما ه  ايضا ينتظرونه انه سوف تكو  -15 
 لذلك انا ايضا ادرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بال عثرة من نحو هللا و الناس. -16 
 و بعد سنين كثيرة جئت اصنع صدقات المتي و قرابين.  -17 
 و في ذلك وجدني متطهرا في الهيكل ليس مع جمع و ال مع شغب قوم ه  يهود من اسيا.  -18 
 كان ينبغي ان يحضروا لديك و يشتكوا ان كان له  علي شيء.  -19 
 او ليقل هؤالء انفسه  ماذا وجدوا في من الذنب و انا قائ  امام المجمع.  -20 
اال من جهة هذا القول الواحد الذي صرخت به واقفا بينه  اني من اجل قيامة االموات احاك  منك    -21 

 اليوم.
فلما سمع هذا فيلكس امهله  اذ كان يعل  باكثر تحقيق امور هذا الطريق قائال متى انحدر ليسياس   -22 

 االمير افحص عن امورك .
ــحابه ان يخدمه او و امر قائد المئة ان يحرس بولس و ت  -23  ــة و ان ال يمنع احدا من اصـــ كون له رخصـــ

 "  ياتي اليه
 ا بلمهلس:

 هن   آالس ا.ي على أوالم هللا مم   دث هن  مي بولس، ولكن اعار ت هللا واضحة لع يده األمن ء. 
 يع م بولس  لمة فم اللم على الوالة والملو . .1
  بل.يع م للوالم أن يع م ل ولس راصة وال يمني عنل أصح .2

 فإ ا م بت هذه ع  ي  هللا الحلوة لع يده األمن ء، فلم  ا ال بتو  فنكون من م.

 
 رجوع للفهرس  صالة مساء األحد الثالث من الصوم المقدس

 
    -(:32-28:21مت)اإلنجيل

 ماذا تظنون كان النسان ابنان فجاء الى االول و قال يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي.   -28  "
 فاجاب و قال ما اريد و لكنه ندم اخيرا و مضى.  -29 
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 و جاء الى الثاني و قال كذلك فاجاب و قال ها انا يا سيد و ل  يمض.   -30 
له  يسوع الحق اقول لك  ان العشارين و الزواني فاي االثنين عمل ارادة االب قالوا له االول قال   -31 

 يسبقونك  الى ملكوت هللا. 
الن يوحنا جاءك  في طريق الحق فل  تؤمنوا به و اما العشارون و الزواني فامنوا به و انت  اذ رايت  ل    -32 

 "  تندموا اخيرا لتؤمنوا به
 من ي.دس اوبة من الاب ة والعش ررن أي م م  اكن ا يتل، ف   سل. لل. 
 

  يا رب الهي  -2مت بي اعدائي. اعظمك يا رب النك نشلتني و ل  تش -1 " - (:3,2,1: 29المزمور)مز 
  "  يا رب اصعدت من الهاوية نفسي احييتني من بين الهابطين في الجب  -3استغثت بك فشفيتني. 

 هذا بله ن من ق ل الل  اوبتل. =  أعظمك يا رب ألنك إحتضنتني
 من يلجي هلل ص راً  يشفلل هللا.= صرخت إليك فشفيتني
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 رجوع للفهرس  قراءات أيام األسبوع الرابع 

 
األ د ال. مس هو الهررررر ملرة. وبينم  رمات أب جيل األسررررر وع الم ضرررررم، أسررررر وع ا بن الضررررر ل على التوبة، وشرررررلوط 

ن وقليليين ينتخ ون )يخلصررونع،  وْ دع  األسرر وع على الدعوة. و يث أن م يلرن يُ  اق ول   وبلم ا  . رمات أب جيل هذ 
 لذلك بهمي هن  عن من هم الذين ينتخ ون.

وميل الظلم. ف لمهرررررح مع  الهررررر ملرة ومع بم أب  أيضرررررً  لألبدية، ف ل أعمل ألبديتم بحلمة مم  عن  يوم اإلثنين:  
 صني وميل الظلم.

المهررررررلح مع  الهرررررر ملرة للخ ص والملكوت. وهذا ا بجيل يدعو فلل المهررررررلح من يلرد أن يتاعل أن  يوم الثالثاء:
 و ا الرن.ي تم ب لملكوت الذي هو مدعو إللل، ورحتمل ضي  ال لر  وردع

المهررررررلح يدعوبم مم  مع  الهرررررر ملرة، ولكن مم  ه ج الاحل على الت ميذ وهم فم الهررررررفينة وه جت يوم األربعاء: 
اللر   ضرررردهم. هلذا سررررنواجل بحلو  م يلة، لكن لم  ا الخوف؟! المهررررلح فم الهررررفينة التم مع ب   

 ال يعنى أبن  لهن  من المدعورن. والمعنى أبل إن واج ن  أالس فى  ل ان  واج ر  شديدة ف ذا إلي  .
المهرلح يشرفم األعمى الذي م ن يصرلخ ط لاً  الشرف ء. فتاعل هذا األعمى الذي أبصرل. وفم إبجيل   يوم الخميس:

يوس األربع ء م ن اوف الت ميذ ألب م لم يدرموا معنى وجوم المهرررررررررررررلح فم الهرررررررررررررفينة، أي أب   لن 
 أعينن ، فنلى يهوع، وبتاعل م ذا األعمى الماصل، اغلق. وعلين  أن بصلخ م ذا األعمى فلفتح هللا

م  بة  وب  اوف بل فم سررررر س، فل.د رأين  يهررررروع. ولن  ظ ف.د اكون معجاة شرررررف ء احدث لن  هم ب
معوة من المهرررررررلح لن  لنتاعل، بل بلى هن  طلر.ة جديدة للمهرررررررلح يجذ  ب   الن   وردعوهم اللل . 

لمهررلح يتدال ورفتح عينلل الخ رجلة والدااللة فيتاي المهررلح  ف ذا االعمى م بت لل اجلبة شررديدة وا
 المهلح لل طلق عديدة للدعوة . ا  رآه رؤرة ب.لال .

بلى هن  عموملة الدعوة، ف لمهررررررلح يلرد أن يشررررررفم الجملي، ف و شررررررفى إبنة الكنع بلة.. وج ءت إللل  يوم الجمعة:
 جموع م يلة.. ومجدوا إلل إسلاايل.

معة  دثن  عن عموملة الدعوة وأب   للجملي، ولكن هن   من ي. ل   وهن   من يلفضرر  . ف ن  يوس الجيوم السـبت:  
ضررررررررررررروا. أم  الذين ق لوا فتهرررررررررررررلموا الكلس ف  بهرررررررررررررمي م ل الكلامين األرمي ء )الي ومع الذين لم ي. لوا فلُ 

 )الكنلهةع وم  هو موقفن  من الدعوة.
 إبجيل اله ملرة.يوم األحد: 
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 رجوع للفهرس  يوم اإلثنين من األسبوع الرابع 

 
 -(:9-1:16)لوإنجيل القداس 

 و قال ايضا لتالميذه كان انسان غني له وكيل فوشي به اليه بانه يبذر امواله. -1 " 
 فدعاه و قال له ما هذا الذي اسمع عنك اعط حساب وكالتك النك ال تقدر ان تكون وكيال بعد. -2 
فقال الوكيل في نفسه ماذا افعل الن سيدي ياخذ مني الوكالة لست استطيع ان انقب و استحي ان   -3 

 استعطي.
 قد علمت ماذا افعل حتى اذا عزلت عن الوكالة يقبلوني في بيوته . -4 
 دعا كل واحد من مديوني سيده و قال لالول ك  عليك لسيدي. ف -5 
 فقال مئة بث زيت فقال خذ صكك و اجلس عاجال و اكتب خمسين.  -6 
 ث  قال الخر و انت ك  عليك فقال مئة كر قم  فقال له خذ صكك و اكتب ثمانين. -7 
 ابناء النور في جيله . فمدح السيد وكيل الظل  اذ بحكمة فعل الن ابناء هذا الدهر احك  من  -8 
 "  و انا اقول لك  اصنعوا لك  اصدقاء بمال الظل  حتى اذا فنيت  يقبلونك  في المظال االبدية -9 

 إبجيل ال.دا :
عن م ل وميل الظلم. وميل الظلم هو مل من . ومل م  بين أيدين  هو ملك هللا. هللا مع ب  لنعمل فم  .لل ووضرررري 

)أموالة  م ءة صحةة ش  ماتة علمة وقت..ع وعلين  أن بعمل بحلمة وبهتغل مل م  بين أيدين   فم أيدين  أم ب ت  
لنشررررررتلي أصرررررردق ء فم الهررررررم ء. ف لف.لاء الذين أع ين هم من أموالن  سررررررلشرررررر دوا لن  هن  . وال.ديهررررررين الذين ادمن  

بكون من بين المنتخ ين وسرررو   كن اهررر م سرررلشررر دوا لن  هن  . هللا مع  الهررر ملرة فلنتصرررلف بحلمة فم أبديتن   تى
 ك لة المدعورن.

 
مساء و صباحا و  اما انا فالى هللا اصرخ و الرب يخلصني.  " -(:15,14: 54مز)مزمور إنجيل القداس 

 "  ظهرا اشكو و انوح فيسمع صوتي
 مامور ا بجيل: 

ــرخت إلى هللا صررررررلاخ وهذا م  ق لل الهرررررريد المهررررررلح كلف أكون أمينً  مون معوبة من هللا وال معوبة بدون  =  أنا صــ
 ع5:15"بدوبم ال ا.درون أن افعلوا شيئً " )يو

 النبوات:
 (16،17)أي (32-24:14)إش (41-1:27)تك
 

 -:(41-1:27)تك
و حدث لما شاخ اسحق و كلت عيناه عن النظر انه دعا عيسو ابنه االكبر و قال له يا ابني فقال له  -1  "

 هانذا.
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 فقال انني قد شخت و لست اعرف يوم وفاتي.  -2 
 فاالن خذ عدتك جعبتك و قوسك و اخرج الى البرية و تصيد لي صيدا.  -3 
 و اصنع لي اطعمة كما احب و اتني بها الكل حتى تباركك نفسي قبل ان اموت. -4 
 و كانت رفقة سامعة اذ تكل  اسحق مع عيسو ابنه فذهب عيسو الى البرية كي يصطاد صيدا لياتي به.  -5 
 ب ابنها قائلة اني قد سمعت اباك يكل  عيسو اخاك قائال.و اما رفقة فكلمت يعقو  -6 
 ائتني بصيد و اصنع لي اطعمة الكل و اباركك امام الرب قبل وفاتي.  -7 
 فاالن يا ابني اسمع لقولي في ما انا امرك به.  -8 
 اذهب الى الغن  و خذ لي من هناك جديين جيدين من المعزى فاصنعهما اطعمة البيك كما يحب. -9 
 فتحضرها الى ابيك لياكل حتى يباركك قبل وفاته.  -10 
 فقال يعقوب لرفقة امه هوذا عيسو اخي رجل اشعر و انا رجل املس.  -11 
 ربما يجسني ابي فاكون في عينيه كمتهاون و اجلب على نفسي لعنة ال بركة. -12 
 فقالت له امه لعنتك علي يا ابني اسمع لقولي فقط و اذهب خذ لي.   -13 
 فذهب و اخذ و احضر المه فصنعت امه اطعمة كما كان ابوه يحب.   -14 
و اخذت رفقة ثياب عيسو ابنها االكبر الفاخرة التي كانت عندها في البيت و البست يعقوب ابنها    -15 

 االصغر.
 و البست يديه و مالسة عنقه جلود جديي المعزى.  -16 
 ابنها. و اعطت االطعمة و الخبز التي صنعت في يد يعقوب  -17 
 فدخل الى ابيه و قال يا ابي فقال هانذا من انت يا ابني.   -18 
فقال يعقوب البيه انا عيسو بكرك قد فعلت كما كلمتني ق  اجلس و كل من صيدي لكي تباركني    -19 

 نفسك.
 فقال اسحق البنه ما هذا الذي اسرعت لتجد يا ابني فقال ان الرب الهك قد يسر لي.   -20 
 ليعقوب تقدم الجسك يا ابني اانت هو ابني عيسو ام ال.  فقال اسحق  -21 
 فتقدم يعقوب الى اسحق ابيه فجسه و قال الصوت صوت يعقوب و لكن اليدين يدا عيسو.   -22 
 و ل  يعرفه الن يديه كانتا مشعرتين كيدي عيسو اخيه فباركه.   -23 
 و قال هل انت هو ابني عيسو فقال انا هو.   -24 
 الكل من صيد ابني حتى تباركك نفسي فقدم له فاكل و احضر له خمرا فشرب. فقال قدم لي   -25 
 فقال له اسحق ابوه تقدم و قبلني يا ابني.   -26 
 فتقدم و قبله فش  رائحة ثيابه و باركه و قال انظر رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب.   -27 
 نطة و خمر. فليعطك هللا من ندى السماء و من دس  االرض و كثرة ح  -28 
ليستعبد لك شعوب و تسجد لك قبائل كن سيدا الخوتك و ليسجد لك بنو امك ليكن العنوك ملعونين و  -29 

 مباركوك مباركين.
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و حدث عندما فرغ اسحق من بركة يعقوب و يعقوب قد خرج من لدن اسحق ابيه ان عيسو اخاه اتى   -30 
 من صيده. 

فصنع هو ايضا اطعمة و دخل بها الى ابيه و قال البيه ليق  ابي و ياكل من صيد ابنه حتى تباركني    -31 
 نفسك.

 فقال له اسحق ابوه من انت فقال انا ابنك بكرك عيسو.   -32 
فارتعد اسحق ارتعادا عظيما جدا و قال فمن هو الذي اصطاد صيدا و اتى به الي فاكلت من الكل قبل    -33 

 ان تجيء و باركته نع  و يكون مباركا. 
 فعندما سمع عيسو كالم ابيه صرخ صرخة عظيمة و مرة جدا و قال البيه باركني انا ايضا يا ابي.   -34 
 كتك. فقال قد جاء اخوك بمكر و اخذ بر   -35 
فقال اال ان اسمه دعي يعقوب فقد تعقبني االن مرتين اخذ بكوريتي و هوذا االن قد اخذ بركتي ث  قال   -36 

 اما ابقيت لي بركة. 
فاجاب اسحق و قال لعيسو اني قد جعلته سيدا لك و دفعت اليه جميع اخوته عبيدا و عضدته بحنطة    -37 

 و خمر فماذا اصنع اليك يا ابني. 
 يسو البيه الك بركة واحدة فقط يا ابي باركني انا ايضا يا ابي و رفع عيسو صوته و بكى. فقال ع   -38 
 فاجاب اسحق ابوه و قال له هوذا بال دس  االرض يكون مسكنك و بال ندى السماء من فوق.   -39 
 و بسيفك تعيش و الخيك تستعبد و لكن يكون حينما تجم  انك تكسر نيره عن عنقك.  -40 
يســــو على يعقوب من اجل البركة التي باركه بها ابوه و قال عيســــو في قلبه قربت ايام مناحة  فحقد ع  -41 

 " ابي فاقتل يعقوب اخي
 ع:41-1:27)اك

هن  بجد بلمة إسررح  للع.و  رما ل لم ت من يلون أمينً  مي هللا.  .ً  هو أاذ ال لمة بملل لكن هو م ن مشررت ق  
املم م يلًا فم  ل ال. ولو م ن قد ال  األمور هلل لك ن قد  صرررل على ال لمة لل لمة اللو لة. وألبل اصرررلف بملل  

 به سة مون مش كل، ف   وعد ب   وهو م زال فم ب ن أمل.
 

 -:(32-24:14)إش
 قد حلف رب الجنود قائال انه كما قصدت يصير و كما نويت يثبت.   -24  "
 عنه  نيره و يزول عن كتفه  حمله. ان احط  اشور في ارضي و ادوسه على جبالي فيزول  -25 
 هذا هو القضاء المقضي به على كل االرض و هذه هي اليد الممدودة على كل االم .   -26 
 فان رب الجنود قد قضى فمن يبطل و يده هي الممدودة فمن يردها.   -27 
 في سنة وفاة الملك احاز كان هذا الوحي.  -28 
ب الضاربك انكسر فانه من اصل الحية يخرج افعوان و ثمرته  ال تفرحي يا جميع فلسطين الن القضي  -29 

 تكون ثعبانا مسما طيارا.
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 و ترعى ابكار المساكين و يربض البائسون باالمان و اميت اصلك بالجوع فيقتل بقيتك.  -30 
ولول ايها الباب اصرخي ايتها المدينة قد ذاب جميعك يا فلسطين النه من الشمال ياتي دخان و ليس   -31 

 شاذ في جيوشه. 
 " فبماذا يجاب رسل االم  ان الرب اسس صهيون و بها يحتمي بائسو شعبه -32 
 ع:32-24:14)إش 

 .ويكونون مداسينرما إبللس. والمهلح وضي الشل  ن احت أقدامن = = سأحط  أشور
 . والمساكين من الناس يستريحون بسالمالمهلح يحلرب  من سل  ن إبللس. = ويرفع عنه  نيره

وبعد أن أسررس الكنلهررة ومأله  سرر مً  . وســيرعى البائســينهللا ربن  أسررس لن  الكنلهررة =  الرب قد أســس صــهيون 
أم   يل   .، من يتصررررررررررلف بمم بة ورتع د الا اهررررررررررين يحملل هللا   كلف بتصررررررررررلف فلم  بين أيدين مع  الكل إلي  . ف

 األمين ممن يجعلوا شعب هللا بؤس ء ف ؤالء سلح م م هللا
 

 -:(16،17)أي
 (16)أي

 فاجاب ايوب و قال.  -1 "
 قد سمعت كثيرا مثل هذا معزون متعبون كلك . -2 
 هل من نهاية لكالم فارغ او ماذا يهيجك حتى تجاوب.  -3 
انا ايضا استطيع ان اتكل  مثلك  لو كانت انفسك  مكان نفسي و ان اسرد عليك  اقواال و انغض راسي   -4 

 اليك . 
 بل كنت اشددك  بفمي و تعزية شفتي تمسكك .  -5 
 ل  تمتنع كابتي و ان سكت فماذا يذهب عني. ان تكلمت  -6 
 انه االن ضجرني خربت كل جماعتي. -7 
 قبضت علي وجد شاهد قام علي هزالي يجاوب في وجهي.  -8 
 غضبه افترسني و اضطهدني حرق علي اسنانه عدوي يحدد عينيه علي.  -9 
 فغروا علي افواهه  لطموني على فكي تعييرا تعاونوا علي جميعا.  -10 
 دفعني هللا الى الظال  و في ايدي االشرار طرحني. -11 
 كنت مستريحا فزعزعني و امسك بقفاي فحطمني و نصبني له غرضا.  -12 
 احاطت بي رماته شق كليتي و ل  يشفق سفك مرارتي على االرض. -13 
 يقتحمني اقتحاما على اقتحام يعدو علي كجبار.   -14 
 خطت مسحا على جلدي و دسست في التراب قرني.  -15 
 احمر وجهي من البكاء و على هدبي ظل الموت. -16 
 مع انه ال ظل  في يدي و صالتي خالصة.   -17 
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 يا ارض ال تغطي دمي و ال يكن مكان لصراخي.  -18 
 ات شهيدي و شاهدي في االعالي.ايضا االن هوذا في السماو  -19 
 المستهزئون بي ه  اصحابي هلل تقطر عيني.  -20 
 لكي يحاك  االنسان عند هللا كابن ادم لدى صاحبه.  -21 
 "  اذا مضت سنون قليلة اسلك في طريق ال اعود منها. -22 

 (17)أي
 روحي تلفت ايامي انطفات انما القبور لي.  -1  "
 لوال المخاتلون عندي و عيني تبيت على مشاجراته . -2 
 كن ضامني عند نفسك من هو الذي يصفق يدي. -3 
 النك منعت قلبه  عن الفطنة الجل ذلك ال ترفعه . -4 
 الذي يسل  االصحاب للسلب تتلف عيون بنيه.  -5 
 صرت للبصق في الوجه. اوقفني مثال للشعوب و  -6 
 كلت عيني من الحزن و اعضائي كلها كالظل.  -7 
 يتعجب المستقيمون من هذا و البريء ينتهض على الفاجر.  -8 
 اما الصديق فيستمسك بطريقه و الطاهر اليدين يزداد قوة. -9 
 و لكن ارجعوا كلك  و تعالوا فال اجد فيك  حكيما.  -10 
 قلبي قد انتزعت. ايامي قد عبرت مقاصدي ارث -11 
 يجعلون الليل نهارا نورا قريبا للظلمة.  -12 
 اذا رجوت الهاوية بيتا لي و في الظالم مهدت فراشي. -13 
 و قلت للقبر انت ابي و للدود انت امي و اختي.  -14 
 فاين اذا امالي امالي من يعاينها.   -15 
 "  تهبط الى مغاليق الهاوية اذ ترتاح معا في التراب -16 

 ع:16،17)أي
 الدر  من هن  هو أن للس مل متملم هو مغضو  عللل من هللا. 

 
 

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

 (11:26+1:54مز)
 (15-7:14)لو
 (26-12:8)رو
 (20-16:5)يع

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس:ـمزـمور    إـنجـيـــــل 

الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 
 

 (18-2:11)أع
 (15,14: 54مز)

 (9-1:16)لو
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ــكــــون:  ــيــ ــكـــــاثــــولــ  الــ
 

استمع لي و   اصغ يا هللا الى صالتي و ال تتغاض عن تضرعي.  " -:(11:26+1:54مز ) مزمور باكر 
 "   استجب لي اتحير في كربتي و اضطرب

 مامور ب كل:  
 وب لص ة البد من ا ستج بة.ف  معوبة وال  لمة بدون ص ة، = إنصت يا هللا لصالتي

 
  -(:15-7:14)لوإنجيل باكر 

 و قال للمدعوين مثال و هو يالحظ كيف اختاروا المتكات االولى قائال له . -7 "
 متى دعيت من احد الى عرس فال تتكئ في المتكا االول لعل اكرم منك يكون قد دعي منه.  -8 
 فياتي الذي دعاك و اياه و يقول لك اعطي مكانا لهذا فحينئذ تبتدئ بخجل تاخذ الموضع االخير.  -9 
يق ارتفع  بل متى دعيت فاذهب و اتكئ في الموضع االخير حتى اذا جاء الذي دعاك يقول لك يا صد  -10 

 الى فوق حينئذ يكون لك مجد امام المتكئين معك. 
 الن كل من يرفع نفسه يتضع و من يضع نفسه يرتفع.   -11 
و قال ايضا للذي دعاه اذا صنعت غذاء او عشاء فال تدع اصدقاءك و ال اخوتك و ال اقرباءك و ال    -12 

 الجيران االغنياء لئال يدعوك ه  ايضا فتكون لك مكافاة.
 بل اذا صنعت ضيافة فادع المساكين الجدع العرج العمي.  -13 
 فيكون لك الطوبى اذ ليس له  حتى يكافوك النك تكافى في قيامة االبرار.   -14 
 "  فلما سمع ذلك واحد من المتكئين قال له طوبى لمن ياكل خبزا في ملكوت هللا -15 

 إبجيل ب كل:
والعلج والعمل ن لوالامن ، وب ذا بشرررتلي أصررردق ء بم ل الظلم، ف ؤالء هم إاوة علين  أن بدعو المهررر كين والضرررعف ء 

 الل .
 

 -(:26-12:8)روالبولس 
 فاذا ايها االخوة نحن مديونون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد.  -12 " 
 النه ان عشت  حسب الجسد فستموتون و لكن ان كنت  بالروح تميتون اعمال الجسد فستحيون.   -13 
 الن كل الذين ينقادون بروح هللا فاولئك ه  ابناء هللا.  -14 
 اذ ل  تاخذوا روح العبودية ايضا للخوف بل اخذت  روح التبني الذي به نصرخ يا ابا االب. -15 
 الروح نفسه ايضا يشهد الرواحنا اننا اوالد هللا.  -16 
 المسي  ان كنا نتال  معه لكي نتمجد ايضا معه. فان كنا اوالدا فاننا ورثة ايضا ورثة هللا و وارثون مع   -17 
 فاني احسب ان االم الزمان الحاضر ال تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا.  -18 
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 الن انتظار الخليقة يتوقع استعالن ابناء هللا.   -19 
 اذ اخضعت الخليقة للبطل ليس طوعا بل من اجل الذي اخضعها على الرجاء. -20 
 نفسها ايضا ستعتق من عبودية الفساد الى حرية مجد اوالد هللا. الن الخليقة  -21 
 فاننا نعل  ان كل الخليقة تئن و تتمخض معا الى االن.  -22 
و ليس هكذا فقط بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن انفسنا ايضا نئن في انفسنا متوقعين التبني    -23 

 فداء اجسادنا.
 الرجاء المنظور ليس رجاء الن ما ينظره احد كيف يرجوه ايضا. الننا بالرجاء خلصنا و لكن   -24 
 و لكن ان كنا نرجو ما لسنا ننظره فاننا نتوقعه بالصبر.  -25 
و كذلك الروح ايضا يعين ضعفاتنا الننا لسنا نعل  ما نصلي الجله كما ينبغي و لكن الروح نفسه يشفع    -26 

 "  فينا بانات ال ينطق بها
 ال ولس:

 من بين المدعورنع المنتخ ينمن بكون بحلمة سللون لن  مل ن فم المظ ل األبدية ) إ ا عملن 
 إن فعلتم وهذه أم بة اج ه أروا ن   تى ال ب لك. بالروح نميت أعمال الجسد فستحيون كلف بكون أمن ء؟  ع1
أيضررررً  معل+ بحصررررل  إن من  بتملم معل فهررررنتمجد  .  نكون ورثة هللا ووارثون مع المســـي م  ا بماذه ألم بتن ؟   ع2

 على الت نم فداء أجه مب .
 هل بحن بعمل بذواان  الضةلفة؟ ال بل اللو  يعين ضعف ان . ع3
 

 -(:20-16:5)يعالكاثوليكون 
اعترفوا بعضك  لبعض بالزالت و صلوا بعضك  الجل بعض لكي تشفوا طلبة البار تقتدر كثيرا في   -16 " 

 فعلها.
ثلنا و صلى صالة ان ال تمطر فل  تمطر على االرض ثالث سنين و ستة  كان ايليا انسانا تحت االالم م -17 

 اشهر.
 ث  صلى ايضا فاعطت السماء مطرا و اخرجت االرض ثمرها.  -18 
 ايها االخوة ان ضل احد بينك  عن الحق فرده احد. -19 
 "  افليعل  ان من رد خاطئا عن ضالل طريقه يخلص نفسا من الموت و يستر كثرة من الخطاي -20 

 الك ثولللون:
ــك  ألجل بعضمن هو مدعو للهرررررم ء ال يحل  ب  بعاال عن بقلة جهرررررد المهرررررلح.   ــلوا بعضـ وبدون هذا ف   إذا  صـ

 مهلحلة. وعلين  أن بح ول أن بلم الخ  ة ل لر  المهلح.
 

 -(:18-2:11)أعاإلبركسيس 
 و لما صعد بطرس الى اورشلي  خاصمه الذين من اهل الختان. -2 " 
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 قائلين انك دخلت الى رجال ذوي غلفة و اكلت معه . -3 
 فابتدا بطرس يشرح له  بالتتابع قائال.  -4 
انا كنت في مدينة يافا اصلي فرايت في غيبة رؤيا اناء نازال مثل مالءة عظيمة مدالة باربعة اطراف من  -5 

 فاتى الي.السماء 
 فتفرست فيه متامال فرايت دواب االرض و الوحوش و الزحافات و طيور السماء. -6 
 و سمعت صوتا قائال لي ق  يا بطرس اذب  و كل.  -7 
 فقلت كال يا رب النه ل  يدخل فمي قط دنس او نجس. -8 
 فاجابني صوت ثانية من السماء ما طهره هللا ال تنجسه انت.  -9 
 و كان هذا على ثالث مرات ث  انتشل الجميع الى السماء ايضا.   -10 
 و اذا ثالثة رجال قد وقفوا للوقت عند البيت الذي كنت فيه مرسلين الي من قيصرية.   -11 
ب معي ايضا هؤالء االخوة الستة فدخلنا فقال لي الروح ان اذهب معه  غير مرتاب في شيء و ذه  -12 

 بيت الرجل.
فاخبرنا كيف راى المالك في بيته قائما و قائال له ارسل الى يافا رجاال و استدع سمعان الملقب   -13 

 بطرس. 
 و هو يكلمك كالما به تخلص انت و كل بيتك.   -14 
 فلما ابتدات اتكل  حل الروح القدس عليه  كما علينا ايضا في البداءة.  -15 
 فتذكرت كالم الرب كيف قال ان يوحنا عمد بماء و اما انت  فستعمدون بالروح القدس.  -16 
فان كان هللا قد اعطاه  الموهبة كما لنا ايضا بالسوية مؤمنين بالرب يسوع المسي  فمن انا اقادر ان   -17 

 هللا.  امنع
 "  فلما سمعوا ذلك سكتوا و كانوا يمجدون هللا قائلين اذا اعطى هللا االم  ايضا التوبة للحياة -18 

 ا بلمهلس:
، أى يدال م لإليم ن ، ف لدعوة ع مة للجملي. وفم هذا اح.ي  لدعوة يع.و  للمهلح  ب ل  يلم ملبيليو  وع التل

 ل طلر. م. وهن  بلى الدعوة للجملي  تى ملبيليو  الوثنم.اللسول فم الك ثولللون. أن بلم الخ  ة عن ض 
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 رجوع للفهرس  يوم الثالثاء من األسبوع الرابع 

 
 -(:62-57:9)لوإنجيل القداس 

 و فيما ه  سائرون في الطريق قال له واحد يا سيد اتبعك اينما تمضي.  -57 " 
 فقال له يسوع للثعالب اوجرة و لطيور السماء اوكار و اما ابن االنسان فليس له اين يسند راسه.   -58 
 و قال الخر اتبعني فقال يا سيد ائذن لي ان امضي اوال و ادفن ابي.   -59 
 تى يدفنون موتاه  و اما انت فاذهب و ناد بملكوت هللا.فقال له يسوع دع المو   -60 
 و قال اخر ايضا اتبعك يا سيد و لكن ائذن لي اوال ان اودع الذين في بيتي.  -61 
 "  فقال له يسوع ليس احد يضع يده على المحراث و ينظر الى الوراء يصل  لملكوت هللا -62 

 إبجيل ال.دا :
ــند إليه المهررررلح يدعو الكل ولكن البد أن يعلم مل من يتاي المهررررلح أبل سرررريتملم " ــع له يسـ ــان ال موضـ إبن اإلنسـ

. ومن وضـع يده على المحراث ال يعود ينظر إلى الوراء. وعللل أن ال ي تم ب لع لم بل بخدمة الل  يهروع.  " رأـسه
 فللون من بين المنتخ ين. أن يذهب يبشر بملكوت هللاإ ًا ي تم 

 
 "  انا دعوتك النك تستجيب لي يا هللا امل اذنك الي اسمع كالمي " -(:6: 16مز)مزمور إنجيل القداس 

  بجيل:مامور ا
 من يهيل وراء ربن  يهوع عللل أن يظل يصلخ للماذ معوبة.= أنا صرخت .. أمل أذنيك

 
 النبوات:

 (22-10:28)تك
 (1:  10 - 1:  8سيراخ )

  (18)أي (8:26-1:25)إش

 
 -:(22-10:28)تك
 فخرج يعقوب من بئر سبع و ذهب نحو حاران.  -10 " 
و صادف مكانا و بات هناك الن الشمس كانت قد غابت و اخذ من حجارة المكان و وضعه تحت راسه   -11 

 فاضطجع في ذلك المكان.
و راى حلما و اذا سل  منصوبة على االرض و راسها يمس السماء و هوذا مالئكة هللا صاعدة و    -12 

 نازلة عليها.
اله ابراهي  ابيك و اله اسحق االرض التي انت مضطجع  و هوذا الرب واقف عليها فقال انا الرب   -13 

 عليها اعطيها لك و لنسلك. 
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و يكون نسلك كتراب االرض و تمتد غربا و شرقا و شماال و جنوبا و يتبارك فيك و في نسلك جميع    -14 
 قبائل االرض. 

 فعل ما كلمتك به. و ها انا معك و احفظك حيثما تذهب و اردك الى هذه االرض الني ال اتركك حتى ا  -15 
 فاستيقظ يعقوب من نومه و قال حقا ان الرب في هذا المكان و انا ل  اعل .  -16 
 و خاف و قال ما ارهب هذا المكان ما هذا اال بيت هللا و هذا باب السماء.  -17 
و بكر يعقوب في الصباح و اخذ الحجر الذي وضعه تحت راسه و اقامه عمودا و صب زيتا على   -18 

 راسه.
 و دعا اس  ذلك المكان بيت ايل و لكن اس  المدينة اوال كان لوز.   -19 
و نذر يعقوب نذرا قائال ان كان هللا معي و حفظني في هذا الطريق الذي انا سائر فيه و اعطاني خبزا    -20 

 الكل و ثيابا اللبس. 
 و رجعت بسالم الى بيت ابي يكون الرب لي الها.   -21 
 "  اقمته عمودا يكون بيت هللا و كل ما تعطيني فاني اعشره لكو هذا الحجر الذي  -22 

 ع:22-10:28)اك
وهذه الكنلهرررة سرررتكون   يع.و  يدشرررن المل ن الذي رأى فلل رؤر ه، رماًا لتدشرررين الكنلهرررة وامسرررلهررر   لتكون بيتً  هلل.

 من الك لة متلا  األرض من أوالم يع.و  ، ومل الع لم مدعو ل ذه الكنلهة .
 

 -:(8:26-1:25)إش
 (12-1:25)إش

 يا رب انت الهي اعظمك احمد اسمك النك صنعت عجبا مقاصدك منذ القدي  امانة و صدق.  -1  "
 النك جعلت مدينة رجمة قرية حصينة ردما قصر اعاج  ان ال تكون مدينة ال يبنى الى االبد. -2 
 لذلك يكرمك شعب قوي و تخاف منك قرية ام  عتاة. -3 
النك كنت حصنا للمسكين حصنا للبائس في ضيقه ملجا من السيل ظال من الحر اذ كانت نفخة العتاة  -4 

 كسيل على حائط.
 كحر في يبس تخفض ضجيج االعاج  كحر بظل غي  يذل غناء العتاة. -5 
ة  و يصنع رب الجنود لجميع الشعوب في هذا الجبل وليمة سمائن وليمة خمر على دردي سمائن ممخ  -6 

 دردي مصفى. 
 و يفني في هذا الجبل وجه النقاب النقاب الذي على كل الشعوب و الغطاء المغطى به على كل االم .  -7 
يبلع الموت الى االبد و يمس  السيد الرب الدموع عن كل الوجوه و ينزع عار شعبه عن كل االرض الن   -8 

 الرب قد تكل .
 نتظرناه فخلصنا هذا هو الرب انتظرناه نبتهج و نفرح بخالصه. و يقال في ذلك اليوم هوذا هذا الهنا ا -9 
 الن يد الرب تستقر على هذا الجبل و يداس مواب في مكانه كما يداس التبن في ماء المزبلة.   -10 
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 فيبسط يديه فيه كما يبسط الساب  ليسب  فيضع كبرياءه مع مكايد يديه.   -11 
 "  ه باالرض الى التراب.و صرح ارتفاع اسوارك يخفضه يضعه يلصق -12 

 (8-1:26)إش
 في ذلك اليوم يغنى بهذه االغنية في ارض يهوذا لنا مدينة قوية يجعل الخالص اسوارا و مترسة.  -1  "
 افتحوا االبواب لتدخل االمة البارة الحافظة االمانة.  -2 
 ذو الراي الممكن تحفظه سالما سالما النه عليك متوكل.  -3 
 ب الى االبد الن في ياه الرب صخر الدهور.توكلوا على الر  -4 
 النه يخفض سكان العالء يضع القرية المرتفعة يضعها الى االرض يلصقها بالتراب.  -5 
 تدوسها الرجل رجال البائس اقدام المساكين. -6 
 طريق الصديق استقامة تمهد ايها المستقي  سبيل الصديق. -7 
 "  ففي طريق احكامك يا رب انتظرناك الى اسمك و الى ذكرك شهوة النفس -8 
 ع:8:26-1:25)إش 

ألنك كنت حصـــــنا  لكل مدن المنســـــحقين وعلى النهاية تنجيه .  هن  بلى الل  يحفظ ململ )الكنلهرررررررةع ورحملل=  
يصـنع .. لشرل  ن الذي وضرعل الل  احت أقداس الكنلهرة. والل  يؤسرس سرل ا فخ رسرتل =  رماًا ل=  وينداس موآب

إ ًا هللا ال يدعوب  لكنلهرررة م  بة. هم مضررر  دة .  على هذا الجبل وليمة.. ويمســ  هللا كل الدموع عن كل الوجوه
 لكن قورة وهم جهده.

 
 -:(18)أي

 فاجاب بلدد الشوحي و قال.  -1 "
 الى متى تضعون اشراكا للكالم تعقلوا و بعد نتكل . -2 
 لماذا حسبنا كالبهيمة و تنجسنا في عيونك .  -3 
 يا ايها المفترس نفسه في غيظه هل الجلك تخلى االرض او يزحزح الصخر من مكانه. -4 
 نع  نور االشرار ينطفئ و ال يضيء لهيب ناره. -5 
 لنور يظل  في خيمته و سراجه فوقه ينطفئ. ا -6 
 تقصر خطوات قوته و تصرعه مشورته.  -7 
 الن رجليه تدفعانه في المصالة فيمشي الى شبكة. -8 
 يمسك الفخ بعقبه و تتمكن منه الشرك.  -9 
 مطمورة في االرض حبالته و مصيدته في السبيل.  -10 
 ترهبه اهوال من حوله و تذعره عند رجليه.   -11 
 تكون قوته جائعة و البوار مهيا بجانبه.   -12 
 ياكل اعضاء جسده ياكل اعضاءه بكر الموت.   -13 



 ( يوم الثالثاء من األسبوع الرابع)  قراءات الصوم الكبير
 

175 

 ينقطع عن خيمته عن اعتماده و يساق الى ملك االهوال.  -14 
 يسكن في خيمته من ليس له يذر على مربضه كبريت.  -15 
 من تحت تيبس اصوله و من فوق يقطع فرعه.   -16 
 ض و ال اس  له على وجه البر.ذكره يبيد من االر  -17 
 يدفع من النور الى الظلمة و من المسكونة يطرد.  -18 
 ال نسل و ال عقب له بين شعبه و ال شارد في محاله.  -19 
 يتعجب من يومه المتاخرون و يقشعر االقدمون.  -20 
 "   انما تلك مساكن فاعلي الشر و هذا مقام من ال يعرف هللا -21 

 ع:18)أي
بلى مصيل األشلار الم. ومين للكنلهة وم  يلح. م من موارث، هؤالء للهوا من المنتخ ين فك يلون يدعون  هن   

 وقليلون ينتخ ون. 
 
 -:( 1:  10 -  1:  8سيراخ )
 (  8سيراخ )
 ال تخاص  المقتدر لئال تقع في يديه.  -1 "
 ال تنازع الغني لئال يجعل عليك ثقال. -2 
 ازاغ قلوب الملوك. فان الذهب اهلك كثيرين و -3 
 ال تخاص  الفتيق اللسان و ال تجمع على ناره حطبا. -4 
 ال تمازح الناقص االدب لئال يهين اسالفك.  -5 
 ال تعير المرتد عن الخطيئة اذكر انا باجمعنا نستوجب المؤاخذة. -6 
 ال تهن احدا في شيخوخته فان الذين يشيخون ه  منا. -7 
 انا باجمعنا نموت.  ال تشمت بموت احد اذكر -8 
 ال تستخف بكالم الحكماء بل كن لهجا بامثاله .  -9 
 فانك منه  تتعل  التاديب و الخدمة للعظماء.   -10 
 ال تهمل كالم الشيوخ فانه  تعلموا من ابائه .   -11 
 و منه  تتعل  الحكمة و ان ترد الجواب في وقت الحاجة.   -12 
 ار لهيبه. ال توقد جمر الخاطئ لئال تحترق بن  -13 
 ال تنتصب في وجه الشات  لئال يترصد لفمك في الكمين.  -14 
 ال تقرض من هو اقوى منك فان اقرضته شيئا فاحسب انك قد اضعته.   -15 
 ال تكفل ما هو فوق طاقتك فان كفلت فاهت  اهتمام من يفي.   -16 
 ال تحاك  القاضي النه يحك  له بحسب رايه.   -17 
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 ال تسر في الطريق مع المتقح  لئال يجلب عليك وباال فانه يسعى في هوى نفسه فتهلك انت بجهله.  -18 
 ال تشاجر الغضوب و ال تسر معه في الخالء فان الدم عنده كال شيء فيصرعك حيث ال ناصر لك.  -19 
 يستطيع كتمان الكالم.ال تشاور االحمق فانه ال   -20 
 ال تباشر امرا سريا امام االجنبي فانك ال تعل  ما سيبدو منه.   -21 
 "  ال تكشف ما في قلبك لكل انسان فعساه ال يجزيك شكرا.  -22 
 (  9سيراخ )
 ال تغر على المراة التي في حجرك و ال تعل  عليك تعليما سيئا. -1 "
 ال تسل  نفسك الى المراة لئال تتسلط على قدرتك. -2 
 ال تلق المراة البغي لئال تقع في اشراكها. -3 
 ال تالف المغنية لئال تصطاد بفنونها. -4 
 ال تتفرس في العذراء لئال تعثرك محاسنها. -5 
 ال تسل  نفسك الى الزواني لئال تتلف ميراثك. -6 
 نة و ال تتجول في اخليتها.ال تسرح بصرك في ازقة المدي  -7 
 اصرف طرفك عن المراة الجميلة و ال تتفرس في حسن الغريبة. -8 
 فان حسن المراة اغوى كثيرين و به يتلهب العشق كالنار. -9 
 كل امراة زانية تداس كالزبل في الطريق.  -10 
 لهب كالنار.كثيرون افتتنوا بجمال المراة الغريبة فكان حظه  الرذل الن محادثتها تت -11 
 ال تجالس ذات البعل البتة و ال تتكئ معها على المرفق.   -12 
 و ال تكن لها منادما على الخمر لئال تميل نفسك اليها و تزل بقلبك الى الهالك.  -13 
 ال تقاطع صديقك القدي  فان الحديث ال يماثله.   -14 
 الصديق الحديث خمر جديدة اذا عتقت لذ لك شربها. -15 
 ال تغر من مجد الخاطئ فانك ال تعل  كيف يكون انقالبه.   -16 
 ال ترتض بمرضاة المنافقين اذكر انه  الى الجحي  ال يتزكون.   -17 
 تباعد عمن له سلطان على القتل فال تجري في خاطرك مخافة الموت.   -18 
  تجرم لئال يذهب بحياتك. و ان دنوت منه فال  -19 
 اعل  انك تتخطى بين الفخاخ و تتمشى على متارس المدن. -20 
 اختبر الناس ما استطعت و شاور الحكماء منه . -21 
 ليكن مؤاكلوك من االبرار و افتخارك بمخافة الرب. -22 
 اجعل عشرتك مع العقالء و كل حديثك في شريعة العلي. -23 
 ناع الجل ايديه  اما رئيس الشعب فانه حكي  الجل كالمه. يثنى على عمل الص   -24 
 "   الفتيق اللسان يخاف منه في مدينته و الهاذر في كالمه يمقت. -25 
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 (1:   10سيراخ )
 "   القاضي الحكي  يؤدب شعبه و تدبير العاقل يكون مرتبا -1 " 
 

 القراءات:
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 
ــكــــون:  ــيــ ــكـــــاثــــولــ  الــ

 

 (1: 16مز)
 (32-28:21)مت
 (16-1:4)أف

 (8-2:2بط2)

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (3-1:27)أع
 (6: 16مز)

 (62-57:9)لو

 
 "  اسمع يا رب للحق انصت الى صراخي اصغ الى صالتي من شفتين بال غش " -:(1: 16مز)مزمور باكر 
 مامور ب كل:

 البد من الصلاخ لكل من يلرد أن يعمل فم الكلس.= هللا.. إصنع.. إنصتإستمع يا 
 

 -(:32-28:21)متإنجيل باكر 
 ماذا تظنون كان النسان ابنان فجاء الى االول و قال يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي.   -28  " 
 فاجاب و قال ما اريد و لكنه ندم اخيرا و مضى.  -29 
 و جاء الى الثاني و قال كذلك فاجاب و قال ها انا يا سيد و ل  يمض.   -30 
له  يسوع الحق اقول لك  ان العشارين و الزواني  فاي االثنين عمل ارادة االب قالوا له االول قال  -31 

 يسبقونك  الى ملكوت هللا. 
الن يوحنا جاءك  في طريق الحق فل  تؤمنوا به و اما العشارون و الزواني فامنوا به و انت  اذ رايت  ل    -32 

 "  تندموا اخيرا لتؤمنوا به
 إبجيل ب كل:

ململ. ومن يعمل يلون لل بصررررررريب فم الملكوت. وموضررررررروع  هن  بلى أن من يتاي ربن  يهررررررروع عللل أن يعمل فم
 الخدمة فم ملس الل  هو موضوع إبجيل ال.دا .

 
 -(:16-1:4)أفالبولس 

 فاطلب اليك  انا االسير في الرب ان تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيت  بها. -1 " 
 بكل تواضع و وداعة و بطول اناة محتملين بعضك  بعضا في المحبة. -2 
 مجتهدين ان تحفظوا وحدانية الروح برباط السالم. -3 
 جسد واحد و روح واحد كما دعيت  ايضا في رجاء دعوتك  الواحد. -4 
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 رب واحد ايمان واحد معمودية واحدة. -5 
 اله و اب واحد للكل الذي على الكل و بالكل و في كلك . -6 
 ي . و لكن لكل واحد منا اعطيت النعمة حسب قياس هبة المس -7 
 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 ان يكونوا رسال و البعض انبياء و البعض مبشرين و البعض رعاة و معلمين.  -11 
 الجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسي .  -12 
الى ان ننتهي جميعنا الى وحدانية االيمان و معرفة ابن هللا الى انسان كامل الى قياس قامة ملء   -13 

 المسي .
كي ال نكون فيما بعد اطفاال مضطربين و محمولين بكل ري  تعلي  بحيلة الناس بمكر الى مكيدة   -14 

 .الضالل
 بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء الى ذاك الذي هو الراس المسي .  -15 
الذي منه كل الجسد مركبا معا و مقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو    -16 

 "  الجسد لبنيانه في المحبة
وبنل ن    لعمل الخدمةو لك    المحبةيسـلك بكل تواضـع ووداعة.. بمل من يعمل فم ملس المهرلح عللل أن   ال ولس:

 جهد المهلح الذى هو ملس هللا، وهللا أع ى لكل من  موهاة للخدس ب   فم ململ فم اك مل ل نل ن جهد المهلح.
 

 -(:8-2:2بط2)الكاثوليكون 
 و سيتبع كثيرون تهلكاته  الذين بسببه  يجدف على طريق الحق. -2  " 
 و ه  في الطمع يتجرون بك  باقوال مصنعة الذين دينونته  منذ القدي  ال تتوانى و هالكه  ال ينعس.  -3 
النه ان كان هللا ل  يشفق على مالئكة قد اخطاوا بل في سالسل الظالم طرحه  في جهن  و سلمه    -4 

 للقضاء. محروسين
 و ل  يشفق على العال  القدي  بل انما حفظ نوحا ثامنا كارزا للبر اذ جلب طوفانا على عال  الفجار.  -5 
 و اذ رمد مدينتي سدوم و عمورة حك  عليهما باالنقالب واضعا عبرة للعتيدين ان يفجروا. -6 
 و انقذ لوطا البار مغلوبا من سيرة االردياء في الدعارة.  -7 
 "  كان البار بالنظر و السمع و هو ساكن بينه  يعذب يوما فيوما نفسه البارة باالفعال االثيمةاذ  -8 

 الك ثولللون:
ــاته هن   معلمين مذبة  ــيتبع كثيرون نجاسـ وال دف إفهررررر م الكلس. وهللا سررررريدين م ورن.ذ الكنلهرررررة مم  أب.ذ بو    سـ

 ولوط.
 -(:3-1:27)أعاإلبركسيس 
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فلما استقر الراي ان نسافر في البحر الى ايطاليا سلموا بولس و اسرى اخرين الى قائد مئة من  -1  " 
 كتيبة اوغسطس اسمه يوليوس.

فصعدنا الى سفينة ادراميتينية و اقلعنا مزمعين ان نسافر مارين بالمواضع التي في اسيا و كان معنا   -2 
 ارسترخس رجل مكدوني من تسالونيكي.

ــل   و في  -3  ــدقائه ليحصـ ــيدا فعامل يوليوس بولس بالرفق و اذن ان يذهب الى اصـ اليوم االخر اقبلنا الى صـ
 " على عناية منه 

 ا بلمهلس:
برل  ،  يوليوس يـعاـمل بولس برفقالس فم الخردمرة فر   يع م بعمرة لع يرده فم عيون ا الرن. وهنر  بجرد أمي وجوم  

مي العلم أبل سرجين، لكن الضر بو اللوم بم لم يخشرى  ،  عناية منه أذن له أن يذهب إلى أصـدقائه ليحصـل على  
 من هلوبل.
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 رجوع للفهرس  يوم األربعاء من األسبوع الرابع

 
 -(:41-35:4)مرإنجيل القداس 

 و قال له  في ذلك اليوم لما كان المساء لنجتز الى العبر. -35 " 
 فصرفوا الجمع و اخذوه كما كان في السفينة و كانت معه ايضا سفن اخرى صغيرة.  -36 
 فحدث نوء ري  عظي  فكانت االمواج تضرب الى السفينة حتى صارت تمتلئ.  -37 
 و كان هو في المؤخر على وسادة نائما فايقظوه و قالوا له يا معل  اما يهمك اننا نهلك.  -38 
   و قال للبحر اسكت ابك  فسكنت الري  و صار هدوء عظي .فقام و انتهر الري  -39 
 و قال له  ما بالك  خائفين هكذا كيف ال ايمان لك .   -40 
 "  فخافوا خوفا عظيما و قالوا بعضه  لبعض من هو هذا فان الري  ايضا و البحر يطيعانه -41 

 إبجيل ال.دا :
يل م تم. واللر   واألمواج شررررديدة. هذا للظ ل المهررررلح  المهررررلح مي ا ميذه فم ملمب والمهررررلح يظ ل أبل ب ام  

لت ميذه ط لعة الكنلهررررررة التم مع هم إلي   وملف سررررررتواج     لو  رهياة. لكن ال ماعم للخوف ف لمهررررررلح ماال  
الهررررررررررررررفينرة. إ ًا هم لن اغلق. فم مجر ل الخردمرة اوجرد  لو  شررررررررررررررل ر بلرة )ررح ورو  ملمرة وا ردةع. وم لو  منر  

هذه الحلو  شررئ ط لعى    المنتخ ين. االيم ن ب ن المهررلح موجوم فى منلهررتل فلم  ا الخوف . ا يم ن لنكون من
 يجب أن يعلفل المدعورن ، ولكن يجب أيض  أن يعلموا أن المهلح يحفظ منلهتل وشةال .

 
 انقذني من عدوي القوي و من مبغضي النه  اقوى مني.  -17 " -(:18,17: 17مز)مزمور إنجيل القداس 

 "  اصابوني في يوم بليتي و كان الرب سندي -18 
 مامور ا بجيل:

  لبً  على الكنلهة. ن الشل طين الذين ي يلو = يخلصني من أعدائي األشداء
 ف لشل طين ياغضون أوالم المهلح ألب م ياغضون المهلح.= من أيدي الذين يبغضونني

 لكن المهلح أقوى، وهو فم الهفينة.= نه  تقووا أكثر منيأل 
 

 النبوات:
 (32-28:2)يؤ (18:8-14:7)خر
 (9:27-21:26)إش (22-1:1)أي

 
 -:(18:8-14:7)خر
 (25-14:7)خر

 ث  قال الرب لموسى قلب فرعون غليظ قد ابى ان يطلق الشعب.  -14 "
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اذهب الى فرعون في الصباح انه يخرج الى الماء و قف للقائه على حافة النهر و العصا التي تحولت  -15 
 حية تاخذها في يدك. 

و هوذا حتى االن ل  و تقول له الرب اله العبرانيين ارسلني اليك قائال اطلق شعبي ليعبدوني في البرية   -16 
 تسمع. 

هكذا يقول الرب بهذا تعرف اني انا الرب ها انا اضرب بالعصا التي في يدي على الماء الذي في   -17 
 النهر فيتحول دما.

 و يموت السمك الذي في النهر و ينتن النهر فيعاف المصريون ان يشربوا ماء النهر.   -18 
و مد يدك على مياه المصريين على انهاره  و على  ث  قال الرب لموسى قل لهرون خذ عصاك   -19 

سواقيه  و على اجامه  و على كل مجتمعات مياهه  لتصير دما فيكون دم في كل ارض مصر في االخشاب  
 و في االحجار. 

ففعل هكذا موسى و هرون كما امر الرب رفع العصا و ضرب الماء الذي في النهر امام عيني فرعون   -20 
 ه فتحول كل الماء الذي في النهر دما.و امام عيون عبيد

و مات السمك الذي في النهر و انتن النهر فل  يقدر المصريون ان يشربوا ماء من النهر و كان الدم   -21 
 في كل ارض مصر.

 و فعل عرافو مصر كذلك بسحره  فاشتد قلب فرعون فل  يسمع لهما كما تكل  الرب.   -22 
 و ل  يوجه قلبه الى هذا ايضا. ث  انصرف فرعون و دخل بيته   -23 
 و حفر جميع المصريين حوالي النهر الجل ماء ليشربوا النه  ل  يقدروا ان يشربوا من ماء النهر.   -24 
 "  و لما كملت سبعة ايام بعدما ضرب الرب النهر. -25 

 (18-1:8)خر
 قال الرب لموسى ادخل الى فرعون و قل له هكذا يقول الرب اطلق شعبي ليعبدوني.  -1  "
 و ان كنت تابى ان تطلقه  فها انا اضرب جميع تخومك بالضفادع. -2 
فيفيض النهر ضفادع فتصعد و تدخل الى بيتك و الى مخدع فراشك و على سريرك و الى بيوت عبيدك  -3 

 الى معاجنك. و على شعبك و الى تنانيرك و 
 عليك و على شعبك و عبيدك تصعد الضفادع.  -4 
فقال الرب لموسى قل لهرون مد يدك بعصاك على االنهار و السواقي و االجام و اصعد الضفادع على   -5 

 ارض مصر. 
 فمد هرون يده على مياه مصر فصعدت الضفادع و غطت ارض مصر. -6 
 ضفادع على ارض مصر.و فعل كذلك العرافون بسحره  و اصعدوا ال -7 
فدعا فرعون موسى و هرون و قال صليا الى الرب ليرفع الضفادع عني و عن شعبي فاطلق الشعب  -8 

 ليذبحوا للرب.
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فقال موسى لفرعون عين لي متى اصلي الجلك و الجل عبيدك و شعبك لقطع الضفادع عنك و عن   -9 
 بيوتك و لكنها تبقى في النهر. 

 لك لكي تعرف ان ليس مثل الرب الهنا.فقال غدا فقال كقو   -10 
 فترتفع الضفادع عنك و عن بيوتك و عبيدك و شعبك و لكنها تبقى في النهر.   -11 
ث  خرج موسى و هرون من لدن فرعون و صرخ موسى الى الرب من اجل الضفادع التي جعلها على    -12 

 فرعون.
 ففعل الرب كقول موسى فماتت الضفادع من البيوت و الدور و الحقول.  -13 
 و جمعوها كوما كثيرة حتى انتنت االرض.  -14 
 فلما راى فرعون انه قد حصل الفرج اغلظ قلبه و ل  يسمع لهما كما تكل  الرب.   -15 
في جميع ارض  ث  قال الرب لموسى قل لهرون مد عصاك و اضرب تراب االرض ليصير بعوضا   -16 

 مصر. 
ففعال كذلك مد هرون يده بعصاه و ضرب تراب االرض فصار البعوض على الناس و على البهائ  كل   -17 

 تراب االرض صار بعوضا في جميع ارض مصر. 
و كان البعوض على الناس و على  البعوض فل  يســــــــتطيعواو فعل كذلك العرافون بســــــــحره  ليخرجوا   -18 

 " البهائ 
 ع:18:8-14:7)ال

اللر   ا ب على الكنلهرة بفعل عدو الخيل. لكن هللا يضرل  أعداء الكنلهرة. هن  بلى ضرلب ت الل  ضرد فلعون.  
 هللا قديل وللس ضةلف.

 
 -:(32-28:2)يؤ

و يكون بعد ذلك اني اسكب روحي على كل بشر فيتنبا بنوك  و بناتك  و يحل  شيوخك  احالما و   -28  "
 يرى شبابك  رؤى.

 و على العبيد ايضا و على االماء اسكب روحي في تلك االيام.   -29 
 و اعطي عجائب في السماء و االرض دما و نارا و اعمدة دخان.   -30 
 تتحول الشمس الى ظلمة و القمر الى دم قبل ان يجيء يوم الرب العظي  المخوف.   -31 
ــهيو  -32  ــ  الرب ينجو النه في جبل صـ ــلي  تكون نجاة كما قال و يكون ان كل من يدعو باسـ ن و في اورشـ

 "  الرب و بين الباقين من يدعوه الرب
 ع:32-28:2)يؤ 

..  أفيض من روحي على كل بشـــر=  ورهررررلن في   وفى المدعورن  م  يجدم الكنلهررررة اللو  ال.د  الذي  ل علي  
ــمس إلى ظلمةوضرررررلب ت ضرررررد األعداء=   ولكن الخ ص لمن   على األرض دما  ونارا  وأعمدة دخان. تتحول الشـ

 .في أورشلي  تكون النجاة. ويكون أن كل من يدعو بإس  الرب يخلصي  ت فم الكنلهة= 
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 -:(22-1:1)أي
 كان رجل في ارض عوص اسمه ايوب و كان هذا الرجل كامال و مستقيما يتقي هللا و يحيد عن الشر. -1  "
 و ولد له سبعة بنين و ثالث بنات.  -2 
ة االف من الغن  و ثالثة االف جمل و خمس مئة فدان بقر و خمس مئة اتان و  و كانت مواشيه سبع  -3 

 خدمه كثيرين جدا فكان هذا الرجل اعظ  كل بني المشرق. 
و كان بنوه يذهبون و يعملون وليمة في بيت كل واحد منه  في يومه و يرسلون و يستدعون اخواته   -4 

 الثالث لياكلن و يشربن معه .
و كان لما دارت ايام الوليمة ان ايوب ارسل فقدسه  و بكر في الغد و اصعد محرقات على عدده  كله    -5 

 الن ايوب قال ربما اخطا بني و جدفوا على هللا في قلوبه  هكذا كان ايوب يفعل كل االيام.
 طه . و كان ذات يوم انه جاء بنو هللا ليمثلوا امام الرب و جاء الشيطان ايضا في وس -6 
فقال الرب للشيطان من اين جئت فاجاب الشيطان الرب و قال من الجوالن في االرض و من التمشي   -7 

 فيها. 
فقال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عبدي ايوب النه ليس مثله في االرض رجل كامل و مستقي    -8 

 يتقي هللا و يحيد عن الشر.
 تقي ايوب هللا.فاجاب الشيطان الرب و قال هل مجانا ي -9 
اليس انك سيجت حوله و حول بيته و حول كل ما له من كل ناحية باركت اعمال يديه فانتشرت   -10 

 مواشيه في االرض. 
 و لكن ابسط يدك االن و مس كل ما له فانه في وجهك يجدف عليك.  -11 
الشيطان من امام وجه فقال الرب للشيطان هوذا كل ما له في يدك و انما اليه ال تمد يدك ث  خرج    -12 

 الرب.
 و كان ذات يوم و ابناؤه و بناته ياكلون و يشربون خمرا في بيت اخيه  االكبر.   -13 
 ان رسوال جاء الى ايوب و قال البقر كانت تحرث و االتن ترعى بجانبها.  -14 
 فسقط عليها السبئيون و اخذوها و ضربوا الغلمان بحد السيف و نجوت انا وحدي الخبرك.  -15 
و بينما هو يتكل  اذ جاء اخر و قال نار هللا سقطت من السماء فاحرقت الغن  و الغلمان و اكلته  و   -16 

 نجوت انا وحدي الخبرك. 
وا ثالث فرق فهجموا على الجمال و اخذوها و و بينما هو يتكل  اذ جاء اخر و قال الكلدانيون عين  -17 

 ضربوا الغلمان بحد السيف و نجوت انا وحدي الخبرك. 
و بينما هو يتكل  اذ جاء اخر و قال بنوك و بناتك كانوا ياكلون و يشربون خمرا في بيت اخيه     -18 

 االكبر. 
قط على الغلمان فماتوا و  و اذا ري  شديدة جاءت من عبر القفر و صدمت زوايا البيت االربع فس   -19 

 نجوت انا وحدي الخبرك. 



 ( يوم األربعاء من األسبوع الرابع)  قراءات الصوم الكبير
 

184 

 فقام ايوب و مزق جبته و جز شعر راسه و خر على االرض و سجد.  -20 
و قال عريانا خرجت من بطن امي و عريانا اعود الى هناك الرب اعطى و الرب اخذ فليكن اس  الرب   -21 

 مباركا.
 "  في كل هذا ل  يخطئ ايوب و ل  ينسب هلل جهالة -22 

 ع:22-1:1)أي
هن  بلى رر  ً  شديدة ه ت على أيو  وعلى أبن ال. لكن هللا م ن فم الهفينة فلم اغلق، بل اه  ت هذه اللر   فم 

 انقلة أيو . وال ظ س س أيو  فم مل م  اعلض لل من ضلب ت.
 

 -:(9:27-21:26)إش
 (21:26)إش

رض فيه  فتكشــــــف االرض دماءها و ال تغطي  النه هوذا الرب يخرج من مكانه ليعاقب اث  ســــــكان اال   -21" 
 " قتالها في ما بعد.

 (9-1:27)إش
في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظي  الشديد لوياثان الحية الهاربة لوياثان الحية المتحوية و   -1 "

 يقتل التنين الذي في البحر.
 في ذلك اليوم غنوا للكرمة المشتهات.  -2 
 انا الرب حارسها اسقيها كل لحظة لئال يوقع بها احرسها ليال و نهارا. -3 
 علي الشوك و الحسك في القتال فاهج  عليها و احرقها معا. ليس لي غيظ ليت -4 
 او يتمسك بحصني فيصنع صلحا معي صلحا يصنع معي.  -5 
 في المستقبل يتاصل يعقوب يزهر و يفرع اسرائيل و يمالون وجه المسكونة ثمارا. -6 
 هل ضربه كضربة ضاربيه او قتل كقتل قتاله.  -7 
 ها بريحه العاصفة في يوم الشرقية. بزجر اذ طلقتها خاصمتها ازال -8 
لذلك بهذا يكفر اث  يعقوب و هذا كل الثمر نزع خطيته في جعله كل حجارة المذب  كحجارة كلس مكســـــرة   -9 

 "  ال تقوم السواري و ال الشمسات
 هللا لكنلهتل وش وة قلال لخ ص   وع.   الشل  ن لور ث ن الحلة ال  ربة . ال ظ محاة
 القراءات:

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

 وليكون      :الكاث
 

 (41,38: 17مز)
 (24-16:14)لو
 (32-17:4)أف
 (4:4-13:3)يع

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (2:12-26:11)أع
 (18,17: 17مز)

 (41-35:4)مر
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تنطقني بقوة للقتال تصرع   اتبع اعدائي فادركه  و ال ارجع حتى افنيه .  " -:(41,38: 17مز ) مزمور باكر 
 "   تحتي القائمين علي

 مامور ب كل: 
 هن  بلى أن رفض معوة المخلا هم عداوة لل.= أطرد أعدائي فأدركه 
 العش ء العظلم المش ر لل فى إبجيل ب كل. بدون عش ء )ا فخ رستل ع بموت.= وال أرجع حتى يفنوا

 
 -(:24-16:14)لوإنجيل باكر 

 فقال له انسان صنع عشاء عظيما و دعا كثيرين.  -16 " 
 و ارسل عبده في ساعة العشاء ليقول للمدعوين تعالوا الن كل شيء قد اعد.  -17 
فابتدا الجميع براي واحد يستعفون قال له االول اني اشتريت حقال و انا مضطر ان اخرج و انظره    -18 

 اسالك ان تعفيني. 
 و قال اخر اني اشتريت خمسة ازواج بقر و انا ماض المتحنها اسالك ان تعفيني.   -19 
 و قال اخر اني تزوجت بامراة فلذلك ال اقدر ان اجيء.  -20 
العبد و اخبر سيده بذلك حينئذ غضب رب البيت و قال لعبده اخرج عاجال الى شوارع  فاتى ذلك   -21 

 المدينة و ازقتها و ادخل الى هنا المساكين و الجدع و العرج و العمي. 
 فقال العبد يا سيد قد صار كما امرت و يوجد ايضا مكان.   -22 
 الدخول حتى يمتلئ بيتي. فقال السيد للعبد اخرج الى الطرق و السياجات و الزمه  ب  -23 
 "  الني اقول لك  انه ليس واحد من اولئك الرجال المدعوين يذوق عشائي -24 

 إبجيل ب كل:
حينئذ غضــــب رب البيت. وال واحد من المهررررررلح يدعو م يلرن ورغضررررررب على من يلفض معوال ورهررررررت ين ب  =  

 هم رفضوه فلم يع  م جهده وممل.= أولئك المدعوين يذوق عشائي
 

 -(:32-17:4)أفالبولس 
 فاقول هذا و اشهد في الرب ان ال تسلكوا في ما بعد كما يسلك سائر االم  ايضا ببطل ذهنه .   -17  " 
 اذ ه  مظلمو الفكر و متجنبون عن حياة هللا لسبب الجهل الذي فيه  بسبب غالظة قلوبه .  -18 
 الذين اذ ه  قد فقدوا الحس اسلموا نفوسه  للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. -19 
 و اما انت  فل  تتعلموا المسي  هكذا.  -20 
 يسوع. ان كنت  قد سمعتموه و علمت  فيه كما هو حق في  -21 
 ان تخلعوا من جهة التصرف السابق االنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور.  -22 
 و تتجددوا بروح ذهنك .  -23 
 و تلبسوا االنسان الجديد المخلوق بحسب هللا في البر و قداسة الحق.  -24 
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 ء البعض. لذلك اطرحوا عنك  الكذب و تكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه الننا بعضنا اعضا -25 
 اغضبوا و ال تخطئوا ال تغرب الشمس على غيظك . -26 
 و ال تعطوا ابليس مكانا.   -27 
 ال يسرق السارق في ما بعد بل بالحري يتعب عامال الصال  بيديه ليكون له ان يعطي من له احتياج.   -28 
 ال تخرج كلمة ردية من افواهك  بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين.  -29 
 و ال تحزنوا روح هللا القدوس الذي به ختمت  ليوم الفداء.  -30 
 ليرفع من بينك  كل مرارة و سخط و غضب و صياح و تجديف مع كل خبث. -31 
 "  فوقين متسامحين كما سامحك  هللا ايضا في المسي و كونوا لطفاء بعضك  نحو بعض ش -32 

 ال ولس:
ثم  .  ســيتجددوا ويلبســوا اإلنســان الجديدفم إبجيل ب كل رأين  الهررريد قد مع  العمل ن والعلج.. ولكنن  بلى هن  أب م  

 وص ي  بولس للمدعورن  تى يتجدموا ورلوبوا من المنتخ ين.
 

 -(:4:4-13:3)يعالكاثوليكون 
 (18-13:3)يع

 من هو حكي  و عال  بينك  فلير اعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة.   -13 " 
 و لكن ان كان لك  غيرة مرة و تحزب في قلوبك  فال تفتخروا و تكذبوا على الحق.  -14 
 ليست هذه الحكمة نازلة من فوق بل هي ارضية نفسانية شيطانية.  -15 
 ب هناك التشويش و كل امر رديء.النه حيث الغيرة و التحز   -16 
و اما الحكمة التي من فوق فهي اوال طاهرة ث  مسالمة مترفقة مذعنة مملوة رحمة و اثمارا صالحة   -17 

 عديمة الريب و الرياء. 
 "  و ثمر البر يزرع في السالم من الذين يفعلون السالم. -18 

 (4-1:4)يع
 من هنا من لذاتك  المحاربة في اعضائك . من اين الحروب و الخصومات بينك  اليست  -1 "
تشتهون و لست  تمتلكون تقتلون و تحسدون و لست  تقدرون ان تنالوا تخاصمون و تحاربون و لست    -2 

 تمتلكون النك  ال تطلبون. 
 تطلبون و لست  تاخذون النك  تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتك . -3 
ايها الزناة و الزواني اما تعلمون ان محبة العال  عداوة هلل فمن اراد ان يكون محبا للعال  فقد صـار عدوا   -4 

 "  هلل
 الك ثولللون:

 كلف بصل ل ذا ا به ن الجديد؟
 مملوئين رحمة( 3            بال غيرة مرة ومنازعة( 2        سيرة حسنةاكون لن   (1
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 ذات المح ربة فم أعض ان .ع بحل  ممموات أم س الل4
وهذا رم على قول بولس فم ال ولس اتجدموا بلو  أ ه بكم + ان ذوا عنكم من ج ة اصرررررررررلفكم الهررررررررر ب  ا بهررررررررر ن  

 العتي .
 

 -(:2:12-26:11)أعاإلبركسيس 
 (30-26:11)أع

فحدث انهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة و علما جمعا غفيرا و دعي التالميذ مسيحيين في    -26 " 
 انطاكية اوال.

 و في تلك االيام انحدر انبياء من اورشلي  الى انطاكية.   -27 
و قام واحد منه  اسمه اغابوس و اشار بالروح ان جوعا عظيما كان عتيدا ان يصير على جميع    -28 

 الذي صار ايضا في ايام كلوديوس قيصر.  المسكونة
 فحت  التالميذ حسبما تيسر لكل منه  ان يرسل كل واحد شيئا خدمة الى االخوة الساكنين في اليهودية.   -29 
 "  ففعلوا ذلك مرسلين الى المشايخ بيد برنابا و شاول. -30 

 (2-1:12)أع
 اس من الكنيسة.و في ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء الى ان -1 "
 "  فقتل يعقوب اخا يوحنا بالسيف -2 

 ا بلمهلس:
هذه صرررررررورة    إجتمعا معا  ســـــنة كاملة في الكنيســـــة وعلما.. وأرســـــلوا خدمة إلى اإلخوة الســـــاكنين في اليهودية

في ذلك الزمان ألقي هيرودس الملك األيدي على قوم من للكنلهررررررررررة. ولكن البد لللر   أن اضررررررررررل  الهررررررررررفينة=  
 .الكنيسة ليسئ إليه  وقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف
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 رجوع للفهرس  يوم الخميس من األسبوع الرابع

 
 -(:43-35:18)لوإنجيل القداس 

 و لما اقترب من اريحا كان اعمى جالسا على الطريق يستعطي.   -35 " 
 فلما سمع الجمع مجتازا سال ما عسى ان يكون هذا.  -36 
 فاخبروه ان يسوع الناصري مجتاز.  -37 
 فصرخ قائال يا يسوع ابن داود ارحمني.   -38 
 فانتهره المتقدمون ليسكت اما هو فصرخ اكثر كثيرا يا ابن داود ارحمني.   -39 
 فوقف يسوع و امر ان يقدم اليه و لما اقترب ساله.  -40 
 قائال ماذا تريد ان افعل بك فقال يا سيد ان ابصر.  -41 
 فقال له يسوع ابصر ايمانك قد شفاك.  -42 
 "   و جميع الشعب اذ راوا سبحوا هللاو في الحال ابصر و تبعه و هو يمجد هللا -43 

 إبجيل ال.دا :
هللا مع ب  للملكوت. لكن هن    لو  شرررررررررديدة )إبجيل قدا  األربع ءع. لكن هل بظن يهررررررررروع ب امً  أو بظنل  يل  

فنلاه  ق مر على التصررلف. إ ًا بحن م ل هذا األعمى ال بلى يهرروع وال بعلف قدراال. إ ًا لنصررلخ  تى يفتح أعينن   
  ملً  لكنلهرررررررتل، يتدال فم الوقت المن سرررررررب. ومن يلاه ورعلفل يهررررررراحل فللون من المنتخ ين. فى قصرررررررة شرررررررف ء 
االعمى بلى طلر.ة جديدة للدعوة ، اجلبة شررررديدة يمل ب   هذا األعمى ورتدال المهررررلح ورن.ذه من   فتنفتح عينلل  

 الدااليتين ورعلف المهلح ورمشى وراءه .
لهرررر ملرة "عن الهررررجوم ب للو  والح " ولن يهررررت لي أ د أن يهررررجد هلل ب للو  والح  إن لم يلاه  مي االمهررررلح    اكلم

 ورعلفل واكون عنده إستن رة.
 

 نظير اسمك يا هللا تسبيحك الى اقاصي االرض يمينك مالنة برا.  " -(:9,8: 47مز)مزمور إنجيل القداس 
 " احكامكيفرح جبل صهيون تبتهج بنات يهوذا من اجل 

 مامور ا بجيل: 
 )عدل وبل هم  ملمة وا دة فى الع لرةع اللمين إش رة لل.وة، ف و قوى ولكنل ع مل.= يمينك مملوءة عدال  

 .إ  علف عدل هللا من لل ا ستن رة يفل  ورت لل= فليفرح جبل صهيون ولتتهلل بنات اليهودية
 
 
 

 النبوات:
 (22-14:28)إش (30-1:32)تك
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 (27-1:6)دا   (29-1:20)أي
 

 -:(30-1:32)تك
 و اما يعقوب فمضى في طريقه و القاه مالئكة هللا. -1  "
 و قال يعقوب اذ راه  هذا جيش هللا فدعا اس  ذلك المكان محناي . -2 
 و ارسل يعقوب رسال قدامه الى عيسو اخيه الى ارض سعير بالد ادوم.  -3 
 يدي عيسو هكذا قال عبدك يعقوب تغربت عند البان و لبثت الى االن.و امره  قائال هكذا تقولون لس -4 
 و قد صار لي بقر و حمير و غن  و عبيد و اماء و ارسلت الخبر سيدي لكي اجد نعمة في عينيك. -5 
 فرجع الرسل الى يعقوب قائلين اتينا الى اخيك الى عيسو و هو ايضا قادم للقائك و اربع مئة رجل معه. -6 
 ف يعقوب جدا و ضاق به االمر فقس  القوم الذين معه و الغن  و البقر و الجمال الى جيشين.فخا  -7 
 و قال ان جاء عيسو الى الجيش الواحد و ضربه يكون الجيش الباقي ناجيا. -8 
و قال يعقوب يا اله ابي ابراهي  و اله ابي اسحق الرب الذي قال لي ارجع الى ارضك و الى عشيرتك  -9 

 ليك. فاحسن ا
صغير انا عن جميع الطافك و جميع االمانة التي صنعت الى عبدك فاني بعصاي عبرت هذا االردن و   -10 

 االن قد صرت جيشين.
 نجني من يد اخي من يد عيسو الني خائف منه ان ياتي و يضربني االم مع البنين.   -11 
 يعد للكثرة. و انت قد قلت اني احسن اليك و اجعل نسلك كرمل البحر الذي ال  -12 
 و بات هناك تلك الليلة و اخذ مما اتى بيده هدية لعيسو اخيه.   -13 
 مئتي عنز و عشرين تيسا مئتي نعجة و عشرين كبشا.  -14 
 ثالثين ناقة مرضعة و اوالدها اربعين بقرة و عشرة ثيران عشرين اتانا و عشرة حمير.   -15 
و دفعها الى يد عبيده قطيعا قطيعا على حدة و قال لعبيده اجتازوا قدامي و اجعلوا فسحة بين قطيع و   -16 

 قطيع. 
اين تذهب و لمن هذا الذي و امر االول قائال اذا صادفك عيسو اخي و سالك قائال لمن انت و الى   -17 

 قدامك.
 تقول لعبدك يعقوب هو هدية مرسلة لسيدي عيسو و ها هو ايضا وراءنا.  -18 
و امر ايضا الثاني و الثالث و جميع السائرين وراء القطعان قائال بمثل هذا الكالم تكلمون عيسو    -19 

 حينما تجدونه.
ال استعطف وجهه بالهدية السائرة امامي و بعد ذلك و تقولون هوذا عبدك يعقوب ايضا وراءنا النه ق  -20 

 انظر وجهه عسى ان يرفع وجهي.
 فاجتازت الهدية قدامه و اما هو فبات تلك الليلة في المحلة.   -21 
 ث  قام في تلك الليلة و اخذ امراتيه و جاريتيه و اوالده االحد عشر و عبر مخاضة يبوق.   -22 
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 ز ما كان له.اخذه  و اجازه  الوادي و اجا -23 
 فبقي يعقوب وحده و صارعه انسان حتى طلوع الفجر.  -24 
 و لما راى انه ال يقدر عليه ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه.   -25 
 و قال اطلقني النه قد طلع الفجر فقال ال اطلقك ان ل  تباركني.   -26 
 فقال له ما اسمك فقال يعقوب.   -27 
 دعى اسمك في ما بعد يعقوب بل اسرائيل النك جاهدت مع هللا و الناس و قدرت. فقال ال ي  -28 
 و سال يعقوب و قال اخبرني باسمك فقال لماذا تسال عن اسمي و باركه هناك.  -29 
 "  فدعا يعقوب اس  المكان فنيئيل قائال الني نظرت هللا وجها لوجه و نجيت نفسي -30 

 ع:30-1:32)اك
 عب من دلهو أالل المتو ش. وبجد هللا يع لل طممبينة أبل يه بده ف  ماعم للخوف:هن  بجد يع.و  فم ر 

 رأى جلش م اكة ولكنل ظل ا افً . ع1
اصرررررر رع مي رجل )هو صررررررلاع المخدع فم الصرررررر ة طلاً  لل لمةع وهذا ث ت أبل أقوى من رؤرة الم اكة، ف ن   ع2

 خدع ب لص ة.رأى هللا ، وهن  رأين  طلر  رؤرة المهلح.. الج  م فم الم
 

 -:(22-14:28)إش
 لذلك اسمعوا كالم الرب يا رجال الهزء والة هذا الشعب الذي في اورشلي .  -14  "
النك  قلت  قد عقدنا عهدا مع الموت و صنعنا ميثاقا مع الهاوية السوط الجارف اذا عبر ال ياتينا الننا   -15 

 جعلنا الكذب ملجانا و بالغش استترنا. 
لذلك هكذا يقول السيد الرب هانذا اؤسس في صهيون حجرا حجر امتحان حجر زاوية كريما اساسا  -16 

 مؤسسا من امن ال يهرب. 
 اجعل الحق خيطا و العدل مطمارا فيخطف البرد ملجا الكذب و يجرف الماء الستارة. و   -17 
 و يمحى عهدك  مع الموت و ال يثبت ميثاقك  مع الهاوية السوط الجارف اذا عبر تكونون له للدوس.   -18 
 ا.كلما عبر ياخذك  فانه كل صباح يعبر في النهار و في الليل و يكون فه  الخبر فقط انزعاج -19 
 الن الفراش قد قصر عن التمدد و الغطاء ضاق عن االلتحاف.  -20 
النه كما في جبل فراصي  يقوم الرب و كما في الوطاء عند جبعون يسخط ليفعل فعله فعله الغريب و    -21 

 ليعمل عمله عمله الغريب. 
ســيد رب الجنود على فاالن ال تكونوا متهكمين لئال تشــدد ربطك  الني ســمعت فناء قضــي به من قبل ال  -22 

 " كل االرض
 ع:22-14:28)إش

هو الهرررررريد المهررررررلح، وا يم ن بل ال =  هأنذا أوســــس في صــــهيون حجرا .. رأس الزاوية.. من آمن به فلن يخزى 
 ُيخاى. وهن  بلى ملف يضل  هللا أعداءه.
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 -:(29-1:20)أي

 فاجاب صوفر النعماتي و قال.  -1 "
 ا هيجاني في.من اجل ذلك هواجسي تجيبني و لهذ -2 
 تعيير توبيخي اسمع و روح من فهمي يجيبني.  -3 
 اما علمت هذا من القدي  منذ وضع االنسان على االرض. -4 
 ان هتاف االشرار من قريب و فرح الفاجر الى لحظة. -5 
 و لو بلغ السماوات طوله و مس راسه السحاب. -6 
 كجلته الى االبد يبيد الذين راوه يقولون اين هو.  -7 
 كالحل  يطير فال يوجد و يطرد كطيف الليل. -8 
 عين ابصرته ال تعود تراه و مكانه لن يراه بعد.  -9 
 بنوه يترضون الفقراء و يداه تردان ثروته.   -10 
 عظامه مالنة شبيبة و معه في التراب تضطجع. -11 
 ان حال في فمه الشر و اخفاه تحت لسانه.  -12 
 اشفق عليه و ل  يتركه بل حبسه وسط حنكه.  -13 
 فخبزه في امعائه يتحول مرارة اصالل في بطنه.  -14 
 قد بلع ثروة فيتقياها هللا يطردها من بطنه.  -15 
 سان االفعى.س  االصالل يرضع يقتله ل -16 
 ال يرى الجداول انهار سواقي عسل و لبن.   -17 
 يرد تعبه و ال يبلعه كمال تحت رجع و ال يفرح.   -18 
 النه رضض المساكين و تركه  و اغتصب بيتا و ل  يبنه.   -19 
 النه ل  يعرف في بطنه قناعة ال ينجو بمشتهاه.  -20 
 ليست من اكله بقية الجل ذلك ال يدوم خيره.  -21 
 مع ملء رغده يتضايق تاتي عليه يد كل شقي.   -22 
 يكون عندما يمال بطنه ان هللا يرسل عليه حمو غضبه و يمطره عليه عند طعامه.  -23 
 يفر من سالح حديد تخرقه قوس نحاس.   -24 
 جذبه فخرج من بطنه و البارق من مرارته مرق عليه رعوب. -25 
 تنفخ ترعى البقية في خيمته. كل ظلمة مختباة لذخائره تاكله نار ل   -26 
 السماوات تعلن اثمه و االرض تنهض عليه.  -27 
 تزول غلة بيته تهراق في يوم غضبه.   -28 
 "  هذا نصيب االنسان الشرير من عند هللا و ميراث امره من القدير -29 
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 ع:29-1:20)أي
 الشل.هن  بلى بصيب الشلرل وهذا يلاه ص  ب العين المفتو ة، م م  ا.وى 

 
 -:(27-1:6)دا  

 حسن عند داريوس ان يولي على المملكة مئة و عشرين مرزبانا يكونون على المملكة كلها. -1  "
 و على هؤالء ثالثة وزراء احده  دانيال لتؤدي المرازبة اليه  الحساب فال تصيب الملك خسارة.  -2 
ففاق دانيال هذا على الوزراء و المرازبة الن فيه روحا فاضلة و فكر الملك في ان يوليه على المملكة   -3 

 كلها. 
يال من جهة المملكة فل  يقدروا ان يجدوا ث  ان الوزراء و المرازبة كانوا يطلبون علة يجدونها على دان -4 

 علة و ال ذنبا النه كان امينا و ل  يوجد فيه خطا و ال ذنب.
 فقال هؤالء الرجال ال نجد على دانيال هذا علة اال ان نجدها من جهة شريعة الهه. -5 
 ريوس عش الى االبد.حينئذ اجتمع هؤالء الوزراء و المرازبة عند الملك و قالوا له هكذا ايها الملك دا -6 
ان جميع وزراء المملكة و الشحن و المرازبة و المشيرين و الوالة قد تشاوروا على ان يضعوا امرا ملكيا   -7 

و يشددوا نهيا بان كل من يطلب طلبة حتى ثالثين يوما من اله او انسان اال منك ايها الملك يطرح في جب  
 االسود.

 امض الكتابة لكي ال تتغير كشريعة مادي و فارس التي ال تنسخ.فثبت االن النهي ايها الملك و  -8 
 الجل ذلك امضى الملك داريوس الكتابة و النهي. -9 
فلما عل  دانيال بامضاء الكتابة ذهب الى بيته و كواه مفتوحة في عليته نحو اورشلي  فجثا على   -10 

 فعل قبل ذلك.ركبتيه ثالث مرات في اليوم و صلى و حمد قدام الهه كما كان ي
 فاجتمع حينئذ هؤالء الرجال فوجدوا دانيال يطلب و يتضرع قدام الهه.  -11 
فتقدموا و تكلموا قدام الملك في نهي الملك ال  تمض ايها الملك نهيا بان كل انسان يطلب من اله او   -12 

االمر صحي  كشريعة   انسان حتى ثالثين يوما اال منك ايها الملك يطرح في جب االسود فاجاب الملك و قال
 مادي و فارس التي ال تنسخ.

حينئذ اجابوا و قالوا قدام الملك ان دانيال الذي من بني سبي يهوذا ل  يجعل لك ايها الملك اعتبارا و   -13 
 ال للنهي الذي امضيته بل ثالث مرات في اليوم يطلب طلبته. 

قلبه على دانيال لينجيه و اجتهد الى غروب  فلما سمع الملك هذا الكالم اغتاظ على نفسه جدا و جعل  -14 
 الشمس لينقذه.

فاجتمع اولئك الرجال الى الملك و قالوا للملك اعل  ايها الملك ان شريعة مادي و فارس هي ان كل   -15 
 نهي اوامر يضعه الملك ال يتغير. 

دانيال ان الهك الذي  حينئذ امر الملك فاحضروا دانيال و طرحوه في جب االسود اجاب الملك و قال ل -16 
 تعبده دائما هو ينجيك. 
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و اتي بحجر و وضع على ف  الجب و ختمه الملك بخاتمه و خات  عظمائه لئال يتغير القصد في    -17 
 دانيال.

 حينئذ مضى الملك الى قصره و بات صائما و ل  يؤت قدامه بسراريه و طار عنه نومه.  -18 
 هب مسرعا الى جب االسود.ث  قام الملك باكرا عند الفجر و ذ  -19 
فلما اقترب الى الجب نادى دانيال بصوت اسيف اجاب الملك و قال لدانيال يا دانيال عبد هللا الحي هل   -20 

 الهك الذي تعبده دائما قدر على ان ينجيك من االسود.
 فتكل  دانيال مع الملك يا ايها الملك عش الى االبد.  -21 
الهي ارسل مالكه و سد افواه االسود فل  تضرني الني وجدت بريئا قدامه و قدامك ايضا ايها الملك ل   -22 

 افعل ذنبا. 
حينئذ فرح الملك به و امر بان يصعد دانيال من الجب فاصعد دانيال من الجب و ل  يوجد فيه ضرر   -23 

 النه امن بالهه. 
لذين اشتكوا على دانيال و طرحوه  في جب االسود ه  و اوالده   فامر الملك فاحضروا اولئك الرجال ا   -24 

 و نساءه  و ل  يصلوا الى اسفل الجب حتى بطشت به  االسود و سحقت كل عظامه . 
 ث  كتب الملك داريوس الى كل الشعوب و االم  و االلسنة الساكنين في االرض كلها ليكثر سالمك .   -25 
سلطان مملكتي يرتعدون و يخافون قدام اله دانيال النه هو االله  من قبلي صدر امر بانه في كل   -26 

 الحي القيوم الى االبد و ملكوته لن يزول و سلطانه الى المنتهى. 
ــماوات و في االرض هو الذي نجى دانيال من يد   -27  هو ينجي و ينقذ و يعمل االيات و العجائب في الســــــ

 " االسود
 ع:17-1:6)ما  

هن  بلى رر   الشرررررل ا لج ضرررررد مابل ل، والمؤاملات اح   ضرررررده، فيلموبل فم جب األسررررروم. لكن هللا الذي يل فئ  
ي وهو فم الهررفينة. وصرر  ب العين المفتو ة يلى هذا. وهللا يتمجد  األبلار ورحمي م أب.ذه وأهلك األشررلار. إل ن  قو 

 فم ع يده ف لملك الوثنم مجد هللا.
 
 
 

 القراءات:
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 
ــكــــون:  ــيــ ــكـــــاثــــولــ  الــ

 

 (9: 11مز)
 (12-7:3)مر

 (1:14-31:12كو1)
 (3:5-11:4)يع

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (31-19:4)أع
 (9,8: 47مز)

 (43-35:18)لو
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 "  انت يا رب تحفظه  تحرسه  من هذا الجيل الى الدهر " -:(9: 11مز)مزمور باكر 
 مامور ب كل:

 اضلع للمخلا  تى يحفظن  ورنجين  ورلمل شف ء ط لعتن  فنلى يهوع وبعلفل.= أنت يا رب تنجينا
 

 -(:12-7:3)مرإنجيل باكر 
 فانصرف يسوع مع تالميذه الى البحر و تبعه جمع كثير من الجليل و من اليهودية.  -7  " 
و من اورشلي  و من ادومية و من عبر االردن و الذين حول صور و صيدا جمع كثير اذ سمعوا ك   -8 

 صنع اتوا اليه. 
 فقال لتالميذه ان تالزمه سفينة صغيرة لسبب الجمع كي ال يزحموه. -9 
 النه كان قد شفى كثيرين حتى وقع عليه ليلمسه كل من فيه داء.  -10 
 و االرواح النجسة حينما نظرته خرت له و صرخت قائلة انك انت ابن هللا.   -11 
 "  و اوصاه  كثيرا ان ال يظهروه -12 

 إبجيل ب كل:
  شرررفى أملاض األجهررر م  هن  بهرررمي عن أن المهرررلح شرررفى م يلرن. إبجيل ال.دا  شرررفى فلل المهرررلح األعمى. وهن

 وأالج األروا  الشلرلة إع بً  عن أبل أاى للشفم ط لعة الاشل لتعوم اعلف هللا وافل  بل.
 

 -(:1:14-31:12كو1)البولس 
 (31:12كو1)
 "  و لكن جدوا للمواهب الحسنى و ايضا اريك  طريقا افضل -31 "  
 (13كو1)
 ان كنت اتكل  بالسنة الناس و المالئكة و لكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن او صنجا يرن. -1 "
و ان كانت لي نبوة و اعل  جميع االسرار و كل عل  و ان كان لي كل االيمان حتى انقل الجبال و لكن  -2 

 ليس لي محبة فلست شيئا.
 رق و لكن ليس لي محبة فال انتفع شيئا.و ان اطعمت كل اموالي و ان سلمت جسدي حتى احت -3 
 المحبة تتانى و ترفق المحبة ال تحسد المحبة ال تتفاخر و ال تنتفخ.  -4 
 و ال تقب  و ال تطلب ما لنفسها و ال تحتد و ال تظن السوء. -5 
 و ال تفرح باالث  بل تفرح بالحق.  -6 
 لى كل شيء. و تحتمل كل شيء و تصدق كل شيء و ترجو كل شيء و تصبر ع -7 
 المحبة ال تسقط ابدا و اما النبوات فستبطل و االلسنة فستنتهي و العل  فسيبطل. -8 
 الننا نعل  بعض العل  و نتنبا بعض التنبوء. -9 
 و لكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض.  -10 
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لما صرت رجال ابطلت  لما كنت طفال كطفل كنت اتكل  و كطفل كنت افطن و كطفل كنت افتكر و لكن -11 
 ما للطفل.

فاننا ننظر االن في مراة في لغز لكن حينئذ وجها لوجه االن اعرف بعض المعرفة لكن حينئذ ساعرف    -12 
 كما عرفت. 

 "  اما االن فيثبت االيمان و الرجاء و المحبة هذه الثالثة و لكن اعظمهن المحبة -13 
 (1:14كو1)
 "  جدوا للمواهب الروحية و باالولى ان تتنباوا.اتبعوا المحبة و لكن  -1 "

 ال ولس:
هو عن مواصرررف ت المحاة التم يناغم أن بهرررلك ب   فم الكنلهرررة التم أسرررهررر   المهرررلح ولو فعلن   بفتحت أعينن   

 ورأين  المهلح. ولو رأين ه لهاحن  وفل ن  العمل ملل.
 

  -(:3:5-11:4)يعالكاثوليكون 
 (17-11:4)يع

ال يذم بعضك  بعضا ايها االخوة الذي يذم اخاه و يدين اخاه يذم الناموس و يدين الناموس و ان   -11  "
 كنت تدين الناموس فلست عامال بالناموس بل ديانا له.

 واحد هو واضع الناموس القادر ان يخلص و يهلك فمن انت يا من تدين غيرك.  -12 
و غدا الى هذه المدينة او تلك و هناك نصرف سنة واحدة و نتجر هل  االن ايها القائلون نذهب اليوم ا  -13 

 و نرب . 
 انت  الذين ال تعرفون امر الغد النه ما هي حياتك  انها بخار يظهر قليال ث  يضمحل.  -14 
 عوض ان تقولوا ان شاء الرب و عشنا نفعل هذا او ذاك.  -15 
 ثل هذا رديء. و اما االن فانك  تفتخرون في تعظمك  كل افتخار م  -16 
 " فمن يعرف ان يعمل حسنا و ال يعمل فذلك خطية له. -17 

 (3-1:5)يع
 هل  االن ايها االغنياء ابكوا مولولين على شقاوتك  القادمة. -1 "
 غناك  قد تهرا و ثيابك  قد اكلها العث.  -2 
 كنزت  في االيامذهبك  و فضتك  قد صدئا و صداهما يكون شهادة عليك  و ياكل لحومك  كنار قد  -3
 "  االخيرة 

 الك ثولللون:
الاعض أي بهررررررررلك بمحاة= ب رموا   ال نغتاب بعضـــــنا  -هن   ج  م لنصررررررررل لتلك الخلل.ة الجديدة مفتو ة األعين:

 أ هنوا إلى ماغضللم.= ونعمل أعماال  حسنةالعنللم 
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 -(:31-19:4)أعاإلبركسيس 
 فاجابه  بطرس و يوحنا و قاال ان كان حقا امام هللا ان نسمع لك  اكثر من هللا فاحكموا.   -19 " 
 الننا نحن ال يمكننا ان ال نتكل  بما راينا و سمعنا.  -20 
و بعدما هددوهما ايضا اطلقوهما اذ ل  يجدوا البتة كيف يعاقبونهما بسبب الشعب الن الجميع كانوا   -21 

 ما جرى.يمجدون هللا على 
 الن االنسان الذي صارت فيه اية الشفاء هذه كان له اكثر من اربعين سنة.  -22 
 و لما اطلقا اتيا الى رفقائهما و اخبراه  بكل ما قاله لهما رؤساء الكهنة و الشيوخ.  -23 
فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا الى هللا و قالوا ايها السيد انت هو االله الصانع السماء و   -24 

 االرض و البحر و كل ما فيها.
 القائل بف  داود فتاك لماذا ارتجت االم  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 ام  و    -27 

 شعوب اسرائيل. 
 ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك و مشورتك ان يكون. -28 
 و االن يا رب انظر الى تهديداته  و امن  عبيدك ان يتكلموا بكالمك بكل مجاهرة.   -29 
 جر ايات و عجائب باس  فتاك القدوس يسوع.بمد يدك للشفاء و لت  -30 
ــلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه و امتال الجميع من الروح القدس و كانوا يتكلمون    -31  و لما صـ

 "  بمجاهرة بكالم هللا 
 ا بلمهلس:

وألجل ط عت م ولصلواا م   إن كان عدال  أمام هللا أن نسمع لك  أكثر من هللا فأحكمواال ظ ط عة ب ل  للمهلح  
واللو  ال.د  هو الذي يع ين  ا سرتن رة فنفل  وبت لل إ  قد علفن  ورأين  يهروع. .  إمتألوا جميعا  من الروح القدس

 واللو  ال.د  يع ين  أيضً  أن بتغيل وبصاح الل.ة جديدة مفتو ة األعين.
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 رجوع للفهرس  يوم الجمعة من األسبوع الرابع 

 
 -(:31-21:15)متإنجيل القداس 

 انصرف الى نواحي صور و صيدا.ث  خرج يسوع من هناك و   -21 " 
و اذا امراة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت اليه قائلة ارحمني يا سيد يا ابن داود ابنتي مجنونة    -22 

 جدا. 
 فل  يجبها بكلمة فتقدم تالميذه و طلبوا اليه قائلين اصرفها النها تصي  وراءنا.  -23 
 فاجاب و قال ل  ارسل اال الى خراف بيت اسرائيل الضالة.   -24 
 فاتت و سجدت له قائلة يا سيد اعني.   -25 
 فاجاب و قال ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين و يطرح للكالب.  -26 
 فقالت نع  يا سيد و الكالب ايضا تاكل من الفتات الذي يسقط من مائدة اربابها.  -27 
حينئذ اجاب يسوع و قال لها يا امراة عظي  ايمانك ليكن لك كما تريدين فشفيت ابنتها من تلك   -28 

 الساعة. 
 من هناك و جاء الى جانب بحر الجليل و صعد الى الجبل و جلس هناك. ث  انتقل يسوع  -29 
فجاء اليه جموع كثيرة معه  عرج و عمي و خرس و شل و اخرون كثيرون و طرحوه  عند قدمي    -30 

 يسوع فشفاه . 
ــرون و   -31  ــون و العمي يبصـ ــحون و العرج يمشـ ــل يصـ حتى تعجب الجموع اذ راوا الخرس يتكلمون و الشـ

 " ه اسرائيلمجدوا ال
 إبجيل ال.دا :

ول ذا  هب إلى بوا ى صرور وصريدا  بلى هن  عموملة الدعوة، ف لمهرلح يشرفم الجملي، هذه هم إرامال، ل ذا ج ء
. لكن الهررريد لل المجد لل وسررريلة ا صرررة مي مل بنت   لتؤمنورشرررفم   ،  التم احل  فم النج سرررة  ليدعو هذه الكنع بلة

كنع بيين مشر وررن ب لنج سرة، علي   ق ل أن ا لب الشرف ء أن ا.دس اوبة والهريد رأى  بفس. ف ذه الملأة الكنع بلة، وال
أن هذه الكنع بلة ال يصرلح مع   سروى أسرلو  الصردمة لتكتشر  بج سرت  . ف  جدوى من شرف ء جهردي ق ل الشرف ء 

 لرر ة التوبررة   اللو م أي التوبررة وا عتلاف برر لخ لررة. المهررررررررررررررلح جرر ء ليرردعو الجملي، يرردعو الك يلرن، ومن يحلرر 
 ينتخب.

 
 استمع صوت تضرعي اذ استغيث بك و ارفع يدي الى محراب " -(:2: 27مز)مزمور إنجيل القداس 

 "  قدسك 
 مامور ا بجيل:

علين  أن بتضرلع بإسرتملار  تى لو امال هللا فم ا سرتج بة. امال ا سرتج بة ربم  =  إـستمع يا رب صـوت تضـرعي
[ هم مافي للشرعور بعدس ا سرتح. ق. وب لت لم  3ال لب فم  يل صر لح ا بهر ن ][ 2[ ألن الوقت  يل من سرب ]1]
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علين  أن بظل فم التضررررررررلع مم  ظلت الكنع بلة اصررررررررلخ. وملم  وقفن  ام س هللا وط لت الفتلة ان.ى ال.لب واصرررررررراح 
 االبه ن مهتعدا للعمل االل ى.

 
 النبوات:

 (23-13:29)إش (28:11-12:10)تث
 (42-1:14)دا   (34-1:21)أي

 
 -:(28:11-12:10)تث
 (22-12:10)تث

فاالن يا اسرائيل ماذا يطلب منك الرب الهك اال ان تتقي الرب الهك لتسلك في كل طرقه و تحبه و    -12 "
 تعبد الرب الهك من كل قلبك و من كل نفسك. 

 و تحفظ وصايا الرب و فرائضه التي انا اوصيك بها اليوم لخيرك.   -13 
 هوذا للرب الهك السماوات و سماء السماوات و االرض و كل ما فيها.  -14 
و لكن الرب انما التصق بابائك ليحبه  فاختار من بعده  نسله  الذي هو انت  فوق جميع الشعوب    -15 

 كما في هذا اليوم.
 فاختنوا غرلة قلوبك  و ال تصلبوا رقابك  بعد.   -16 
هة و رب االرباب االله العظي  الجبار المهيب الذي ال ياخذ بالوجوه و ال الن الرب الهك  هو اله اال  -17 

 يقبل رشوة. 
 الصانع حق اليتي  و االرملة و المحب الغريب ليعطيه طعاما و لباسا. -18 
 فاحبوا الغريب النك  كنت  غرباء في ارض مصر.   -19 
 الرب الهك تتقي اياه تعبد و به تلتصق و باسمه تحلف.  -20 
 هو فخرك و هو الهك الذي صنع معك تلك العظائ  و المخاوف التي ابصرتها عيناك.  -21 
 " سبعين نفسا نزل اباؤك الى مصر و االن قد جعلك الرب الهك كنجوم السماء في الكثرة. -22 

 (28-1:11)تث
 فاحبب الرب الهك و احفظ حقوقه و فرائضه و احكامه و وصاياه كل االيام. -1 "
و اعلموا اليوم اني لست اريد بنيك  الذين ل  يعرفوا و ال راوا تاديب الرب الهك  عظمته و يده الشديدة و  -2 

 ذراعه الرفيعة. 
 و اياته و صنائعه التي عملها في مصر بفرعون ملك مصر و بكل ارضه.  -3 
و التي عملها بجيش مصر بخيله  و مركباته  حيث اطاف مياه بحر سوف على وجوه  حين سعوا  -4 

 وراءك  فاباده  الرب الى هذا اليوم.
 و التي عملها لك  في البرية حتى جئت  الى هذا المكان. -5 
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بتلعتهما مع بيوتهما  و التي عملها بداثان و ابيرام ابني الياب ابن راوبين اللذين فتحت االرض فاها و ا -6 
 و خيامهما و كل الموجودات التابعة لهما في وسط كل اسرائيل. 

 الن اعينك  هي التي ابصرت كل صنائع الرب العظيمة التي عملها.  -7 
فاحفظوا كل الوصايا التي انا اوصيك  بها اليوم لكي تتشددوا و تدخلوا و تمتلكوا االرض التي انت    -8 

 ها.عابرون اليها لتمتلكو 
و لكي تطيلوا االيام على االرض التي اقس  الرب البائك  ان يعطيها له  و لنسله  ارض تفيض لبنا و   -9 

 عسال.
الن االرض التي انت داخل اليها لكي تمتلكها ليست مثل ارض مصر التي خرجت منها حيث كنت    -10 

 تزرع زرعك و تسقيه برجلك كبستان بقول. 
 برون اليها لكي تمتلكوها هي ارض جبال و بقاع من مطر السماء تشرب ماء. بل االرض التي انت  عا  -11 
 ارض يعتني بها الرب الهك عينا الرب الهك عليها دائما من اول السنة الى اخرها.  -12 
فاذا سمعت  لوصاياي التي انا اوصيك  بها اليوم لتحبوا الرب الهك  و تعبدوه من كل قلوبك  و من كل    -13 

 انفسك .
 اعطي مطر ارضك  في حينه المبكر و المتاخر فتجمع حنطتك و خمرك و زيتك. -14 
 و اعطي لبهائمك عشبا في حقلك فتاكل انت و تشبع.   -15 
 فاحترزوا من ان تنغوي قلوبك  فتزيغوا و تعبدوا الهة اخرى و تسجدوا لها.  -16 
االرض غلتها فتبيدون سريعا  فيحمى غضب الرب عليك  و يغلق السماء فال يكون مطر و ال تعطي  -17 

 عن االرض الجيدة التي يعطيك  الرب.
 فضعوا كلماتي هذه على قلوبك  و نفوسك  و اربطوها عالمة على ايديك  و لتكن عصائب بين عيونك .   -18 
و علموها اوالدك  متكلمين بها حين تجلسون في بيوتك  و حين تمشون في الطريق و حين تنامون و   -19 

 ن. حين تقومو
 و اكتبها على قوائ  ابواب بيتك و على ابوابك.  -20 
لكي تكثر ايامك و ايام اوالدك على االرض التي اقس  الرب البائك ان يعطيه  اياها كايام السماء على   -21 

 االرض.
النه اذا حفظت  جميع هذه الوصايا التي انا اوصيك  بها لتعملوها لتحبوا الرب الهك  و تسلكوا في    -22 

 يع طرقه و تلتصقوا به. جم
 يطرد الرب جميع هؤالء الشعوب من امامك  فترثون شعوبا اكبر و اعظ  منك .  -23 
كل مكان تدوسه بطون اقدامك  يكون لك  من البرية و لبنان من النهر نهر الفرات الى البحر الغربي  -24 

 يكون تخمك . 
ال يقف انسان في وجهك  الرب الهك  يجعل خشيتك  و رعبك  على كل االرض التي تدوسونها كما   -25 

 كلمك .
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 انظر انا واضع امامك  اليوم بركة و لعنة.  -26 
 بركة اذا سمعت  لوصايا الرب الهك  التي انا اوصيك  بها اليوم. ال -27 
و اللعنة اذا ل  تسـمعوا لوصـايا الرب الهك  و زغت  عن الطريق التي انا اوصـيك  بها اليوم لتذهبوا وراء   -28 

 "  الهة اخرى ل  تعرفوها
 ع:28:11-12:10)اث 

 بلى شلوط إستج بة صلواان :
 الهلو  فم طلق هللا وط عة وص ي ه ودا مال بلل ال.لب. ع1
 ط عة الوصلة. =ات ن  للة ال.لب ورق بلم ال ا.هوه   ع2
  ب الغلرب واألرملة وعدس ق ول رشوة. ع3

ي لم الل  أم ملم جملي هذه األمم أي الشرررررررل طين )إبجيل ب كلع وال ي.  أ د فم   -والخيل الذي بحصرررررررل عللل:
 وجوهلم. ولكن من ال ي لي ف دل ال لمة يجد لعنة.

 
 -:(23-13:29)إش

و اكرمني بشفتيه و اما قلبه فابعده عني و صارت  فقال السيد الن هذا الشعب قد اقترب الي بفمه   -13  "
 مخافته  مني وصية الناس معلمة. 

 لذلك هانذا اعود اصنع بهذا الشعب عجبا و عجيبا فتبيد حكمة حكمائه و يختفي فه  فهمائه.  -14 
ويل للذين يتعمقون ليكتموا رايه  عن الرب فتصير اعماله  في الظلمة و يقولون من يبصرنا و من   -15 

 يعرفنا.
يا لتحريفك  هل يحسب الجابل كالطين حتى يقول المصنوع عن صانعه ل  يصنعني او تقول الجبلة    -16 

 عن جابلها ل  يفه . 
 اليس في مدة يسيرة جدا يتحول لبنان بستانا و البستان يحسب وعرا. -17 
 و يسمع في ذلك اليوم الص  اقوال السفر و تنظر من القتام و الظلمة عيون العمي.  -18 
 و يزداد البائسون فرحا بالرب و يهتف مساكين الناس بقدوس اسرائيل.   -19 
 الن العاتي قد باد و فني المستهزئ و انقطع كل الساهرين على االث .   -20 
 صبوا فخا للمنصف في الباب و صدوا البار بالبطل.الذين جعلوا االنسان يخطئ بكلمة و ن -21 
لذلك هكذا يقول لبيت يعقوب الرب الذي فدى ابراهي  ليس االن يخجل يعقوب و ليس االن يصفار   -22 

 وجهه.
بل عند رؤية اوالده عمل يدي في وســــطه يقدســــون اســــمي و يقدســــون قدوس يعقوب و يرهبون اله   -23 

 "  اسرائيل
 ع:23-13:29)إش 
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وبلى الفل  بهرر ب هارمة المهررلح    هأنذا أعود أنقل هذا الشـعب وأسـبيه بهرر ب الخ لة هللا ال يهررمي بل يع قب=  
ف   يارح الشررررررررل  ن عن طلر  .  قد باد وفنى المســـــتهزئ  يبتهج البائس بالرب إبتهاجا  ألن العاتيللشررررررررل  ن=  

 الا ر.
 

 -:(34-1:21)أي
 فاجاب ايوب و قال.  -1 "
 اسمعوا قولي سمعا و ليكن هذا تعزيتك . -2 
 احتملوني و انا اتكل  و بعد كالمي استهزئوا.  -3 
 اما انا فهل شكواي من انسان و ان كانت فلماذا ال تضيق روحي.  -4 
 تفرسوا في و تعجبوا و ضعوا اليد على الف .  -5 
 عندما اتذكر ارتاع و اخذت بشري رعدة.  -6 
 لماذا تحيا االشرار و يشيخون نع  و يتجبرون قوة. -7 
 نسله  قائ  امامه  معه  و ذريته  في اعينه .  -8 
 امنة من الخوف و ليس عليه  عصا هللا. بيوته   -9 
 ثوره  يلق  و ال يخطئ بقرته  تنتج و ال تسقط.  -10 
 يسرحون مثل الغن  رضعه  و اطفاله  ترقص.   -11 
 يحملون الدف و العود و يطربون بصوت المزمار.  -12 
 يقضون ايامه  بالخير في لحظة يهبطون الى الهاوية.  -13 
 و بمعرفة طرقك ال نسر. فيقولون هلل ابعد عنا   -14 
 من هو القدير حتى نعبده و ماذا ننتفع ان التمسناه.  -15 
 هوذا ليس في يده  خيره  لتبعد عني مشورة االشرار.  -16 
 ك  ينطفئ سراج االشرار و ياتي عليه  بواره  او يقس  له  اوجاعا في غضبه.  -17 
 قها الزوبعة.او يكونون كالتبن قدام الري  و كالعصافة التي تسر  -18 
 هللا يخزن اثمه لبنيه ليجازه نفسه فيعل .  -19 
 لتنظر عيناه هالكه و من حمة القدير يشرب.  -20 
 فما هي مسرته في بيته بعده و قد تعين عدد شهوره.  -21 
 هللا يعل  معرفة و هو يقضي على العالين.   -22 
 هذا يموت في عين كماله كله مطمئن و ساكن.  -23 
 احواضه مالنه لبنا و مخ عظامه طريء.  -24 
 و ذلك يموت بنفس مرة و ل  يذق خيرا.   -25 
 كالهما يضطجعان معا في التراب و الدود يغشاهما. -26 
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 هوذا قد علمت افكارك  و النيات التي بها تظلمونني.   -27 
 العاتي و اين خيمة مساكن االشرار.النك  تقولون اين بيت   -28 
 افل  تسالوا عابري السبيل و ل  تفطنوا لدالئله .  -29 
 انه ليوم البوار يمسك الشرير ليوم السخط يقادون. -30 
 من يعلن طريقه لوجهه و من يجازيه على ما عمل.   -31 
 هو الى القبور يقاد و على المدفن يسهر.   -32 
 كل انسان وراءه و قدامه ما ال عدد له.  حلو له مدر الوادي يزحف -33 
 "  فكيف تعزونني باطال و اجوبتك  بقيت خيانة -34 
 ع:34-1:21)أي 

يجرب عردس ا  ي  ثوا  األبلار وع.ر   األشررررررررررررررلار ا  ل.رً  صررررررررررررررلرحرً . ف.رد ا ردو أ لر س هللا فم بعض األ لر ن  يل  
مف ومة لن  بحهرررررب ع.ولن  المحدومة. فلو م ن هللا يع قب مل مخ ئ فورًا ب  إم  لل وإع  ال فلصرررررة ليتو  ل لك 

لماذا يحيا المنافقون  ولذلك اهر ءل أيو    شر ول ال لسروسرم ق ل أن يماذ فلصرتل ورتحول ل ولس اللسرول العظلم.
ــا  في الغني ــرار ينطفئ ويأتي  إال  أن من يلفض فلص التوبة البد وسررررري لك . ويتعتقون أيضـ ــراج األشـ غير أن سـ

ولن  ظ ايضررر  ان هللا قد يهرررتخدس التجلبة وسررريلة يدعو ب   ، مم  مع  . عليه  الخراب ويدركه  الضــنك بالغضــب
 لخملس عمس ابجيل األإعمم ) األ
 

 -:(42-1:14)دا  
 و كان دانيال نديما للملك و مكرما فوق جميع اصدقائه.  -1  "
و كان الهل بابل صن  اسمه بال و كانوا ينفقون له كل يوم اثني عشر اردبا من السميذ و اربعين شاة   -2 

 و ستة امتار من الخمر. 
و كان الملك يعبده و ينطلق كل يوم فيسجد له اما دانيال فكان يسجد اللهه فقال الملك لماذا ال تسجد  -3 

 لبال.
االيدي بل االله الحي خالق السماوات و االرض الذي له السلطان على فقال الني ال اعبد اصناما صنعة  -4 

 كل ذي جسد.
 فقال له الملك اتحسب ان باال ليس باله حي او ال ترى ك  ياكل و يشرب كل يوم.  -5 
 فضحك دانيال و قال ال تضل ايها الملك فان هذا باطنه طين و ظاهره نحاس فل  ياكل قط. -6 
 فغضب الملك و دعا كهنته و قال له  ان ل  تقولوا لي من الذي ياكل هذه النفقة تموتون.  -7 
 ا تقول. و ان بينت  ان باال ياكل هذه يموت دانيال النه جدف على بال فقال دانيال للملك ليفعل كم -8 
 و كان كهنة بال سبعين كاهنا ما خال النساء و االوالد فاتى الملك و دانيال الى بيت بال. -9 
فقال كهنة بال ها انا ننصرف الى الخارج و انت ايها الملك ضع االطعمة و امزج الخمر و ضعها ث     -10 

 اغلق الباب و اخت  عليه بخاتمك.
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 د اكل الجميع فانا نموت و اال فيموت دانيال الذي افترى علينا. و في غد ارجع فان ل  تجد باال ق  -11 
و كانوا يستخفون باالمر النه  كانوا قد صنعوا تحت المائدة مدخال خفيا يدخلون منه كل يوم و    -12 

 يلتهمون الجميع. 
له بحضرة فلما خرجوا وضع الملك االطعمة لبال فامر دانيال غلمانه فاتوا برماد و ذروه في الهيكل ك  -13 

 الملك وحده ث  خرجوا و اغلقوا الباب و ختموا عليه بخات  الملك و انصرفوا. 
 فلما كان الليل دخل الكهنة كعادته  ه  و نساؤه  و اوالده  و اكلوا الجميع و شربوا.   -14 
 و بكر الملك في الغد و دانيال معه.   -15 
 لملك. فقال اسالمة الخواتي  يا دانيال قال سالمة ايها ا  -16 
 و لما فتحت االبواب نظر الملك الى المائدة فهتف بصوت عال عظي  انت يا بال و ال مكر عندك.  -17 
 فضحك دانيال و امسك الملك لئال يدخل الى داخل و قال انظر البالط و اعرف ما هذه االثار.   -18 
 فقال الملك اني ارى اثار رجال و نساء و اوالد و غضب الملك.  -19 
ئذ قبض على الكهنة و نسائه  و اوالده  فاروه االبواب الخفية التي يدخلون منها و ياكلون ما  حين -20 

 على المائدة. 
 فقتله  الملك و اسل  باال الى يد دانيال فحطمه هو و هيكله.   -21 
 و كان في بابل تنين عظي  و كان اهلها يعبدونه.  -22 
ه نحاس ها انه حي ياكل و يشرب و ال تستطيع ان تقول  فقال الملك لدانيال اتقول عن هذا ايضا ان  -23 

 انه ليس الها حيا فاسجد له.
 فقال دانيال اني انما اسجد للرب الهي النه هو االله الحي.  -24 
 و انت ايها الملك اجعل لي سلطانا فاقتل التنين بال سيف و ال عصا فقال الملك قد جعلت لك.  -25 
و شعرا و طبخها معا و صنع اقراصا و جعلها في ف  التنين فاكلها التنين فاخذ دانيال زفتا و شحما   -26 

 فانشق فقال انظروا معبوداتك .
فلما سمع بذلك اهل بابل غضبوا جدا و اجتمعوا على الملك و قالوا ان الملك قد صار يهوديا فحط     -27 

 باال و قتل التنين و ذب  الكهنة. 
 سل  الينا دانيال و اال قتلناك انت و الك.و اتوا الى الملك و قالوا له ا  -28 
 فلما راه  الملك ثائرين به اضطر فاسل  دانيال اليه .  -29 
 فالقوه في جب االسود فكان هناك ستة ايام.  -30 
و كان في الجب سبعة اسود يلقى لها كل يوم جثتان و نعجتان فل  يلق لها حينئذ شيء لكي تفترس   -31 

 دانيال.
وق النبي في ارض يهوذا و كان قد طبخ طبيخا و ثرد خبزا في جفنة و انطلق الى  و كان حبق  -32 

 الصحراء ليحمله للحصادين.
 فقال مالك الرب لحبقوق احمل الغداء الذي معك الى بابل الى دانيال في جب االسود.   -33 
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 فقال حبقوق ايها السيد اني ل  ار بابل قط و ال اعرف الجب.  -34 
 فاخذ مالك الرب بجمته و حمله بشعر راسه و وضعه في بابل عند الجب باندفاع روحه.  -35 
 فنادى حبقوق قائال يا دانيال يا دانيال خذ الغداء الذي ارسله لك هللا.  -36 
 ذل الذين يحبونك.فقال دانيال الله  لقد ذكرتني و ل  تخ  -37 
 و قام دانيال و اكل و رد مالك الرب حبقوق من ساعته الى موضعه.   -38 
 و في اليوم السابع اتى الملك ليبكي على دانيال فدنى من الجب و نظر فاذا بدانيال جالس.  -39 
 سود. فهتف بصوت عال و قال عظي  انت ايها الرب اله دانيال و ال اله غيرك ث  اخرجه من جب اال  -40 
 اما الذين سعوا به للهالك فالقاه  في الجب فافترسوا من ساعته  امامه.  -41 
فقال الملك ليتق جميع سـكان االرض اله دانيال فانه المخلص الصـانع االيات و العجائب في االرض و   -42 

 "  من جب االسودهو الذي انقذ دانيال 
 ع:42-1:14)ما  

 الداامة أم س هللا وأوالمه. ف  عذر إ ًا أن إبللس عدو قوي.هن  بلى هارمة إبللس 
 

 القراءات:
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 
ــكــــون:  ــيــ ــكـــــاثــــولــ  الــ

 

 (8,7: 27مز)
 (37-31:4)لو

 (16-7:13)عب
 (16-7:4يو1)

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (24-17:22)أع
 (2: 27مز)

 (31-21:15)مت

الرب عزي و ترسي عليه اتكل قلبي   مبارك الرب النه سمع صوت تضرعي. " -:( 8,7: 27مز ) مزمور باكر 
 "   فانتصرت و يبتهج قلبي و باغنيتي احمده

 مامور ب كل: 
فلنظل بصررلخ  تى يخلصررن  هللا من سررل  ن الشررل  ن والخ لة. =  مبارك الرب اإلله. ألنه ســمع صــوت تضــرعي

وهذا م  فعلتل الكنع بلة فإسرررتج   ل     الرب هو عوني وناصــري. عليه أتكلفلنهرررتمل فم الصرررلاخ والتضرررلع ألن  
 الهيد المهلح.

 
 -(:37-31:4)لوإنجيل باكر 

 السبوت. و انحدر الى كفرناحوم مدينة من الجليل و كان يعلمه  في   -31 " 
 فبهتوا من تعليمه الن كالمه كان بسلطان.  -32 
 و كان في المجمع رجل به روح شيطان نجس فصرخ بصوت عظي .   -33 
 قائال اه ما لنا و لك يا يسوع الناصري اتيت لتهلكنا انا اعرفك من انت قدوس هللا.  -34 
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 فانتهره يسوع قائال اخرس و اخرج منه فصرعه الشيطان في الوسط و خرج منه و ل  يضره شيئا.  -35 
ان و قوة  فوقعت دهشة على الجميع و كانوا يخاطبون بعضه  بعضا قائلين ما هذه الكلمة النه بسلط  -36 

 يامر االرواح النجسة فتخرج.
 "  و خرج صيت عنه الى كل موضع في الكورة المحيطة -37 

 إبجيل ب كل:
ب  ظ هن  سرررل  ن الهررريد المهرررلح على الشرررل طين وملف م ن يخلج م للشرررفم الن  . هو أاى للحلر الاشرررل من  

 هذا الجنس. ف لهيد يدعو مل الن   للحلرهم ورشفي م. هذا هم إرامال.
 

  -(:16-7:13)عبالبولس 
 اذكروا مرشديك  الذين كلموك  بكلمة هللا انظروا الى نهاية سيرته  فتمثلوا بايمانه .  -7 "
 يسوع المسي  هو هو امسا و اليوم و الى االبد. -8 
ال تساقوا بتعالي  متنوعة و غريبة النه حسن ان يثبت القلب بالنعمة ال باطعمة ل  ينتفع بها الذين  -9 
 عاطوها.ت
 لنا مذب  ال سلطان للذين يخدمون المسكن ان ياكلوا منه.  -10 
فان الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية الى االقداس بيد رئيس الكهنة تحرق اجسامها خارج    -11 

 المحلة.
 لذلك يسوع ايضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تال  خارج الباب. -12 
 فلنخرج اذا اليه خارج المحلة حاملين عاره.  -13 
 ة.الن ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيد  -14 
 فلنقدم به في كل حين هلل ذبيحة التسبي  اي ثمر شفاه معترفة باسمه.   -15 
 "  و لكن ال تنسوا فعل الخير و التوزيع النه بذبائ  مثل هذه يسر هللا -16 
 

 ال ولس:
 -بلى هن  م  ا يه عد على إستج بة هللا لصلواان :

 .لتعالي  متنوعةإذكروا مدبريك  وعقتدوا بإيمانه  وال تنقادوا  (1
 .ليس لنا هنا مدينة باقيةالشعور ب لغلبة فم هذا الع لم=  (2
 .تقدي  ذبائ  التسبي  وفعل الخير (3
 

 -(:16-7:4يو1)الكاثوليكون 
 ايها االحباء لنحب بعضنا بعضا الن المحبة هي من هللا و كل من يحب فقد ولد من هللا و يعرف هللا.  -7 " 
 و من ال يحب ل  يعرف هللا الن هللا محبة.  -8 
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 بهذا اظهرت محبة هللا فينا ان هللا قد ارسل ابنه الوحيد الى العال  لكي نحيا به. -9 
 احببنا هللا بل انه هو احبنا و ارسل ابنه كفارة لخطايانا.  في هذه هي المحبة ليس اننا نحن  -10 
 ايها االحباء ان كان هللا قد احبنا هكذا ينبغي لنا ايضا ان يحب بعضنا بعضا.  -11 
 هللا ل  ينظره احد قط ان احب بعضنا بعضا فاهلل يثبت فينا و محبته قد تكملت فينا.   -12 
 انه قد اعطانا من روحه. بهذا نعرف اننا نثبت فيه و هو فينا  -13 
 و نحن قد نظرنا و نشهد ان االب قد ارسل االبن مخلصا للعال .   -14 
 من اعترف ان يسوع هو ابن هللا فاهلل يثبت فيه و هو في هللا.   -15 
ــدقـنا المحـبة التي هلل فيـنا هللا محـبة و من يثـبت في المحـبة يثـبت في هللا و هللا   -16  و نحن قد عرفـنا و صـــــــ

 "  فيه
 الك ثولللون:

 هو معوة للمحاة فعدس المحاة يع ل إستج بة صلواان .
 

  -(:24-17:22)أعاإلبركسيس 
 و حدث لي بعدما رجعت الى اورشلي  و كنت اصلي في الهيكل اني حصلت في غيبة.   -17  "
 فرايته قائال لي اسرع و اخرج عاجال من اورشلي  النه  ال يقبلون شهادتك عني.   -18 
 فقلت يا رب ه  يعلمون اني كنت احبس و اضرب في كل مجمع الذين يؤمنون بك.  -19 
 و حين سفك دم استفانوس شهيدك كنت انا واقفا و راضيا بقتله و حافظا ثياب الذين قتلوه.  -20 
 فقال لي اذهب فاني سارسلك الى االم  بعيدا.  -21 
ائلين خذ مثل هذا من االرض النه كان ال يجوز ان فسمعوا له حتى هذه الكلمة ث  رفعوا اصواته  ق  -22 

 يعيش.
 و اذ كانوا يصيحون و يطرحون ثيابه  و يرمون غبارا الى الجو.   -23 
امر االمير ان يذهب به الى المعســكر قائال ان يفحص بضــربات ليعل  الي ســبب كانوا يصــرخون عليه   -24 

 "  هكذا
 ا بلمهلس:

بولس إ  ق ل أن هللا أرسررررررلل لألمم. وب ذا بف م لم  ا رفض الهرررررريد شررررررف ء الكنع بلة أم س  هن  بلى ثورة الي وم ضررررررد 
 [  تى ال يتع ل الي وم إ  يشفم المهلح أمملة.2[ لشف ا   من بج ست   ]1الي وم المتعص ين؟ ]
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 رجوع للفهرس  يوم السبت من األسبوع الرابع

 
 -(:46-33:21)متإنجيل القداس 

بسياج و حفر فيه معصرة و بنى برجا و اسمعوا مثال اخر كان انسان رب بيت غرس كرما و احاطه  -33 " 
 سلمه الى كرامين و سافر. 

 و لما قرب وقت االثمار ارسل عبيده الى الكرامين لياخذ اثماره.   -34 
 فاخذ الكرامون عبيده و جلدوا بعضا و قتلوا بعضا و رجموا بعضا.  -35 
 ث  ارسل ايضا عبيدا اخرين اكثر من االولين ففعلوا به  كذلك.  -36 
 فاخيرا ارسل اليه  ابنه قائال يهابون ابني.   -37 
 و اما الكرامون فلما راوا االبن قالوا فيما بينه  هذا هو الوارث هلموا نقتله و ناخذ ميراثه.   -38 
 فاخذوه و اخرجوه خارج الكرم و قتلوه.   -39 
 فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل باولئك الكرامين.  -40 
 ردياء يهلكه  هالكا رديا و يسل  الكرم الى كرامين اخرين يعطونه االثمار في اوقاتها.قالوا له اولئك اال   -41 
قال له  يسوع اما قرات  قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راس الزاوية من قبل    -42 

 الرب كان هذا و هو عجيب في اعيننا.
 لذلك اقول لك  ان ملكوت هللا ينزع منك  و يعطى المة تعمل اثماره. -43 
 و من سقط على هذا الحجر يترضض و من سقط هو عليه يسحقه.   -44 
 و لما سمع رؤساء الكهنة و الفريسيون امثاله عرفوا انه تكل  عليه .  -45 
 "  و اذ كانوا يطلبون ان يمسكوه خافوا من الجموع النه كان عنده  مثل نبي -46 

 إبجيل ال.دا :
يوس الجمعة  دثن  عن عموملة الدعوة وأب   للجملي، ولكن هن   من ي. ل   وهن   من يلفضرررررررررررررر  . ومن ي. ل ف و 

المنتخ ين ومن يلفض ف و ملفوض. وهنر  بهررررررررررررررمي عن م رل الكلامين األرمير ء )الي ومع الرذين لم ي. لوا الردعوة  من
فصرررر روا ملفوضررررين. أم  الذين ق لوا فتهررررلموا الكلس الذي هو الكنلهررررة. فم  هو موق  مل من  من الدعوة الموج ة 

 إللل؟.
 

هللا صراخي و اصغ الى صالتي. النك انت يا هللا استمعت  اسمع يا      "  -(:4,1:  60مز)مزمور إنجيل القداس 
 "  نذوري اعطيت ميراث خائفي اسمك

 
 مامور ال.دا :

 الدعوة. ون من ي. لم لألمن ء أي أن ميلاث الهم ء هو= أعطيت ميراثا  للذين يرهبون إسمك
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 بصلخ طلاً  للمعوبة لنظل م. ولين.= إستمع يا هللا طلبتي
 

 القراءات:
ــور   ــزمـــ ــر: مـــ ــاكـــ  بـــ

بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 
ــكــــون:  ــيــ ــكـــــاثــــولــ  الــ

 

 (7,5: 141مز)
 (31-19:16)لو
 (9-4:4)في
 (6:4-13:3)يع

 اإلبــــــــــركســــــــــــــــــيــــــــــس:  
القــــداس:  إنجيــــل   مزمور 
الــــــقــــــداس:   إنــــــجــــــيــــــل 

 

 (12:25-24:24)أع
 (4,1: 60مز)

 (46-33:21)مت

 
 صرخت اليك يا رب قلت انت ملجاي نصيبي في ارض االحياء.  -5 " -:(7,5: 141مز ) مزمور باكر 

 "  اخرج من الحبس نفسي لتحميد اسمك الصديقون يكتنفونني النك تحسن الي -7 
 مامور ب كل:

 أرض األ ل ء  يث  هب لع زر.= أنت هو رجائي. وحظي في أرض األحياء
جهردب  الح لم هذه م ل "لم إشرت  ء أن أب ل  وأكون الحاس هو  =  صـرخت إليك يا رب. إخرج من الحبس نفسـي

 مي المهلح،  ا  أفضل جدًا".
 

 -(:31-19:16)لوإنجيل باكر 
 كان انسان غني و كان يلبس االرجوان و البز و هو يتنع  كل يوم مترفها. -19  " 
 و كان مسكين اسمه لعازر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح.  -20 
 و يشتهي ان يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني بل كانت الكالب تاتي و تلحس قروحه.   -21 
 فمات المسكين و حملته المالئكة الى حضن ابراهي  و مات الغني ايضا و دفن.  -22 
 ي العذاب و راى ابراهي  من بعيد و لعازر في حضنه. فرفع عينيه في الجحي  و هو ف  -23 
فنادى و قال يا ابي ابراهي  ارحمني و ارسل لعازر ليبل طرف اصبعه بماء و يبرد لساني الني معذب    -24 

 في هذا اللهيب. 
فقال ابراهي  يا ابني اذكر انك استوفيت خيراتك في حياتك و كذلك لعازر الباليا و االن هو يتعزى و    -25 

 انت تتعذب. 
و فوق هذا كله بيننا و بينك  هوة عظيمة قد اثبتت حتى ان الذين يريدون العبور من ههنا اليك  ال   -26 

 يقدرون و ال الذين من هناك يجتازون الينا.
 فقال اسالك اذا يا ابت ان ترسله الى بيت ابي.   -27 
 موضع العذاب هذا. الن لي خمسة اخوة حتى يشهد له  لكي ال ياتوا ه  ايضا الى  -28 
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 قال له ابراهي  عنده  موسى و االنبياء ليسمعوا منه .   -29 
 فقال ال يا ابي ابراهي  بل اذا مضى اليه  واحد من االموات يتوبون.   -30 
 " فقال له ان كانوا ال يسمعون من موسى و االنبياء و ال ان قام واحد من االموات يصدقون  -31 

 إبجيل ب كل:
والغنم. وهن  بلى مصرررررررريل الملفوضررررررررين )الغنمع ومصرررررررريل الم. ولين )لع زرع أي الذين ي. لون  هو قصررررررررة لع زر 

 الدعوة.
 

 -(:9-4:4)فيالبولس 
 افرحوا في الرب كل حين و اقول ايضا افرحوا.  -4 " 
 ليكن حلمك  معروفا عند جميع الناس الرب قريب. -5 
 ال تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصالة و الدعاء مع الشكر لتعل  طلباتك  لدى هللا. -6 
 و سالم هللا الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبك  و افكارك  في المسي  يسوع. -7 
اخيرا ايها االخوة كل ما هو حق كل ما هو جليل كل ما هو عادل كل ما هو طاهر كل ما هو مسر كل   -8 

 ان كانت فضيلة و ان كان مدح ففي هذه افتكروا. ما صيته حسن
 "  و ما تعلمتموه و تسلمتموه و سمعتموه و رايتموه في فهذا افعلوا و اله السالم يكون معك  -9 

 ال ولس:
 .أفرحوا في الرب + ليظهر حلمك  + صالة مع الشكركلف بكون أمن ء فم الكلس؟ 

 
 -(:6:4-13:3)يعالكاثوليكون 

 (18-13:3)يع
 من هو حكي  و عال  بينك  فلير اعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة.   -13 " 
 و لكن ان كان لك  غيرة مرة و تحزب في قلوبك  فال تفتخروا و تكذبوا على الحق.  -14 
 ليست هذه الحكمة نازلة من فوق بل هي ارضية نفسانية شيطانية.  -15 
 ب هناك التشويش و كل امر رديء.النه حيث الغيرة و التحز   -16 
و اما الحكمة التي من فوق فهي اوال طاهرة ث  مسالمة مترفقة مذعنة مملوة رحمة و اثمارا صالحة   -17 

 عديمة الريب و الرياء. 
 "  و ثمر البر يزرع في السالم من الذين يفعلون السالم. -18 

 (6-1:4)يع
 من هنا من لذاتك  المحاربة في اعضائك . من اين الحروب و الخصومات بينك  اليست  -1 "



 ( يوم السبت من األسبوع الرابع)  قراءات الصوم الكبير
 

210 

تشتهون و لست  تمتلكون تقتلون و تحسدون و لست  تقدرون ان تنالوا تخاصمون و تحاربون و لست    -2 
 تمتلكون النك  ال تطلبون. 

 تطلبون و لست  تاخذون النك  تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتك . -3 
ايها الزناة و الزواني اما تعلمون ان محبة العال  عداوة هلل فمن اراد ان يكون محبا للعال  فقد صار عدوا  -4 

 هلل.
 ام تظنون ان الكتاب يقول باطال الروح الذي حل فينا يشتاق الى الحسد.  -5 
 "  عطيه  نعمةو لكنه يعطي نعمة اعظ  لذلك يقول يقاوم هللا المستكبرين و اما المتواضعون في -6 

 الك ثولللون:
فليرينا أعماله بالتصـرف الحسـن في وداعة الحكمة + ال يكن لك  غيرة مرة وتحزب  كلف بكون أمن ء فم الكلس؟ 

 .في قلوبك  + عدم إشتهاء العال 
 

 -(:12:25-24:24)أعاإلبركسيس 
 (27-24:24)أع

ث  بعد ايام جاء فيلكس مع دروسال امراته و هي يهودية فاستحضر بولس و سمع منه عن االيمان   -24 " 
 بالمسي .

و بينما كان يتكل  عن البر و التعفف و الدينونة العتيدة ان تكون ارتعب فيلكس و اجاب اما االن   -25 
 فاذهب و متى حصلت على وقت استدعيك. 

 ه بولس دراه  ليطلقه و لذلك كان يستحضره مرارا اكثر و يتكل  معه. و كان ايضا يرجو ان يعطي  -26 
ــنـتان قـبل فيلكس بوركيوس فســـــــــتوس خليـفة ـله و اذ ـكان فيلكس يرـيد ان يودع    -27  و لكن لـما كمـلت ســـــــ

 "  اليهود منة ترك بولس مقيدا.
 (12-1:25)أع

 ى اورشلي .فلما قدم فستوس الى الوالية صعد بعد ثالثة ايام من قيصرية ال -1  "
 فعرض له رئيس الكهنة و وجوه اليهود ضد بولس و التمسوا منه.  -2 
 طالبين عليه منة ان يستحضره الى اورشلي  و ه  صانعون كمينا ليقتلوه في الطريق. -3 
 فاجاب فستوس ان يحرس بولس في قيصرية و انه مزمع ان ينطلق عاجال. -4 
 و قال فلينزل معي الذين ه  بينك  مقتدرون و ان كان في هذا الرجل شيء فليشتكوا عليه.  -5 
و بعدما صرف عنده  اكثر من عشرة ايام انحدر الى قيصرية و في الغد جلس على كرسي الوالية و   -6 

 لس.امر ان يؤتى ببو 
فلما حضر وقف حوله اليهود الذين كانوا قد انحدروا من اورشلي  و قدموا على بولس دعاوي كثيرة و   -7 

 ثقيلة ل  يقدروا ان يبرهنوها.
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 اذ كان هو يحتج اني ما اخطات بشيء ال الى ناموس اليهود و ال الى الهيكل و ال الى قيصر.  -8 
و لكن فستوس اذ كان يريد ان يودع اليهود منة اجاب بولس قائال اتشاء ان تصعد الى اورشلي  لتحاك   -9 

 هناك لدي من جهة هذه االمور. 
فقال بولس انا واقف لدى كرسي والية قيصر حيث ينبغي ان احاك  انا ل  اظل  اليهود بشيء كما تعل    -10 

 انت ايضا جيدا.
او صنعت شيئا يستحق الموت فلست استعفي من الموت و لكن ان ل  يكن شيء  الني ان كنت اثما  -11 

 مما يشتكي علي به هؤالء فليس احد يستطيع ان يسلمني له  الى قيصر انا رافع دعواي.
 " حينئذ تكل  فستوس مع ارباب المشورة فاجاب الى قيصر رفعت دعواك الى قيصر تذهب -12 

 ا بلمهلس:
 (فيلكس الوالي واليهود ) وأم لة لعدس األم بة  ( بولس ) لألمن ءأم لة 
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 رجوع للفهرس  الصوم المقدس األحد الرابع من 

 
 -(:42-1:4)يوإنجيل القداس 

 فلما عل  الرب ان الفريسيين سمعوا ان يسوع يصير و يعمد تالميذ اكثر من يوحنا. -1 " 
 مع ان يسوع نفسه ل  يكن يعمد بل تالميذه. -2 
 ترك اليهودية و مضى ايضا الى الجليل.  -3 
 و كان ال بد له ان يجتاز السامرة.  -4 
 فاتى الى مدينة من السامرة يقال لها سوخار بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه.  -5 
و كانت هناك بئر يعقوب فاذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر و كان نحو الساعة  -6 
 سادسة. ال
 فجاءت امراة من السامرة لتستقي ماء فقال لها يسوع اعطيني الشرب. -7 
 الن تالميذه كانوا قد مضوا الى المدينة ليبتاعوا طعاما. -8 
فقالت له المراة السامرية كيف تطلب مني لتشرب و انت يهودي و انا امراة سامرية الن اليهود ال   -9 

 يعاملون السامريين.
اجاب يسوع و قال لها لو كنت تعلمين عطية هللا و من هو الذي يقول لك اعطيني الشرب لطلبت انت  -10 

 منه فاعطاك ماء حيا.
 قالت له المراة يا سيد ال دلو لك و البئر عميقة فمن اين لك الماء الحي.  -11 
 و مواشيه. العلك اعظ  من ابينا يعقوب الذي اعطانا البئر و شرب منها هو و بنوه -12 
 اجاب يسوع و قال لها كل 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 

 ينبوع ماء ينبع الى حياة ابدية. 
 الى هنا الستقي.  قالت له المراة يا سيد اعطني هذا الماء لكي ال اعطش و ال اتي  -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 كان لك خمسة ازواج و الذي لك االن ليس هو زوجك هذا قلت بالصدق.  -18 
 قالت له المراة يا سيد ارى انك نبي.  -19 
 اباؤنا سجدوا في هذا الجبل و انت  تقولون ان في اورشلي  الموضع الذي ينبغي ان يسجد فيه.  -20 
 قال لها يسوع يا امراة صدقيني انه تاتي ساعة ال في هذا الجبل و ال في اورشلي  تسجدون لالب.  -21 
 ود. انت  تسجدون لما لست  تعلمون اما نحن فنسجد لما نعل  الن الخالص هو من اليه -22 
و لكن تاتي ساعة و هي االن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون لالب بالروح و الحق الن االب    -23 

 طالب مثل هؤالء الساجدين له.
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 هللا روح و الذين يسجدون له فبالروح و الحق ينبغي ان يسجدوا.  -24 
 ذاك يخبرنا بكل شيء. قالت له المراة انا اعل  ان مسيا الذي يقال له المسي  ياتي فمتى جاء   -25 
 قال لها يسوع انا الذي اكلمك هو.  -26 
و عند ذلك جاء تالميذه و كانوا يتعجبون انه يتكل  مع امراة و لكن ل  يقل احد ماذا تطلب او لماذا    -27 

 تتكل  معها. 
 فتركت المراة جرتها و مضت الى المدينة و قالت للناس.   -28 
 ل ما فعلت العل هذا هو المسي .هلموا انظروا انسانا قال لي ك  -29 
 فخرجوا من المدينة و اتوا اليه.   -30 
 و في اثناء ذلك ساله تالميذه قائلين يا معل  كل.  -31 
 فقال له  انا لي طعام الكل لست  تعرفونه انت .  -32 
 فقال التالميذ بعضه  لبعض العل احدا اتاه بشيء لياكل.   -33 
 مشيئة الذي ارسلني و اتم  عمله.  قال له  يسوع طعامي ان اعمل  -34 
اما تقولون انه يكون اربعة اشهر ث  ياتي الحصاد ها انا اقول لك  ارفعوا اعينك  و انظروا الحقول  -35 

 انها قد ابيضت للحصاد.
 و الحاصد ياخذ اجرة و يجمع ثمرا للحياة االبدية لكي يفرح الزارع و الحاصد معا.  -36 
 قول ان واحدا يزرع و اخر يحصد.النه في هذا يصدق ال  -37 
 انا ارسلتك  لتحصدوا ما ل  تتعبوا فيه اخرون تعبوا و انت  قد دخلت  على تعبه . -38 
فامن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كالم المراة التي كانت تشهد انه قال لي كل ما    -39 

 فعلت.
 فلما جاء اليه السامريون سالوه ان يمكث عنده  فمكث هناك يومين.   -40 
 فامن به اكثر جدا بسبب كالمه.  -41 
ــنا بعد بســـــــبب كالمك نؤمن الن  -42  نا نحن قد ســـــــمعنا و نعل  ان هذا هو بالحقيقة  و قالوا للمراة اننا لســـــ

 "   المسي  مخلص العال 
 إبجيل ال.دا  :

 إبجيل الملأة اله ملرة.المهلح يذهب ل ذه الملأة التم ال اعلف عنل شيئً  ليدعوه  ورتوب   فتتحول لك رزة. وه
 

اطلبوا  الذين يلتمســون الرب.افتخروا باســمه القدوس لتفرح قلوب    "  -(:3,2:  104مز)مزمور إنجيل القداس  
 "  الرب و قدرته التمسوا وجهه دائما

 
 ا بجيل:  رمامو 
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الذي يفل  هو الذي اج و  مي معوة المهرررررررررلح وق ل  . فمع  ه المهرررررررررلح أن =  ليفرح قلب الذين يلتمســــــون الرب
 يشل  من الم ء الحم، أي يشاي ورلاوي بشخصل الما ر  )اللؤلؤة ال مينةع.

 إ ا م ن الل  يع م هذا الم ء الحم المفل . إ ًا أطل وا الل  لتحصلوا عللل. = تزواإبتغوا الرب وأع
  . للع م معوبة فنهتمل أمن ء بحل  فم فل = اطلبوا وجهه كل حين

بحن معلضررررين أن بنهررررى وفم محنتن  يجلبن  عدو الخيل بمن المهررررلح إم   أبل قد بهررررين ، أو هو  =  أذكروا عجائبه
 يهررمي ..الش. لكن فلنضرري أم س أعينن  ماامً  أعم لل وعج اال مي شررةال ومي الكنلهررة ومعن   ق سررم ال.لب، أو هو ال

ع. ومم  م ن هلذا يلون  8:13بحن شرررخصرررلً  فم الم ضرررم. ورهررروع المهرررلح هو هو أمس واليوس وإلى األبد )عب 
 من جيل إلى جيل.

 
 القراءات:

ــة: ــيــ العشـــــــ  مزمور 
ــيــــة: العشـــــــ  إنجيــــل 
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ

ــيـــــل    بـــــاكـــــر: إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 

 

 (16,17: 26مز)
 (31-22:12)لو
 (26,28: 30مز)

 (14-1:22)مت
 (24-10:6)أف

ــون:   ــكـــــ ــيـــــ ــولـــــ ــاثـــــ ــكـــــ  الـــــ
ــس: ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (17-7:4)يع
 (1:26-13:25)أع

 (3,2: 104مز)
 (42-1:4)يو

 
انتظر الرب ليتشـدد و ليتشـجع قلبك و انتظر الرب. لوال انني امنت بان  "  -(:17,16:  26مز)مزمور العشـية 

 "  ارى جود الرب في ارض االحياء
 مامور العشلة:

  من اللو  ال.د  . فلن لب ا مت ء =إطلبوا ملكوته وهذه جميعها تزاد لك إبجيل العشلة ق ل فم 
الوقت المن سررررب. و تى لو لم يلن هن   ايلات على  إ ًا لن لب وب   أن هللا سررررلجيب فم انتظر الرب وهن  ي.ول 

 األرض فلن   أبنم سم صل على ايلات الل  فم الهم ء.
 

 -(:31-22:12)لوإنجيل العشية 
 و قال لتالميذه من اجل هذا اقول لك  ال تهتموا لحياتك  بما تاكلون و ال للجسد بما تلبسون.  -22 " 
 من اللباس. الحياة افضل من الطعام و الجسد افضل -23 
تاملوا الغربان انها ال تزرع و ال تحصد و ليس لها مخدع و ال مخزن و هللا يقيتها ك  انت  بالحري    -24 

 افضل من الطيور. 
 و من منك  اذا اهت  يقدر ان يزيد على قامته ذراعا واحدة.   -25 
 فان كنت  ال تقدرون و ال على االصغر فلماذا تهتمون بالبواقي.   -26 
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ملوا الزنابق كيف تنمو ال تتعب و ال تغزل و لكن اقول لك  انه و ال سليمان في كل مجده كان يلبس تا  -27 
 كواحدة منها. 

فان كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل و يطرح غدا في التنور يلبسه هللا هكذا فك  بالحري   -28 
 يلبسك  انت  يا قليلي االيمان.

 و ما تشربون و ال تقلقوا. فال تطلبوا انت  ما تاكلون   -29 
 فان هذه كلها تطلبها ام  العال  و اما انت  فابوك  يعل  انك  تحتاجون الى هذه.  -30 
 "  بل اطلبوا ملكوت هللا و هذه كلها تزاد لك  -31 

 إبجيل العشلة:
الم مي ت بل مم  طل ت الهرر ملرة فلن لب هللا يعولن  فلم  ا ا هتم س ب لم مي ت. إ ًا ال ب تم فم صررلواان  بمن ب لب 

 م ء الحل ة، فلن لب ا مت ء من اللو  ال.د  الذي يعلفن  بشخا المهلح المشاي.
 

احبوا الرب يا جميع   لتتشــدد و لتتشــجع قلوبك  يا جميع المنتظرين الرب.   "  -:(26,28:  30مز)مزمور باكر 
 "  الكبرياءاتقيائه الرب حافظ االمانة و مجاز بكثرة العامل ب

 مامور ب كل:
كرل من رفض الردعوة  = حبوا الرب ألن الرب إبتغى الحـقائقهللا معر كم، إ ًا هو يلرردمم. = تشـــــــــجعوا وليقو قلبك 

والذين قاضرررررروا علم ع يد الملك والذين للس علي م ثل   العل ، مل هؤالء ضررررررد الح . أم  من ي. ل الدعوة ف و 
 ور لب الح  فلنتكل عللل ا رمين الع لم الا طل.مي الح  والل  يحال. وهللا يحب 

 
 -(:14-1:22)متإنجيل باكر 

 و جعل يسوع يكلمه  ايضا بامثال قائال.  -1 " 
 يشبه ملكوت السماوات انسانا ملكا صنع عرسا البنه.  -2 
 و ارسل عبيده ليدعوا المدعوين الى العرس فل  يريدوا ان ياتوا. -3 
فارسل ايضا عبيدا اخرين قائال قولوا للمدعوين هوذا غذائي اعددته ثيراني و مسمناتي قد ذبحت و كل   -4 

 شيء معد تعالوا الى العرس.
 و لكنه  تهاونوا و مضوا واحد الى حقله و اخر الى تجارته. -5 
 ون امسكوا عبيده و شتموه  و قتلوه . و الباق -6 
 فلما سمع الملك غضب و ارسل جنوده و اهلك اولئك القاتلين و احرق مدينته . -7 
 ث  قال لعبيده اما العرس فمستعد و اما المدعوون فل  يكونوا مستحقين. -8 
 فاذهبوا الى مفارق الطرق و كل من وجدتموه فادعوه الى العرس.  -9 
العبيد الى الطرق و جمعوا كل الذين وجدوه  اشرارا و صالحين فامتال العرس من   فخرج اولئك  -10 

 المتكئين. 
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 فلما دخل الملك لينظر المتكئين راى هناك انسانا ل  يكن البسا لباس العرس.  -11 
 فقال له يا صاحب كيف دخلت الى هنا و ليس عليك لباس العرس فسكت.  -12 
بطوا رجليه و يديه و خذوه و اطرحوه في الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء حينئذ قال الملك للخدام ار  -13 

 و صرير االسنان. 
 "  الن كثيرين يدعون و قليلين ينتخبون  -14 

 إبجيل ب كل:
ولنف م أبل  ين   كثيرين ُيدعون والمختارون قليلون م ل ا بهررررر ن الذي صرررررني علسرررررً   بنل. ورنت م ا بجيل بمن  

الهرررريد المهررررلح  هب ألهل الهرررر ملة. فلو رفضررررن ه سرررريذهب إلى  يلب  وردعوهم. وب  ظ أبفهررررن  هل رفض الي وم 
علين  لا   العل  أس ف.دب ه )الحلة األولى التم أاذب ه  المعموميةع. ل.د من  علاي  م لهر ملرة وألاهرن  المهرلح رماء 

 لو ف.دب ه يضلي من  الملكوت. ن بله ف ل م زال علين ؟  وال ظ أب
 

 -(:24-10:6)أفالبولس 
 اخيرا يا اخوتي تقووا في الرب و في شدة قوته. -10  " 
 البسوا سالح هللا الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس. -11 
فان مصارعتنا ليست مع دم و لح  بل مع الرؤساء مع السالطين مع والة العال  على ظلمة هذا الدهر   -12 

 في السماويات. مع اجناد الشر الروحية 
من اجل ذلك احملوا سالح هللا الكامل لكي تقدروا ان تقاوموا في اليوم الشرير و بعد ان تتمموا كل    -13 

 شيء ان تثبتوا. 
 فاثبتوا ممنطقين احقاءك  بالحق و البسين درع البر.  -14 
 و حاذين ارجلك  باستعداد انجيل السالم.  -15 
 الذي به تقدرون ان تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. حاملين فوق الكل ترس االيمان  -16 
 و خذوا خوذة الخالص و سيف الروح الذي هو كلمة هللا.   -17 
مصلين بكل صالة و طلبة كل وقت في الروح و ساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة و طلبة الجل جميع    -18 

 القديسين.
 ل  جهارا بسر االنجيل. و الجلي لكي يعطى لي كالم عند افتتاح فمي الع  -19 
 الذي الجله انا سفير في سالسل لكي اجاهر فيه كما يجب ان اتكل . -20 
و لكن لكي تعلموا انت  ايضا احوالي ماذا افعل يعرفك  في كل شيء تيخيكس االخ الحبيب و الخادم   -21 

 االمين في الرب. 
 يعزي قلوبك . الذي ارسلته اليك  لهذا بعينه لكي تعلموا احوالنا و لكي -22 
 سالم على االخوة و محبة بايمان من هللا االب و الرب يسوع المسي . -23 
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النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسي  في عدم فساد امين كتبت الى اهل افسس من رومية    -24 
 " على يد تيخيكس

 ال ولس:
بلض، فلجب أن بهرررررتمل فم  لبن  مي إبللس     ً المعمومية ثل ببهرررررمي هن  عن سررررر   هللا الك مل. ف   ألاهرررررن  فم 

 ف بد من الحل  لنصيل من المخت ررن. ، ب ذه األسلحة  تى ال بف.د ثل   العل 
 

 -(:17-7:4)يعالكاثوليكون 
 فاخضعوا هلل قاوموا ابليس فيهرب منك .  -7 " 
 طهروا قلوبك  يا ذوي الرايين.اقتربوا الى هللا فيقترب اليك  نقوا ايديك  ايها الخطاة و  -8 
 اكتئبوا و نوحوا و ابكوا ليتحول ضحكك  الى نوح و فرحك  الى غ .  -9 
 اتضعوا قدام الرب فيرفعك .  -10 
ال يذم بعضك  بعضا ايها االخوة الذي يذم اخاه و يدين اخاه يذم الناموس و يدين الناموس و ان كنت   -11 

 تدين الناموس فلست عامال بالناموس بل ديانا له.
 واحد هو واضع الناموس القادر ان يخلص و يهلك فمن انت يا من تدين غيرك.  -12 
و غدا الى هذه المدينة او تلك و هناك نصرف سنة واحدة و نتجر هل  االن ايها القائلون نذهب اليوم ا  -13 

 و نرب . 
 انت  الذين ال تعرفون امر الغد النه ما هي حياتك  انها بخار يظهر قليال ث  يضمحل.  -14 
 عوض ان تقولوا ان شاء الرب و عشنا نفعل هذا او ذاك.  -15 
 ثل هذا رديء. و اما االن فانك  تفتخرون في تعظمك  كل افتخار م  -16 
 "  فمن يعرف ان يعمل حسنا و ال يعمل فذلك خطية له -17 

 الك ثولللون:
إخضعوا هلل. قاوموا إبليس. إقتربوا إلى هللا فيقترب إليك . نقوا أيديك . طهروا قلوبك . كلف بح فظ على معوان ؟  

 .وعشناقولوا أن شاء الرب إاكلوا على هللا ب لك مل= . ال يذم بعضك  بعضا  
 

  -(:1:26-13:25)أعاإلبركسيس 
 (27-13:25)أع

 و بعدما مضت ايام اقبل اغريباس الملك و برنيكي الى قيصرية ليسلما على فستوس.   -13  "
و لما كانا يصرفان هناك اياما كثيرة عرض فستوس على الملك امر بولس قائال يوجد رجل تركه    -14 

 فيلكس اسيرا.
 و عرض لي عنه رؤساء الكهنة و مشايخ اليهود لما كنت في اورشلي  طالبين حكما عليه.  -15 
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مشكو عليه مواجهة مع  فاجبته  ان ليس للرومانيين عادة ان يسلموا احدا للموت قبل ان يكون ال  -16 
 المشتكين فيحصل على فرصة لالحتجاج عن الشكوى.

 فلما اجتمعوا الى هنا جلست من دون امهال في الغد على كرسي الوالية و امرت ان يؤتى بالرجل.  -17 
 فلما وقف المشتكون حوله ل  ياتوا بعلة واحدة مما كنت اظن.   -18 
ته  و عن واحد اسمه يسوع قد مات و كان بولس يقول انه  لكن كان له  عليه مسائل من جهة ديان  -19 

 حي.
و اذ كنت مرتابا في المسئلة عن هذا قلت العله يشاء ان يذهب الى اورشلي  و يحاك  هناك من جهة    -20 

 هذه االمور. 
 و لكن لما رفع بولس دعواه لكي يحفظ لفحص اوغسطس امرت بحفظه الى ان ارسله الى قيصر.  -21 
 فقال اغريباس لفستوس كنت اريد انا ايضا ان اسمع الرجل فقال غدا تسمعه.  -22 
ففي الغد لما جاء اغريباس و برنيكي في احتفال عظي  و دخال الى دار االستماع مع االمراء و رجال    -23 
 مدينة المقدمين امر فستوس فاتي ببولس. ال
فقال فستوس ايها الملك اغريباس و الرجال الحاضرون معنا اجمعون انت  تنظرون هذا الذي توسل    -24 

 الي من جهته كل جمهور اليهود في اورشلي  و هنا صارخين انه ال ينبغي ان يعيش بعد.
موت و هو قد رفع دعواه الى اوغسطس عزمت ان و اما انا فلما وجدت انه ل  يفعل شيئا يستحق ال  -25 

 ارسله.
و ليس لي شيء يقين من جهته الكتب الى السيد لذلك اتيت به لديك  و ال سيما لديك ايها الملك   -26 

 اغريباس حتى اذا صار الفحص يكون لي شيء الكتب.
 " الني ارى حماقة ان ارسل اسيرا و ال اشير الى الدعاوي التي عليه. -27 
 (1:26ع)أ
 "  فقال اغريباس لبولس ماذون لك ان تتكل  الجل نفسك حينئذ بسط بولس يده و جعل يحتج -1 "

 ا بلمهلس:
الهررريد المهرررلح ال  الي وم و هب للهررر ملة وبدأ ب لهررر ملرة بهررر ب رفض الي وم لل. وهن  بلى مؤاملات الي وم ضرررد  

 بولس.بولس، بل أن رجً   لراً  هو فهتو  وق  يدافي عن 
 

 رجوع للفهرس  صالة مساء األحد الرابع من الصوم المقدس

 
  -:(24 - 19:  4يو )اإلنجيل

 قالت له المراة يا سيد ارى انك نبي.   -19 "
 اباؤنا سجدوا في هذا الجبل و انت  تقولون ان في اورشلي  الموضع الذي ينبغي ان يسجد فيه.  -20 
 قال لها يسوع يا امراة صدقيني انه تاتي ساعة ال في هذا الجبل و ال في اورشلي  تسجدون لالب.  -21 
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 اليهود. انت  تسجدون لما لست  تعلمون اما نحن فنسجد لما نعل  الن الخالص هو من  -22 
و لكن تاتي ساعة و هي االن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون لالب بالروح و الحق الن االب    -23 

 طالب مثل هؤالء الساجدين له.
    "  هللا روح و الذين يسجدون له فبالروح و الحق ينبغي ان يسجدوا -24 
صررررا  ً  سررررمعن  إبجيل الهرررر ملرة. وهن  الكنلهررررة ا.ت   هذه ا ي ت عن الهررررجوم ب للو  والح  لت.لأه  علين  فم  

 المه ء لنف م ملف ب.دس الص ة هلل.
 

 كثيرة هي نكبات الشرير اما المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به. -10 " -:(11،  10:  32مز  ) المزمور
   "  افرحوا بالرب و ابتهجوا يا ايها الصديقون و اهتفوا يا جميع المستقيمي القلوب -11 
ــديقون بالربالةا مة ب للو  والح  ا.وم للفل =    والعلس فت رمم الل  هم ب   م ية فم هذا . إفرحوا أيـها الصـــــــ

 .كثيرة هي ضربات الخطاةالع لم= 
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 رجوع للفهرس  قراءات أيام األسبوع الخامس 

 
لرل أ رد يلقلرل فم ال لمرة. إبجيرل األ رد ال.ر مس هو عن شررررررررررررررفر ء المخلي )ملرض بلمرة بيرت  هررررررررررررررداع الرذي لم يلن 

ف لمهلح ج ء ل ؤالء الل اهين الملضى الذين للس ل م أ د. وهذا األس وع بلى فلل م  ا صنعت الخ لة فم الن   
 من ملض وضع  لل  لعة، والمهلح أاى للشفم ورشدم.

 الخ لة س  ت جوع )لللو  والنفس والجهدع والمهلح أاى للشاي.يوم اإلثنين: 
 لخ لة س  ت لإلبه ن التخاو فم الظ س والمهلح أام منور للع لم.ا يوم الثالثاء:

 الخ لة صيلان   يل م ملرن مشجلة  يل م ملة والمهلح أاى للعاق ورهمد ور.وى ط لعتن  فن مل.يوم األربعاء: 
 الخ لة س  ت سل لة الشل  ن علين  والمهلح أاى للحل رب ط ت الشل طين عن . يوم الخميس:
الخ لة سرررر  ت موان  فم ا  ي ب  وه كن  بعيدًا عن المجد. والمهررررلح أاى مهرررر ب  لن  ليدال المجد.  يوم الجمعة:

 فكل من آمن بل يذهب  يث  هب المهلح للهم ء والمجد. ومن آمن ب لمهلح سلحل .
 لخ لة أات علين  ب لور ت والمهلح أاى ليلفي عن  هذه الور ت.ايوم السبت: 
              شف ء المخلي.يوم األحد: 

 وما زال سؤال المسي               هل تريد أن تبرأ
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 رجوع للفهرس  يوم اإلثنين من األسبوع الخامس

 
 -(:17-12:9)لوإنجيل القداس 

فابتدا النهار يميل فتقدم االثنا عشر و قالوا له اصرف الجمع ليذهبوا الى القرى و الضياع حوالينا   -12 " 
 فيبيتوا و يجدوا طعاما الننا ههنا في موضع خالء. 

فقال له  اعطوه  انت  لياكلوا فقالوا ليس عندنا اكثر من خمسة ارغفة و سمكتين اال ان نذهب و    -13 
 لشعب كله.نبتاع طعاما لهذا ا

 النه  كانوا نحو خمسة االف رجل فقال لتالميذه اتكئوه  فرقا خمسين خمسين.  -14 
 ففعلوا هكذا و اتكاوا الجميع.  -15 
فاخذ االرغفة الخمسة و السمكتين و رفع نظره نحو السماء و باركهن ث  كسر و اعطى التالميذ    -16 

 ليقدموا للجمع. 
 "  فاكلوا و شبعوا جميعا ث  رفع ما فضل عنه  من الكسر اثنتا عشرة قفة -17 

 إبجيل ال.دا :
ممشاي للع لم. هذا ا بجيل هو إبجيل  هن  بلى أثل الخ لة أال وهو الجوع )رو م وبفهم وجهديع. والمهلح أاى  

 الخمس ا اات والهملتين.
 

 ارحمني يا رب النني اليك اصرخ اليوم كله.  -3 " -(:4,3: 85مز)مزمور إنجيل القداس 
 "  فرح نفس عبدك النني اليك يا رب ارفع نفسي -4 

 مامور ا بجيل:
ولكن من  .  إرحمني يا رب فإني صرخت إليكمن يشاي ب لمهلح يفل . و تى بشاي بصلخ هلل=  =  فرح نفس عبدك

 .رفعت نفسي إليك يا ربيحل  فم األرضل ت لن يشاي، لذلك ي.ول الملبم= 
 

 النبوات:
 (30-1:22)أي (6:38-33:37)إش (18-5:3)أم
 

 -:(18-5:3)أم
 توكل على الرب بكل قلبك و على فهمك ال تعتمد. -5 "
 في كل طرقك اعرفه و هو يقوم سبلك. -6 
 ال تكن حكيما في عيني نفسك اتق الرب و ابعد عن الشر.  -7 
 فيكون شفاء لسرتك و سقاء لعظامك. -8 
 اكرم الرب من مالك و من كل باكورات غلتك. -9 
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 ك مسطارا.فتمتلئ خزائنك شبعا و تفيض معاصر   -10 
 يا ابني ال تحتقر تاديب الرب و ال تكره توبيخه.   -11 
 الن الذي يحبه الرب يؤدبه و كاب بابن يسر به.  -12 
 طوبى لالنسان الذي يجد الحكمة و للرجل الذي ينال الفه . -13 
 الن تجارتها خير من تجارة الفضة و ربحها خير من الذهب الخالص.   -14 
 و كل جواهرك ال تساويها. هي اثمن من الاللئ   -15 
 في يمينها طول ايام و في يسارها الغنى و المجد.  -16 
 طرقها طرق نع  و كل مسالكها سالم. -17 
 "  هي شجرة حياة لممسكيها و المتمسك بها مغبوط -18 

 ع:18-5:3)أس
الرب من مالك.. إبعد عن كل شــــر فيكون الشــــفاء في جســــدك. إكرم أيضررررررً  بجد هن  ملفلة الشرررررراي ب لمهررررررلح..  

[ ولكن الحلمة هم أيضرررً   2[ الحلمة هم م  سررر   ]1] فتمتلئ مخازنك شــبعا . طوبى لسنســان الذي يجد الحكمة
شررخا المهررلح، وطوبى لمن يلتشرر  شررخا المهررلح المشرراي لن  علم األرض وهو لن   ل ة أبدية فم الهررم ء= 

 هلح أقنوس الحلمة ور  ت فلل اكون لل  ل ة أبدية.هم أي الحلمة. والمتعل  ب لم=  هي شجرة حياة للمتعلقين بها
 

 -:(6:38-33:37)إش
 (38-33:37)إش

لذلك هكذا يقول الرب عن ملك اشور ال يدخل هذه المدينة و ال يرمي هناك سهما و ال يتقدم عليها   -33 "
 بترس و ال يقي  عليها مترسة.

 في الطريق الذي جاء فيه يرجع و الى هذه المدينة ال يدخل يقول الرب.   -34 
 دي.و احامي عن هذه المدينة الخلصها من اجل نفسي و من اجل داود عب  -35 
فخرج مالك الرب و ضرب من جيش اشور مئة و خمسة و ثمانين الفا فلما بكروا صباحا اذا ه     -36 

 جميعا جثث ميتة.
 فانصرف سنحاريب ملك اشور و ذهب راجعا و اقام في نينوى.   -37 
ط و فيما هو سـاجد في بيت نسـروخ الهه ضـربه ادرملك و شـراصـر ابناه بالسـيف و نجوا الى ارض ارارا  -38 

 "  و ملك اسرحدون ابنه عوضا عنه.
 

 (6-1:38)إش
في تلك االيام مرض حزقيا للموت فجاء اليه اشعياء بن اموص النبي و قال له هكذا يقول الرب اوص  -1  "

 بيتك النك تموت و ال تعيش.
 فوجه حزقيا وجهه الى الحائط و صلى الى الرب. -2 
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يا  و قال اه يا رب اذكر كيف سرت امامك باالمانة و بقلب سلي  و فعلت الحسن في عينيك و بكى حزق -3 
 بكاء عظيما.

 فصار قول الرب الى اشعياء قائال. -4 
اذهب و قل لحزقيا هكذا يقول الرب اله داود ابيك قد سمعت صالتك قد رايت دموعك هانذا اضيف الى  -5 

 ايامك خمس عشرة سنة. 
 "  و من يد ملك اشور انقذك و هذه المدينة و احامي عن هذه المدينة -6 
 ع:6:38-33:37)إش 

بجد هن  ه   جلش أشرررررور )المتمهرررررلين ب ألرض، المتك لرنع. ومن هن  بلى لم  ا عوقب المخلي )إبجيل األ دع 
 .هي شجرة حياةسنة احقل.ً  لم  ج ء فم األم  ل 15ف و عوقب به ب شله. أم   اقل  الا ر فإمتدت  ل ال 

 
 -:(30-1:22)أي

 فاجاب اليفاز التيماني و قال.  -1 "
 نسان هللا بل ينفع نفسه الفطن.هل ينفع اال  -2 
 هل من مسرة للقدير اذا تبررت او من فائدة اذا قومت طرقك.  -3 
 هل على تقواك يوبخك او يدخل معك في المحاكمة. -4 
 اليس شرك عظيما و اثامك ال نهاية لها. -5 
 النك ارتهنت اخاك بال سبب و سلبت ثياب العراة.  -6 
 ماء ل  تسق العطشان و عن الجوعان منعت خبزا. -7 
 اما صاحب القوة فله االرض و المترفع الوجه ساكن فيها. -8 
 االرامل ارسلت خاليات و ذراع اليتامى انسحقت. -9 
 الجل ذلك حواليك فخاخ و يريعك رعب بغتة.   -10 
 او ظلمة فال ترى و فيض المياه يغطيك.  -11 
 و السماوات و انظر راس الكواكب ما اعاله.هوذا هللا في عل  -12 
 فقلت كيف يعل  هللا هل من وراء الضباب يقضي.  -13 
 السحاب ستر له فال يرى و على دائرة السماوات يتمشى.  -14 
 هل تحفظ طريق القدم الذي داسه رجال االث .   -15 
 الذين قبض عليه  قبل الوقت الغمر انصب على اساسه .  -16 
 القائلين هلل ابعد عنا و ماذا يفعل القدير له .  -17 
 و هو قد مال بيوته  خيرا لتبعد عني مشورة االشرار.  -18 
 االبرار ينظرون و يفرحون و البريء يستهزئ به  قائلين. -19 
 النار. ال  يبد مقاومونا و بقيته  قد اكلها  -20 
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 تعرف به و اسل  بذلك ياتيك خير.   -21 
 اقبل الشريعة من فيه و ضع كالمه في قلبك. -22 
 ان رجعت الى القدير تبنى ان ابعدت ظلما من خيمتك.  -23 
 و القيت التبر على التراب و ذهب اوفير بين حصا االودية.   -24 
 يكون القدير تبرك و فضة اتعاب لك.  -25 
 لذذ بالقدير و ترفع الى هللا وجهك.النك حينئذ تت  -26 
 تصلي له فيستمع لك و نذورك توفيها.  -27 
 و تجزم امرا فيثبت لك و على طرقك يضيء نور.  -28 
 اذا وضعوا تقول رفع و يخلص المنخفض العينين. -29 
 "  ينجي غير البريء و ينجي بطهارة يديك -30 

 ع:30-1:22)أي
المعنى أن هللا لن ينتفي إن منت أب  ب رًا بل أب  الذي سرررمبتفي.  = تتزكى في أعمالكبماذا ينتفع الرب إن كنت أنت 

وهن  بلى المصرررررر اب التم انال على الخ طئ )بغض النظل عن أن أيو  م ن بلل من مل هذه ا ا  م تع. وأن 
 التوبة طلر  لعومة ال لم ت.

 
 القراءات:

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

 

 (3,2: 87مز)
 (21-16:12)لو
 (16-1:2)في

 (18-10:3بط1)

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (35-25:10)أع
 (4,3: 85مز)

 (17-12:9)لو

فلتات قدامك صـــالتي امل اذنك الى صـــراخي. النه قد شـــبعت من المصـــائب   "  -:(3,2:  87مز)مزمور باكر 
 "  نفسي و حياتي الى الهاوية دنت. حسبت مثل المنحدرين الى الجب صرت كرجل ال قوة له

 مامور ب كل:
أي من محاة الع لم. =  فقد إمتألت من الشـر نفسـيأن أكتشرر  لذة الهررم ور ت. =  أمل يا رب سـمعك إلى طلبتي

ف لملبم يصرررلم ولنصرررلم معل لكم ال   حســبت مع المنحدرين في الجبملت  ل ام هلذا فم محاة الع لم ولو إسرررت
 اذهب أبفهن  إلى الجحلم.

 
 -(:21-16:12)لوإنجيل باكر 

 و ضرب له  مثال قائال انسان غني اخصبت كورته.   -16 " 
 ففكر في نفسه قائال ماذا اعمل الن ليس لي موضع اجمع فيه اثماري.  -17 
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 و قال اعمل هذا اهدم مخازني و ابني اعظ  و اجمع هناك جميع غالتي و خيراتي.   -18 
 و اقول لنفسي يا نفس لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة استريحي و كلي و اشربي و افرحي.   -19 
 فقال له هللا يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك فهذه التي اعددتها لمن تكون.  -20 
 "  هكذا الذي يكنز لنفسه و ليس هو غنيا هلل -21 

 إبجيل ب كل:
رأين  فم المامور طلر  الشررررراي أن بلفي أبفهرررررن  للل  )مامور إبجيل ال.دا ع. وهن  بجد العلس، ف لغنم الغ م ال 

ل ت. وبولس اللسررررررول ي.ول "إن منتم قد قمتم مي المهررررررلح فمطل وا م  فوق  يث المهررررررلح  يفكل سرررررروى فم األرضرررررر
ج لس..". وهذا يشرمل ا بشرغ ل ب لهرم ور ت وهذا البد لل أن ب دأ ب لتغصرب فم الصر ة والتهر بلح  تى بتذوق لذة 

 ً  ام مً  أبل سلموت.الحل ة الهم ورة فننشغل ب  . أم  هذا الغنم فكل م  يشغلل أموالل وملذاال وهو ب سل
 

 -(:16-1:2)فيالبولس 
فان كان وعظ ما في المسي  ان كانت تسلية ما للمحبة ان كانت شركة ما في الروح ان كانت احشاء  -1 " 

 و رافة. 
 فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا و لك  محبة واحدة بنفس واحدة مفتكرين شيئا واحدا. -2 
 بل بتواضع حاسبين بعضك  البعض افضل من انفسه . ال شيئا بتحزب او بعجب -3 
 ال تنظروا كل واحد الى ما هو لنفسه بل كل واحد الى ما هو الخرين ايضا. -4 
 فليكن فيك  هذا الفكر الذي في المسي  يسوع ايضا.  -5 
 الذي اذ كان في صورة هللا ل  يحسب خلسة ان يكون معادال هلل. -6 
 لكنه اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس.  -7 
 و اذ وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه و اطاع حتى الموت موت الصليب.  -8 
 لذلك رفعه هللا ايضا و اعطاه اسما فوق كل اس . -9 
 لكي تجثو باس  يسوع كل ركبة ممن في السماء و من على االرض و من تحت االرض.  -10 
 و يعترف كل لسان ان يسوع المسي  هو رب لمجد هللا االب.  -11 
اذا يا احبائي كما اطعت  كل حين ليس كما في حضوري فقط بل االن باالولى جدا في غيابي تمموا  -12 

 خالصك  بخوف و رعدة. 
 هللا هو العامل فيك  ان تريدوا و ان تعملوا من اجل المسرة.الن   -13 
 افعلوا كل شيء بال دمدمة و ال مجادلة. -14 
لكي تكونوا بال لوم و بسطاء اوالدا هلل بال عيب في وسط جيل معوج و ملتو تضيئون بينه  كانوار في  -15 

 العال . 
 "  ي ل  اسع باطال و ال تعبت باطالمتمسكين بكلمة الحياة الفتخاري في يوم المسي  بان -16 

 ال ولس:
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[ إن م بت اعارة م  فم المهلح.. والم.صوم فلنشل  المهلح معن  فم مل ا وة فم 1بلى هن  ملف بلفي أبفهن  ]
كلف بت. بل مي ف  ،ع   15:   57ش إ[ ب لتواضررري ومن يتواضررري يلفعل هللا ورجعلل يحل  فم الهرررم ور ت ) 2 ل ان  ]
[ بتمم ا صرن  بخوف 3لذى بال من فوق الى احت وبحن بلرد ان بصرعد بل لر ان  الى فوق. ]ا الهرم وى   المهرلح
 ورعدة.

 
 -(:18-10:3بط1)الكاثوليكون 

الن من اراد ان يحب الحياة و يرى اياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر و شفتيه ان تتكلما    -10 " 
 بالمكر.

 ليعرض عن الشر و يصنع الخير ليطلب السالم و يجد في اثره. -11 
 الن عيني الرب على االبرار و اذنيه الى طلبته  و لكن وجه الرب ضد فاعلي الشر.  -12 
 نت  متمثلين بالخير. فمن يؤذيك  ان ك  -13 
 و لكن و ان تالمت  من اجل البر فطوباك  و اما خوفه  فال تخافوه و ال تضطربوا.  -14 
بل قدسوا الرب االله في قلوبك  مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسالك  عن سبب الرجاء الذي فيك    -15 

 بوداعة و خوف.
  الصالحة في المسي  يخزون في ما يفترون  و لك  ضمير صال  لكي يكون الذين يشتمون سيرتك  -16 

 عليك  كفاعلي شر.
 الن تالمك  ان شاءت مشيئة هللا و انت  صانعون خيرا افضل منه و انت  صانعون شرا.  -17 
ــا تال  مرة واحدة من اجل الخطايا البار من اجل االثمة لكي يقربنا الى هللا مماتا في    -18  ــي  ايضــ فان المســ

 "  ي الروحالجسد و لكن محيى ف
 الك ثولللون:

لنكفف لساننا عن الشر.. ولنكفف عن المكر ولنحد عن الشر [  1إستكم اًل لل ولس بجد هن  طلر.ة رفي أبفهن . ]
 ونصنع الخير..

 
 -(:35-25:10)أعاإلبركسيس 

 و لما دخل بطرس استقبله كرنيليوس و سجد واقعا على قدميه.   -25 " 
 فاقامه بطرس قائال ق  انا ايضا انسان.   -26 
 ث  دخل و هو يتكل  معه و وجد كثيرين مجتمعين.  -27 
فقال له  انت  تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي ان يلتصق باحد اجنبي او ياتي اليه و اما انا   -28 

 هللا ان ال اقول عن انسان ما انه دنس او نجس.فقد اراني 
 فلذلك جئت من دون مناقضة اذ استدعيتموني فاستخبرك  الي سبب استدعيتموني.   -29 
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فقال كرنيليوس منذ اربعة ايام الى هذه الساعة كنت صائما و في الساعة التاسعة كنت اصلي في    -30 
 بيتي و اذا رجل قد وقف امامي بلباس المع. 

 قال يا كرنيليوس سمعت صالتك و ذكرت صدقاتك امام هللا. و  -31 
فارسل الى يافا و استدعي سمعان الملقب بطرس انه نازل في بيت سمعان رجل دباغ عند البحر فهو   -32 

 متى جاء يكلمك. 
فارسلت اليك حاال و انت فعلت حسنا اذ جئت و االن نحن جميعا حاضرون امام هللا لنسمع جميع ما   -33 

 ك به هللا. امر 
 ففت  بطرس فاه و قال بالحق انا اجد ان هللا ال يقبل الوجوه.  -34 
 "  بل في كل امة الذي يتقيه و يصنع البر مقبول عنده -35 

 ا بلمهلس:
قصررررة ملبيليو  وإرسرررر ل ب ل  لل . وفي   بلى أن هللا البد وأن يهررررمي لصررررلواان  مم  إسررررتمي صررررلوات ملبيليو   

 من األرضل ت للهم ال ت. وأرسل لل ب ل  لين.لل
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 رجوع للفهرس  يوم الثالثاء من األسبوع الخامس

 
 -(:20-12:8)يوإنجيل القداس 

ث  كلمه  يسوع ايضا قائال انا هو نور العال  من يتبعني فال يمشي في الظلمة بل يكون له نور    -12 " 
 الحياة. 

 فقال له الفريسيون انت تشهد لنفسك شهادتك ليست حقا.  -13 
اجاب يسوع و قال له  و ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي حق الني اعل  من اين اتيت و الى اين  -14 

 ت  فال تعلمون من اين اتي و ال الى اين اذهب.اذهب و اما ان
 انت  حسب الجسد تدينون اما انا فلست ادين احدا. -15 
 و ان كنت انا ادين فدينونتي حق الني لست وحدي بل انا و االب الذي ارسلني.  -16 
 و ايضا في ناموسك  مكتوب ان شهادة رجلين حق.  -17 
 ب الذي ارسلني.انا هو الشاهد لنفسي و يشهد لي اال -18 
 فقالوا له اين هو ابوك اجاب يسوع لست  تعرفونني انا و ال ابي لو عرفتموني لعرفت  ابي ايضا.   -19 
هذا الكالم قاله يسـوع في الخزانة و هو يعل  في الهيكل و ل  يمسـكه احد الن سـاعته ل  تكن قد جاءت   -20 

 "  بعد
 إنجيل القداس:

 م إبفصرر ل وإبتع م عن هللا، وهللا هو النور الحقل.م. والمهررلح ج ء للعلم فينيل  الخ لة سرر ب التخاو فم الظ س ف
لن  ال لر ، وللع ين   ل ة بإاح مب  بل، وبإاح مب  بل يلون لن  بور، ف و بور الع لم ومن يهررررريل فم النور فلل  ل ة  

 أبدية ألبل سلظل ث بتً  فم المهلح، والمهلح هو الحل ة.
اصـــــنع معي اية للخير فيرى ذلك مبغضـــــي فيخزوا النك انت يا رب    "  -(:16:  85مز)مزمور إنجيل القداس  

 "  اعنتني و عزيتني
 مزمور اإلنجيل:

فلير  الذين أبك أرسرررلتنم.   اهذه بلهررر ن المهرررلح، واعنم ليلى الي وم الم. ومون ورؤمنو = إصــنع معي آية صــالحة
 أي ليل  الذين ياغضوبم ورخاوا.= يشنوني وليخزوا

 النبوات:
 (9:4-19:3)أم (35:11-35:10)عد
 (25،26)أي (8-1:40)إش

 
 -:(35:11-35:10)عد
 (36-35:10)عد

 و عند ارتحال التابوت كان موسى يقول ق  يا رب فلتتبدد اعداؤك و يهرب مبغضوك من امامك.   -35 "
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 "  و عن حلوله كان يقول ارجع يا رب الى ربوات الوف اسرائيل. -36 
 (35-1:11)عد

و كان الشعب كانه  يشتكون شرا في اذني الرب و سمع الرب فحمي غضبه فاشتعلت فيه  نار الرب و   -1 "
 احرقت في طرف المحلة. 

 فصرخ الشعب الى موسى فصلى موسى الى الرب فخمدت النار.  -2 
 فدعي اس  ذلك الموضع تبعيرة الن نار الرب اشتعلت فيه .  -3 
 و اللفيف الذي في وسطه  اشتهى شهوة فعاد بنو اسرائيل ايضا و بكوا و قالوا من يطعمنا لحما. -4 
 قد تذكرنا السمك الذي كنا ناكله في مصر مجانا و القثاء و البطيخ و الكراث و البصل و الثوم.  -5 
 و االن قد يبست انفسنا ليس شيء غير ان اعيننا الى هذا المن.  -6 
 لمن فكان كبزر الكزبرة و منظره كمنظر المقل.و اما ا -7 
كان الشعب يطوفون ليلتقطوه ث  يطحنونه بالرحى او يدقونه في الهاون و يطبخونه في القدور و   -8 

 يعملونه مالت و كان طعمه كطع  قطائف بزيت. 
 و متى نزل الندى على المحلة ليال كان ينزل المن معه.  -9 
كون بعشائره  كل واحد في باب خيمته و حمي غضب الرب جدا ساء ذلك فلما سمع موسى الشعب يب  -10 

 في عيني موسى. 
فقال موسى للرب لماذا اسات الى عبدك و لماذا ل  اجد نعمة في عينيك حتى انك وضعت ثقل جميع    -11 

 هذا الشعب علي.
يحمل المربي   العلي حبلت بجميع هذا الشعب او لعلي ولدته حتى تقول لي احمله في حضنك كما -12 

 الرضيع الى االرض التي حلفت البائه.
 من اين لي لح  حتى اعطي جميع هذا الشعب النه  يبكون علي قائلين اعطنا لحما لناكل.   -13 
 ال اقدر انا وحدي ان احمل جميع هذا الشعب النه ثقيل علي.   -14 
 ارى بليتي. فان كنت تفعل بي هكذا فاقتلني قتال ان وجدت نعمة في عينيك فال  -15 
فقال الرب لموسى اجمع الي سبعين رجال من شيوخ اسرائيل الذين تعل  انه  شيوخ الشعب و عرفاؤه    -16 

 و اقبل به  الى خيمة االجتماع فيقفوا هناك معك. 
فانزل انا و اتكل  معك هناك و اخذ من الروح الذي عليك و اضع عليه  فيحملون معك ثقل الشعب   -17 

 حدك.فال تحمل انت و 
و للشعب تقول تقدسوا للغد فتاكلوا لحما النك  قد بكيت  في اذني الرب قائلين من يطعمنا لحما انه كان   -18 

 لنا خير في مصر فيعطيك  الرب لحما فتاكلون.
 تاكلون ال يوما واحدا و ال يومين و ال خمسة ايام و ال عشرة ايام و ال عشرين يوما.  -19 
تى يخرج من مناخرك  و يصير لك  كراهة النك  رفضت  الرب الذي في وسطك  و  بل شهرا من الزمان ح  -20 

 بكيت  امامه قائلين لماذا خرجنا من مصر. 
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فقال موسى ست مئة الف ماش هو الشعب الذي انا في وسطه و انت قد قلت اعطيه  لحما لياكلوا   -21 
 شهرا من الزمان.

   كل سمك البحر ليكفيه . ايذب  له  غن  و بقر ليكفيه  ام يجمع له -22 
 فقال الرب لموسى هل تقصر يد الرب االن ترى ايوافيك كالمي ام ال.   -23 
فخرج موسى و كل  الشعب بكالم الرب و جمع سبعين رجال من شيوخ الشعب و اوقفه  حوالي    -24 

 الخيمة. 
بعين رجال الشيوخ  فنزل الرب في سحابة و تكل  معه و اخذ من الروح الذي عليه و جعل على الس  -25 

 فلما حلت عليه  الروح تنباوا و لكنه  ل  يزيدوا. 
و بقي رجالن في المحلة اس  الواحد الداد و اس  االخر ميداد فحل عليهما الروح و كانا من المكتوبين   -26 

 لكنهما ل  يخرجا الى الخيمة فتنبا في المحلة. 
 نبان في المحلة. فركض غالم و اخبر موسى و قال الداد و ميداد يت  -27 
 فاجاب يشوع بن نون خادم موسى من حداثته و قال يا سيدي موسى اردعهما.  -28 
 فقال له موسى هل تغار انت لي يا ليت كل شعب الرب كانوا انبياء اذا جعل الرب روحه عليه .  -29 
 ث  انحاز موسى الى المحلة هو و شيوخ اسرائيل.  -30 
اقت سلوى من البحر و القتها على المحلة نحو مسيرة يوم من هنا و  فخرجت ري  من قبل الرب و س  -31 

 مسيرة يوم من هناك حوالي المحلة و نحو ذراعين فوق وجه االرض. 
فقام الشعب كل ذلك النهار و كل الليل و كل يوم الغد و جمعوا السلوى الذي قلل جمع عشرة حوامر و   -32 

 سطحوها له  مساط  حوالي المحلة. 
و اذ كان اللح  بعد بين اسنانه  قبل ان ينقطع حمي غضب الرب على الشعب و ضرب الرب الشعب    -33 

 ضربة عظيمة جدا.
  قبروت هتاوة النه  هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا فدعي اس  ذلك الموضع -34 
 "  و من قبروت هتاوة ارتحل الشعب الى حضيروت فكانوا في حضيروت -35 

 ع:35:11-35:10)عد 
ا بجيرل عن أن المهررررررررررررررلح بور ومن يهرررررررررررررريل وراءه اكون لرل  لر ة. وهنر  بلى ارذمل الي وم على المن )والمن رما 

وبينما اللح  بعد بين أسـنانه  قبل  للمهررلحع وبجد الي وم يهرريلون وراء شرر واا م فم اوا. ف لشرر وات ظلمة وموت= 
 .ع قبور الشهوةأن يمضغوه حمى غضب الرب على الشعب فضربه .. فدعى إس  ذلك الموض

 
 -:(9:4-19:3)أم
 (35-19:3)أم
 الرب بالحكمة اسس االرض اثبت السماوات بالفه . -19 "
 بعلمه انشقت اللجج و تقطر السحاب ندى.  -20 
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 يا ابني ال تبرح هذه من عينيك احفظ الراي و التدبير.   -21 
 فيكونا حياة لنفسك و نعمة لعنقك.   -22 
 حينئذ تسلك في طريقك امنا و ال تعثر رجلك. -23 
 اذا اضطجعت فال تخاف بل تضطجع و يلذ نومك. -24 
 ال تخش من خوف باغت و ال من خراب االشرار اذا جاء.   -25 
 الن الرب يكون معتمدك و يصون رجلك من ان تؤخذ.  -26 
 هله حين يكون في طاقة يدك ان تفعله.ال تمنع الخير عن ا   -27 
 ال تقل لصاحبك اذهب و عد فاعطيك غدا و موجود عندك.  -28 
 ال تخترع شرا على صاحبك و هو ساكن لديك امنا.  -29 
 ال تخاص  انسانا بدون سبب ان ل  يكن قد صنع معك شرا.  -30 
 ال تحسد الظال  و ال تختر شيئا من طرقه.   -31 
 الن الملتوي رجس عند الرب اما سره فعند المستقيمين.  -32 
 لعنة الرب في بيت الشرير لكنه يبارك مسكن الصديقين. -33 
 كما انه يستهزئ بالمستهزئين هكذا يعطي نعمة للمتواضعين. -34 
 "  نا.الحكماء يرثون مجدا و الحمقى يحملون هوا -35 

 (9-1:4)أم
 اسمعوا ايها البنون تاديب االب و اصغوا الجل معرفة الفه .  -1  "
 الني اعطيك  تعليما صالحا فال تتركوا شريعتي.  -2 
 فاني كنت ابنا البي غضا و وحيدا عند امي.  -3 
 و كان يريني و يقول لي ليضبط قلبك كالمي احفظ وصاياي فتحيا. -4 
 اقتن الحكمة اقتن الفه  ال تنس و ال تعرض عن كلمات فمي.  -5 
 ال تتركها فتحفظك احببها فتصونك.  -6 
 الحكمة هي الراس فاقتن الحكمة و بكل مقتناك اقتن الفه . -7 
 ارفعها فتعليك تمجدك اذا اعتنقتها. -8 
 "  تعطي راسك اكليل نعمة تاج جمال تمنحك -9 

 ع:9:4-19:3)أس
هذه  لكي تحيا بها نفســـك. لكي تســـلك بســـالم في طريقك آمنا  وال تعثر رجلك)وصرررر ي  هللاع   إحفظ الرأي والتدبير

اه وي "سلاج للجلم م مك". ومل من يهلك فم الحلمة، أي ا يم ن ب لمهلح وإاا ع وص ي ه يلون فم النور بل 
 .لتعطي رأسك إكليل نعمة وتاج جمالبورًا=  يصيل
 -:(8-1:40)إش

 عزوا عزوا شعبي يقول الهك . -1 " 
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طيبوا قلب اورشلي  و نادوها بان جهادها قد كمل ان اثمها قد عفي عنه انها قد قبلت من يد الرب   -2 
 ضعفين عن كل خطاياها.

 صوت صارخ في البرية اعدوا طريق الرب قوموا في القفر سبيال اللهنا.  -3 
 كل وطاء يرتفع و كل جبل و اكمة ينخفض و يصير المعوج مستقيما و العراقيب سهال.  -4 
 فيعلن مجد الرب و يراه كل بشر جميعا الن ف  الرب تكل . -5 
 صوت قائل ناد فقال بماذا انادي كل جسد عشب و كل جماله كزهر الحقل.  -6 
 لشعب عشب.يبس العشب ذبل الزهر الن نفخة الرب هبت عليه حقا ا -7 
 " يبس العشب ذبل الزهر و اما كلمة الهنا فتثبت الى االبد -8 

 ع:8-1:40)إش
 اعارة الشعب ومعوال للتوبة ليلى ا ص المهلح،  الذين هم بور ينيل ال لر  للشعب  مور اداس هللا

 ن طلر  المهلح ظ ل بتجهده.إ= عزوا شعبي ع1
ــبيال  إللهنا ع2  يحل  فم الا  ورتع ل فم الخ لة ورماه  هن  صررررررخور ال.فل.ال.فل هو من  =  قوموا في القفر ســ

 ال.فل هو   لة ا به ن الذى لم يعلف المهلح بعد وللس لل ثم ر ألن للهت لل  ل ة .
 انخفض م لر ء ا به ن.= كل جبل وأكمة ينخفض ع3
 كل من يحل  فم النج سة أو صغل النفس.= كل واده يمتلئ ع4
 س   انفتح عين ه وراصل طلر  الحل ة األبدية. من يفعل م = يرى كل بشر خالص هللا ع5
 

 -:(25،26)أي
 (25)أي

 فاجاب بلدد الشوحي و قال.   -1 "
 السلطان و الهيبة عنده هو صانع السالم في اعاليه.  -2 
 هل من عدد لجنوده و على من ال يشرق نوره. -3 
 فكيف يتبرر االنسان عند هللا و كيف يزكو مولود المراة.  -4 
 هوذا نفس القمر ال يضيء و الكواكب غير نقية في عينيه.  -5 
 "  فك  بالحري االنسان الرمة و ابن ادم الدود -6 

 (26)أي
 فاجاب ايوب و قال.  -1 "
 كيف اعنت من ال قوة له و خلصت ذراعا ال عز لها. -2 
 كيف اشرت على من ال حكمة له و اظهرت الفه  بكثرة. -3 
 لمن اعلنت اقواال و نسمة من خرجت منك.  -4 
 االخيلة ترتعد من تحت المياه و سكانها. -5 
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 الهاوية عريانة قدامه و الهالك ليس له غطاء. -6 
 ء و يعلق االرض على ال شيء. يمد الشمال على الخال  -7 
 يصر المياه في سحبه فال يتمزق الغي  تحتها.  -8 
 يحجب وجه كرسيه باسطا عليه سحابه. -9 
 رس  حدا على وجه المياه عند اتصال النور بالظلمة.   -10 
 اعمدة السماوات ترتعد و ترتاع من زجره. -11 
 بقوته يزعج البحر و بفهمه يسحق رهب.   -12 
 ه السماوات مسفرة و يداه ابداتا الحية الهاربة. بنفخت   -13 
 "  الكالم الذي نسمعه منه و اما رعد جبروته فمن يفه  اطراف طرقه و ما اخفضها هذه  -14 

 ع:25،26)أي
هللا أظ ل الحدوم بين النور والظلمة بوصرررر ي ه، فللس =  رســـ  حدا  حول وجه المياه نحو ملتقى النور بالظلمةهللا 

 ف و النور الك ش  للظلمة.= الكواكب غير نقية أمامهلن  عذر. 
 

 القراءات:
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 
ــكــــون:  ــيــ ــكـــــاثــــولــ  الــ

 

 (6,5: 85مز)
 (24-14:9)مر
 (26-22:2)في

 (11-2:3يو1)

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 

 الـــــــقـــــــداس:إنـــــــجـــــــيـــــــل  
 

 (23-10:24)أع
 (16: 85مز)

 (20-12:8)يو

 النك انت يا رب صال  و غفور و كثير الرحمة لكل الداعين اليك.  -5 " -:( 6,5: 85مز ) مزمور باكر 
 "  اصغ يا رب الى صالتي و انصت الى صوت تضرعاتي -6 

 مامور ب كل:
كم  أب.ذ الصررر م،  =  كثيرة لســائر المســتغيثينأنت يا رب صــال  وديع. رحمتك  الشرررل  ن م كل ق ال لكن الل =  

 ورع ين  أن انفتح أعينن  لنعلف أن الوصلة بور . فلنصلخ لل للشفم ط لعتن  ب لك مل.
 

  -(:24-14:9)مرإنجيل باكر 
 و لما جاء الى التالميذ راى جمعا كثيرا حوله  و كتبة يحاورونه .   -14  "
 و للوقت كل الجمع لما راوه تحيروا و ركضوا و سلموا عليه.   -15 
 فسال الكتبة بماذا تحاورونه .  -16 
 فاجاب واحد من الجمع و قال يا معل  قد قدمت اليك ابني به روح اخرس.   -17 
 فيزبد و يصر باسنانه و ييبس فقلت لتالميذك ان يخرجوه فل  يقدروا. و حيثما ادركه يمزقه   -18 
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 فاجاب و قال له  ايها الجيل غير المؤمن الى متى اكون معك  الى متى احتملك  قدموه الي.   -19 
 فقدموه اليه فلما راه للوقت صرعه الروح فوقع على االرض يتمرغ و يزبد.   -20 
 صابه هذا فقال منذ صباه.فسال اباه ك  من الزمان منذ ا  -21 
 و كثيرا ما القاه في النار و في الماء ليهلكه لكن ان كنت تستطيع شيئا فتحنن علينا و اعنا.  -22 
 فقال له يسوع ان كنت تستطيع ان تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن.   -23 
 " فللوقت صرخ ابو الولد بدموع و قال اؤمن يا سيد فاعن عدم ايماني -24 

 :إبجيل ب كل
ف ذه إرامة الشرل  ن، أن ي لكن . والشرل  ن هو سرل  ن الظلمة . في النار وفي الماء ليهلكهالشرل  ن يل.م الصر م  
 والظلمة هى إ لاءات الش وة التى فى الع لم . يدفي من يتاعل للموت.

 
 -(:26-22:2)فيالبولس 

 و اما اختباره فانت  تعرفون انه كولد مع اب خدم معي الجل االنجيل.  -22 " 
 هذا ارجو ان ارسله اول ما ارى احوالي حاال.  -23 
 و اثق بالرب اني انا ايضا ساتي اليك  سريعا.   -24 
و لكني حسبت من الالزم ان ارسل اليك  ابفرودتس اخي و العامل معي و المتجند معي و رسولك  و    -25 

 الخادم لحاجتي.
 "  اذ كان مشتاقا الى جميعك  و مغموما النك  سمعت  انه كان مريضا -26 

 ال ولس:
ف لر  النور هو طلر  ادمة . العاملأبفرودتس... خدم معى ألجل اإلنجيل.. األخ والشريك  هن  بلى مواصف ت  

 المهلح.
 

 -(:11-2:3يو1)الكاثوليكون 
ايها االحباء االن نحن اوالد هللا و ل  يظهر بعد ماذا سنكون و لكن نعل  انه اذا اظهر نكون مثله الننا   -2 " 

 سنراه كما هو. 
 و كل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر.  -3 
 لخطية يفعل التعدي ايضا و الخطية هي التعدي.كل من يفعل ا -4 
 و تعلمون ان ذاك اظهر لكي يرفع خطايانا و ليس فيه خطية.  -5 
 كل من يثبت فيه ال يخطئ كل من يخطئ ل  يبصره و ال عرفه.  -6 
 ايها االوالد ال يضلك  احد من يفعل البر فهو بار كما ان ذاك بار. -7 
من يفعل الخطية فهو من ابليس الن ابليس من البدء يخطئ الجل هذا اظهر ابن هللا لكي ينقض اعمال  -8 

 ابليس.
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كل من هو مولود من هللا ال يفعل خطية الن زرعه يثبت فيه و ال يستطيع ان يخطئ النه مولود من   -9 
 هللا.

 لبر فليس من هللا و كذا من ال يحب اخاه.بهذا اوالد هللا ظاهرون و اوالد ابليس كل من ال يفعل ا  -10 
 "  الن هذا هو الخبر الذي سمعتموه من البدء ان يحب بعضنا بعضا -11 

 الك ثولللون:
مجرد و لر ة لمن يهرررررررررررررريل فم النور. هرذا انر قض واضررررررررررررررح مي الموت الرذي ينتظل أاار ع  .= إذا ظهر نكون مثـله.

 .وأوالد هللا ظاهرون وأوالد إبليسمن يفعل الخطيئة فهو من إبليس. = إبللس
 

  -(:23-10:24)أعاإلبركسيس 
فاجاب بولس اذ اوما اليه الوالي ان يتكل  اني اذ قد علمت انك منذ سنين كثيرة قاض لهذه االمة    -10 "

 احتج عما في امري باكثر سرور.
 في اورشلي . و انت قادر ان تعرف انه ليس لي اكثر من اثني عشر يوما منذ صعدت السجد   -11 
 و ل  يجدوني في الهيكل احاج احدا او اصنع تجمعا من الشعب و ال في المجامع و ال في المدينة.   -12 
 و ال يستطيعون ان يثبتوا ما يشتكون به االن علي.  -13 
و لكنني اقر لك بهذا انني حسب الطريق الذي يقولون له شيعة هكذا اعبد اله ابائي مؤمنا بكل ما هو    -14 

 مكتوب في الناموس و االنبياء.
 و لي رجاء باهلل في ما ه  ايضا ينتظرونه انه سوف تكون قيامة لالموات االبرار و االثمة.   -15 
 ما ضمير بال عثرة من نحو هللا و الناس.لذلك انا ايضا ادرب نفسي ليكون لي دائ -16 
 و بعد سنين كثيرة جئت اصنع صدقات المتي و قرابين.  -17 
 و في ذلك وجدني متطهرا في الهيكل ليس مع جمع و ال مع شغب قوم ه  يهود من اسيا.  -18 
 كان ينبغي ان يحضروا لديك و يشتكوا ان كان له  علي شيء.  -19 
 ماذا وجدوا في من الذنب و انا قائ  امام المجمع.  او ليقل هؤالء انفسه  -20 
اال من جهة هذا القول الواحد الذي صرخت به واقفا بينه  اني من اجل قيامة االموات احاك  منك    -21 

 اليوم.
فلما سمع هذا فيلكس امهله  اذ كان يعل  باكثر تحقيق امور هذا الطريق قائال متى انحدر ليسياس   -22 

 ن امورك .االمير افحص ع
ــحابه ان يخدمه او   -23  ــة و ان ال يمنع احدا من اصـــ و امر قائد المئة ان يحرس بولس و تكون له رخصـــ

 "  ياتي اليه
 ا بلمهلس:

بلى بولس هن  يدر  بفهرررل    لذلك انا ايضــا ادرب نفســي ليكون لي دائما ضــمير بال عثرة من نحو هللا و الناس.
 هكذا أعبد إله أبائي..للهيل فم النور، لللون لل قل مة من بين األموات= 
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 رجوع للفهرس  يوم األربعاء من األسبوع الخامس

 
 -(:9-6:13)لوإنجيل القداس 

 و قال هذا المثل كانت لواحد شجرة تين مغروسة في كرمه فاتى يطلب فيها ثمرا و ل  يجد.  -6 " 
 فقال للكرام هوذا ثالثة سنين اتي اطلب ثمرا في هذه التينة و ل  اجد اقطعها لماذا تبطل االرض ايضا.  -7 
 .فاجاب و قال له يا سيد اتركها هذه السنة ايضا حتى انقب حولها و اضع زبال  -8 
 "  فان صنعت ثمرا و اال ففيما بعد تقطعها -9 

 إبجيل ال.دا :
الخ لة صررريلان   يل م ملرن مشرررجلة  يل م ملة، ضرررعف ء. والمهرررلح أاى للعاق ورهرررمد أي ين.م ور.وي ط لعتن ،  
 ورع ين  فلصرررة أالى. ي  سررريد مع   هذه الهرررنة أيضرررً . ف   بعد أن عمل م  عملل من فداء وإرسررر ل لللو  ال.د 

ي.وي ط لعتن  الضرررررةلفة )التم م لمفلوج= إبجيل األ دع صررررر ر يتم ل علين  لعل طول أب ال ا.ومب  للتوبة وبهرررررتفيد  
 .فإن ل  تثمر تقطعها وعالّ من إمل بل ت اللو  ال.د  اله كن فين  فن مل .. 

 
الهـاويـة الن رحمتـك عظيمـة نحوي و قـد نجيـت نفســـــــــي من      "  -(:13,12:  85مز)مزمور إنجيـل القـداس  

 "  السفلى. الله  المتكبرون قد قاموا علي و جماعة العتاة طلبوا نفسي و ل  يجعلوك امامه 
 مامور ا بجيل:

أع يتنم فلص عديدة = وقد نجيت نفســي من الجحي بفدااك وإم  لك لم لكم أثمل. = ألن رحمتك عظيمة عليَّ 
م يضررررررررررررررعوا ع لات فم طلر.م )أ جر ر فم التلبرة لك=  الله  إن مخـالفي الـناموس ـقد ـقاموا عليّ  تى ال أهلرك.  
 امني ا ثم رع.

 
 النبوات:

 (14-4:41)إش (35:9-20:8)خر
 (21-9:3)يؤ

 (19 - 10:  4ام  )
 (28-12:28)أي

 
 -:(35:9-20:8)خر
 (32-20:8)خر

ث  قال الرب لموسى بكر في الصباح و قف امام فرعون انه يخرج الى الماء و قل له هكذا يقول    -20 "
 الرب اطلق شعبي ليعبدوني.

فانه ان كنت ال تطلق شعبي ها انا ارسل عليك و على عبيدك و على شعبك و على بيوتك الذبان   -21 
 ا.فتمتلئ بيوت المصريين ذبانا و ايضا االرض التي ه  عليه
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و لكن اميز في ذلك اليوم ارض جاسان حيث شعبي مقي  حتى ال يكون هناك ذبان لكي تعل  اني انا   -22 
 الرب في االرض. 

 و اجعل فرقا بين شعبي و شعبك غدا تكون هذه االية.   -23 
ففعل الرب هكذا فدخلت ذبان كثيرة الى بيت فرعون و بيوت عبيده و في كل ارض مصر خربت االرض   -24 

 من الذبان. 
 فدعا فرعون موسى و هرون و قال اذهبوا اذبحوا اللهك  في هذه االرض.   -25 
رجس  فقال موسى ال يصل  ان نفعل هكذا الننا انما نذب  رجس المصريين للرب الهنا ان ذبحنا   -26 

 المصريين امام عيونه  افال يرجموننا.
 نذهب سفر ثالثة ايام في البرية و نذب  للرب الهنا كما يقول لنا.  -27 
 فقال فرعون انا اطلقك  لتذبحوا للرب الهك  في البرية و لكن ال تذهبوا بعيدا صليا الجلي.  -28 
لذبان عن فرعون و عبيده و شعبه غدا فقال موسى ها انا اخرج من لدنك و اصلي الى الرب فترتفع ا  -29 

 و لكن ال يعد فرعون يخاتل حتى ال يطلق الشعب ليذب  للرب.
 فخرج موسى من لدن فرعون و صلى الى الرب.  -30 
 ففعل الرب كقول موسى فارتفع الذبان عن فرعون و عبيده و شعبه ل  تبق واحدة.  -31 
 "  و لكن اغلظ فرعون قلبه هذه المرة ايضا فل  يطلق الشعب. -32 

 (35-1:9)خر
 ث  قال الرب لموسى ادخل الى فرعون و قل له هكذا يقول الرب اله العبرانيين اطلق شعبي ليعبدوني.  -1 "
 كنت تابى ان تطلقه  و كنت تمسكه  بعد. فانه ان -2 
فها يد الرب تكون على مواشيك التي في الحقل على الخيل و الحمير و الجمال و البقر و الغن  وبا  -3 

 ثقيال جدا.
 و يميز الرب بين مواشي اسرائيل و مواشي المصريين فال يموت من كل ما لبني اسرائيل شيء.  -4 
 غدا يفعل الرب هذا االمر في االرض. و عين الرب وقتا قائال  -5 
ففعل الرب هذا االمر في الغد فماتت جميع مواشي المصريين و اما مواشي بني اسرائيل فل  يمت منها   -6 

 واحد.
و ارسل فرعون و اذا مواشي اسرائيل ل  يمت منها و ال واحد و لكن غلظ قلب فرعون فل  يطلق   -7 

 الشعب. 
ون خذا ملء ايديكما من رماد االتون و ليذره موسى نحو السماء امام عيني  ث  قال الرب لموسى و هر  -8 

 فرعون.
ليصير غبارا على كل ارض مصر فيصير على الناس و على البهائ  دمامل طالعة ببثور في كل ارض   -9 

 مصر. 
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ي الناس فاخذا رماد االتون و وقفا امام فرعون و ذراه موسى نحو السماء فصار دمامل بثور طالعة ف   -10 
 و في البهائ . 

و ل  يستطع العرافون ان يقفوا امام موسى من اجل الدمامل الن الدمامل كانت في العرافين و في كل   -11 
 المصريين.

 و لكن شدد الرب قلب فرعون فل  يسمع لهما كما كل  الرب موسى.   -12 
يقول الرب اله العبرانيين اطلق  ث  قال الرب لموسى بكر في الصباح و قف امام فرعون و قل له هكذا  -13 

 شعبي ليعبدوني. 
الني هذه المرة ارسل جميع ضرباتي الى قلبك و على عبيدك و شعبك لكي تعرف ان ليس مثلي في    -14 

 كل االرض. 
 فانه االن لو كنت امد يدي و اضربك و شعبك بالوبا لكنت تباد من االرض.  -15 
 و لكن الجل هذا اقمتك لكي اريك قوتي و لكي يخبر باسمي في كل االرض.   -16 
 انت معاند بعد لشعبي حتى ال تطلقه. -17 
 يسها الى االن. ها انا غدا مثل االن امطر بردا عظيما جدا ل  يكن مثله في مصر منذ يوم تاس  -18 
فاالن ارسل اح  مواشيك و كل ما لك في الحقل جميع الناس و البهائ  الذين يوجدون في الحقل و ال   -19 

 يجمعون الى البيوت ينزل عليه  البرد فيموتون. 
 فالذي خاف كلمة الرب من عبيد فرعون هرب بعبيده و مواشيه الى البيوت.  -20 
 ى كلمة الرب فترك عبيده و مواشيه في الحقل.و اما الذي ل  يوجه قلبه ال  -21 
ث  قال الرب لموسى مد يدك نحو السماء ليكون برد في كل ارض مصر على الناس و على البهائ  و   -22 

 على كل عشب الحقل في ارض مصر. 
فمد موسى عصاه نحو السماء فاعطى الرب رعودا و بردا و جرت نار على االرض و امطر الرب بردا    -23 

 على ارض مصر.
فكان برد و نار متواصلة في وسط البرد شيء عظي  جدا ل  يكن مثله في كل ارض مصر منذ صارت    -24 

 امة. 
البهائ  و ضرب البرد جميع عشب  فضرب البرد في كل ارض مصر جميع ما في الحقل من الناس و   -25 

 الحقل و كسر جميع شجر الحقل.
 اال ارض جاسان حيث كان بنو اسرائيل فل  يكن فيها برد. -26 
فارسل فرعون و دعا موسى و هرون و قال لهما اخطات هذه المرة الرب هو البار و انا و شعبي    -27 

 االشرار.
 برد فاطلقك  و ال تعودوا تلبثون.صليا الى الرب و كفى حدوث رعود هللا و ال -28 
فقال له موسى عند خروجي من المدينة ابسط يدي الى الرب فتنقطع الرعود و ال يكون البرد ايضا    -29 

 لكي تعرف ان للرب االرض.



 (يوم األربعاء من األسبوع الخامس)  قراءات الصوم الكبير
 

240 

 و اما انت و عبيدك فانا اعل  انك  ل  تخشوا بعد من الرب االله.   -30 
 مسبال و الكتان مبزرا.فالكتان و الشعير ضربا الن الشعير كان   -31 
 و اما الحنطة و القطاني فل  تضرب النها كانت متاخرة.  -32 
فخرج موسى من المدينة من لدن فرعون و بسط يديه الى الرب فانقطعت الرعود و البرد و ل  ينصب    -33 

 المطر على االرض.
 اغلظ قلبه هو و عبيده. و لكن فرعون لما راى ان المطر و البرد و الرعود انقطعت عاد يخطئ و   -34 
 "  فاشتد قلب فرعون فل  يطلق بني اسرائيل كما تكل  الرب عن يد موسى -35 

 ع:35:9-20:8)ال
هن  بلى ضرررلب ت هللا ضرررد فلعون، ولكن بلى طول أب ة هللا. ف   يع م فلصرررً  م يلة )إم ل   هذه الهرررنة أيضرررً .. 

أالى وهم أن يعلف الشرررررعب الي ومي قوة هللا. وهذه الضرررررلب ت رما  إبجيل ال.دا ع. وهذه الفلص م ن ل   ف ادة 
لضررلب ت هللا ضررد الشررل  ن التم أضررعفت قوال ام مً ،  ا  الذي أ ل الاشررل صرر ر ب  سررل  ن علي م..  لك لمن 

 يلرد ور  ت فم المهلح.
 

 -:(14-4:41)إش
 رين انا هو.من فعل و صنع داعيا االجيال من البدء انا الرب االول و مع االخ -4 "
 نظرت الجزائر فخافت اطراف االرض ارتعدت اقتربت و جاءت. -5 
 كل واحد يساعد صاحبه و يقول الخيه تشدد.  -6 
فشدد النجار الصائغ الصاقل بالمطرقة الضارب على السندان قائال عن االلحام هو جيد فمكنه بمسامير   -7 

 حتى ال يتقلقل. 
 يعقوب الذي اخترته نسل ابراهي  خليلي. و اما انت يا اسرائيل عبدي يا  -8 
 الذي امسكته من اطراف االرض و من اقطارها دعوته و قلت لك انت عبدي اخترتك و ل  ارفضك.  -9 
 ال تخف الني معك ال تتلفت الني الهك قد ايدتك و اعنتك و عضدتك بيمين بري.  -10 
 انه سيخزى و يخجل جميع المغتاظين عليك يكون كال شيء مخاصموك و يبيدون.  -11 
 تفتش على منازعيك و ال تجده  يكون محاربوك كال شيء و كالعدم.  -12 
 ل لك ال تخف انا اعينك.الني انا الرب الهك الممسك بيمينك القائ  -13 
 "  ال تخف يا دودة يعقوب يا شرذمة اسرائيل انا اعينك يقول الرب و فاديك قدوس اسرائيل -14 

 ع:14-4:41)إش
م م  م بت قوة األشرلار )الذين يح ولون إسر. طم فم الشرل فمهلكع ف م م  شرئ أم س هللا الذي ينصرل منلهرتل وهو  

  ال تخف يا دودة يعقوبف مي  . والمهرررلح ف مي  يع م فلصرررة وراء فلصرررة، ورع م قوة وبعمة )ُيهرررم  دع ور.ول لم 
 .هك الممسك بيمينكأنا الرب إلأي أبت ا به ن الضةلف ف.وام الجا رة اه بد = 
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 -:(21-9:3)يؤ
 نادوا بهذا بين االم  قدسوا حربا انهضوا االبطال ليتقدم و يصعد كل رجال الحرب.  -9 "
 اطبعوا سكاتك  سيوفا و مناجلك  رماحا ليقل الضعيف بطل انا.  -10 
 ك.اسرعوا و هلموا يا جميع االم  من كل ناحية و اجتمعوا الى هناك انزل يا رب ابطال -11 
 تنهض و تصعد االم  الى وادي يهوشافاط الني هناك اجلس الحاك  جميع االم  من كل ناحية.   -12 
ارسلوا المنجل الن الحصيد قد نضج هلموا دوسوا النه قد امتالت المعصرة فاضت الحياض الن شره    -13 

 كثير. 
 جماهير جماهير في وادي القضاء الن يوم الرب قريب في وادي القضاء.  -14 
 الشمس و القمر يظلمان و النجوم تحجز لمعانها.  -15 
و الرب من صهيون يزمجر و من اورشلي  يعطي صوته فترجف السماء و االرض و لكن الرب ملجا   -16 

 لشعبه و حصن لبني اسرائيل.
فتعرفون اني انا الرب الهك  ساكنا في صهيون جبل قدسي و تكون اورشلي  مقدسة و ال يجتاز فيها    -17 

 االعاج  في ما بعد. 
و يكون في ذلك اليوم ان الجبال تقطر عصيرا و التالل تفيض لبنا و جميع ينابيع يهوذا تفيض ماء    -18 

 و من بيت الرب يخرج ينبوع و يسقي وادي السنط.
مصر تصير خرابا و ادوم تصير قفرا خربا من اجل ظلمه  لبني يهوذا الذين سفكوا دما بريئا في    -19 

 ارضه .
 و لكن يهوذا تسكن الى االبد و اورشلي  الى دور فدور.   -20 
 "  و ابرئ دمه  الذي ل  ابرئ و الرب يسكن في صهيون  -21 

 ع:21-9:3)يؤ
. ليقل الضعيف إني جباربحن فم  ل  ضد قوات الشل اللو لة، لكن إ ا م ن هللا يمهك بلمينم فمب  جا ر بل=  

ــيوفا   ــكك  ســ ــربوا ســ عاق واهررررررميد.  =  أعطيت قوة لجميع جبابرتكأي دلشرررررروا  ل ة الج  م لت اموا إبللس.  =  إضــ
 .هلموا دوسواوالع. ر =  ت وأع  ب  سل  ن أن بدو  الحل 

 
 -:(28-12:28)أي

 اما الحكمة فمن اين توجد و اين هو مكان الفه . -12  "
 ال يعرف االنسان قيمتها و ال توجد في ارض االحياء.  -13 
 الغمر يقول ليست هي في و البحر يقول ليست هي عندي.  -14 
 ال يعطى ذهب خالص بدلها و ال توزن فضة ثمنا لها.  -15 
 ال توزن بذهب اوفير او بالجزع الكري  او الياقوت االزرق.   -16 
 ال يعادلها الذهب و ال الزجاج و ال تبدل باناء ذهب ابريز.   -17 
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 ال يذكر المرجان او البلور و تحصيل الحكمة خير من الاللئ.   -18 
 كوش االصفر و ال توزن بالذهب الخالص. ال يعادلها ياقوت   -19 
 فمن اين تاتي الحكمة و اين هو مكان الفه .  -20 
 اذ اخفيت عن عيون كل حي و سترت عن طير السماء. -21 
 الهالك و الموت يقوالن باذاننا قد سمعنا خبرها. -22 
 هللا يفه  طريقها و هو عال  بمكانها.  -23 
 ض تحت كل السماوات يرى.النه هو ينظر الى اقاصي االر   -24 
 ليجعل للري  وزنا و يعاير المياه بمقياس.  -25 
 لما جعل للمطر فريضة و مذهبا للصواعق. -26 
 حينئذ راها و اخبر بها هياها و ايضا بحث عنها.  -27 
 " و قال لالنسان هوذا مخافة الرب هي الحكمة و الحيدان عن الشر هو الفه  -28 

 ع:28-12:28)أي
 الك س هن  عن الحلمة. ف   يعاق ورهمد. وموري أب  أن أسلك ب لحلمة. والحلمة هم مخ فة هللا.

 
 -:(19 - 10:  4ام  )
 اسمع يا ابني و اقبل اقوالي فتكثر سنو حياتك. -10  "
 اريتك طريق الحكمة هديتك سبل االستقامة.  -11 
 اذا سرت فال تضيق خطواتك و اذا سعيت فال تعثر.  -12 
 تمسك باالدب ال ترخه احفظه فانه هو حياتك.  -13 
 ال تدخل في سبيل االشرار و ال تسر في طريق االثمة.  -14 
 تنكب عنه ال تمر به حد عنه و اعبر.   -15 
 دا. النه  ال ينامون ان ل  يفعلوا سوءا و ينزع نومه  ان ل  يسقطوا اح  -16 
 النه  يطعمون خبز الشر و يشربون خمر الظل .  -17 
 اما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد و ينير الى النهار الكامل. -18 
 "  اما طريق االشرار فكالظالم ال يعلمون ما يعثرون به -19 

 القراءات:
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 
ــكــــون:  ــيــ ــكـــــاثــــولــ  الــ

 

 (1: 54مز)
 (12-1:10)مر
 (5:5-14:4)رو

 (19-12:4بط1)

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (18-12:11)أع
 (13,12: 85مز)

 (9-6:13)لو
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 "  اصغ يا هللا الى صالتي و ال تتغاض عن تضرعي " -:(1: 54مز)مزمور باكر 
 مامور ب كل:

 هذه الو دة.هو صلاخ واضلع  تى بظل فم = إنصت يا هللا لصالتي
 

 -(:12-1:10)مرإنجيل باكر 
و قام من هناك و جاء الى تخوم اليهودية من عبر االردن فاجتمع اليه جموع ايضا و كعادته كان  -1 " 

 ايضا يعلمه .
 فتقدم الفريسيون و سالوه هل يحل للرجل ان يطلق امراته ليجربوه.  -2 
 فاجاب و قال له  بماذا اوصاك  موسى. -3 
 فقالوا موسى اذن ان يكتب كتاب طالق فتطلق.  -4 
 فاجاب يسوع و قال له  من اجل قساوة قلوبك  كتب لك  هذه الوصية.  -5 
 ا هللا. و لكن من بدء الخليقة ذكرا و انثى خلقهم -6 
 من اجل هذا يترك الرجل اباه و امه و يلتصق بامراته.  -7 
 و يكون االثنان جسدا واحدا اذا ليسا بعد اثنين بل جسد واحد. -8 
 فالذي جمعه هللا ال يفرقه انسان. -9 
 ث  في البيت ساله تالميذه ايضا عن ذلك.   -10 
 فقال له  من طلق امراته و تزوج باخرى يزني عليها.  -11 
 "  و ان طلقت امراة زوجها و تزوجت باخر تزني -12 

 إبجيل ب كل:
الهرررريد المهررررلح يمني ال  ق. فنحن علو  المهررررلح الملاا ين معل فم و دة، وب ذا صرررر رت لن   ل ال. وهذا هو  

ل هى م  مفي المهرلح للفدى شرةال للع ي م  ل ة ، وم  زال وع قة الحب هذه بين المهرلح وبين شرةا  سرل ا ثم ر.
 ي يل أب ال على شةال .

 
 -(:5:5-14:4)روالبولس 

 (25-14:4)رو
 النه ان كان الذين من الناموس ه  ورثة فقد تعطل االيمان و بطل الوعد.  -14 " 
 الن الناموس ينشئ غضبا اذ حيث ليس ناموس ليس ايضا تعد.  -15 
لهذا هو من االيمان كي يكون على سبيل النعمة ليكون الوعد وطيدا لجميع النسل ليس لمن هو من  -16 

 الناموس فقط بل ايضا لمن هو من ايمان ابراهي  الذي هو اب لجميعنا. 
يرة امام هللا الذي امن به الذي يحيي الموتى و يدعو االشياء كما هو مكتوب اني قد جعلتك ابا الم  كث -17 

 غير الموجودة كانها موجودة.



 (يوم األربعاء من األسبوع الخامس)  قراءات الصوم الكبير
 

244 

 فهو على خالف الرجاء امن على الرجاء لكي يصير ابا الم  كثيرة كما قيل هكذا يكون نسلك.  -18 
و اذ ل  يكن ضعيفا في االيمان ل  يعتبر جسده و هو قد صار مماتا اذ كان ابن نحو مئة سنة و ال    -19 

 مماتية مستودع سارة. 
 و ال بعدم ايمان ارتاب في وعد هللا بل تقوى بااليمان معطيا مجدا هلل.   -20 
 و تيقن ان ما وعد به هو قادر ان يفعله ايضا.  -21 
 برا.لذلك ايضا حسب له  -22 
 و لكن ل  يكتب من اجله وحده انه حسب له.  -23 
 بل من اجلنا نحن ايضا الذين سيحسب لنا الذين نؤمن بمن اقام يسوع ربنا من االموات.   -24 
 "  الذي اسل  من اجل خطايانا و اقي  الجل تبريرنا. -25 

 (5-1:5)رو
 سي .فاذ قد تبررنا بااليمان لنا سالم مع هللا بربنا يسوع الم -1 "
الذي به ايضا قد صار لنا الدخول بااليمان الى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون و نفتخر على رجاء  -2 

 مجد هللا. 
 و ليس ذلك فقط بل نفتخر ايضا في الضيقات عالمين ان الضيق ينشئ صبرا. -3 
 و الصبر تزكية و التزكية رجاء. -4 
 "  و الرجاء ال يخزي الن محبة هللا قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا -5 

 ال ولس:
والمهررررلح   ســـالم مع هللاطلر  الو دة مي المهررررلح هو ا يم ن بل فنحصررررل على الحل ة التم وعدب  هللا ب   ومل    

يهررررمد المهررررلح؟ ب لنعمة التم   وهذا ين.م. وملفنفتخر أيضـــا  في الضـــيقات  يعاق أي يهررررمح باعض الضررررل. ت=  
مفتخرون على ؟ سررررررر س  هن  ومجد هن  =    م  ا عمل المهرررررررلح لن .  النعمة التي نحن فيها مقيمون أع  ه  لن =  
 .رجاء مجد هللا

 
 -(:19-12:4بط1)الكاثوليكون 

 ايها االحباء ال تستغربوا البلوى المحرقة التي بينك  حادثة الجل امتحانك  كانه اصابك  امر غريب.  -12 " 
 بل كما اشتركت  في االم المسي  افرحوا لكي تفرحوا في استعالن مجده ايضا مبتهجين.   -13 
هته  فيجدف عليه و  ان عيرت  باس  المسي  فطوبى لك  الن روح المجد و هللا يحل عليك  اما من ج -14 

 اما من جهتك  فيمجد. 
 فال يتال  احدك  كقاتل او سارق او فاعل شر او متداخل في امور غيره.  -15 
 و لكن ان كان كمسيحي فال يخجل بل يمجد هللا من هذا القبيل.   -16 
 النه الوقت البتداء القضاء من بيت هللا فان كان اوال منا فما هي نهاية الذين ال يطيعون انجيل هللا.   -17 
 و ان كان البار بالجهد يخلص فالفاجر و الخاطئ اين يظهران.   -18 
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 "  فاذا الذين يتالمون بحسب مشيئة هللا فليستودعوا انفسه  كما لخالق امين في عمل الخير -19 
 ولللون:الك ث

 ف م بهم   من هللا لكم ين.م. ال تستغربوا البلوى المحرقةالمهلح يعاق لين.م=  -1
 الم لو  الج  م المهتمل طوال الحل ة.= إن كان البار بالجهد يخلصالدور الم لو  من =  -2
 

 -(:18-12:11)أعاإلبركسيس 
فقال لي الروح ان اذهب معه  غير مرتاب في شيء و ذهب معي ايضا هؤالء االخوة الستة فدخلنا    -12 " 

 بيت الرجل.
فاخبرنا كيف راى المالك في بيته قائما و قائال له ارسل الى يافا رجاال و استدع سمعان الملقب   -13 

 بطرس. 
 و هو يكلمك كالما به تخلص انت و كل بيتك.   -14 
 ابتدات اتكل  حل الروح القدس عليه  كما علينا ايضا في البداءة.فلما   -15 
 فتذكرت كالم الرب كيف قال ان يوحنا عمد بماء و اما انت  فستعمدون بالروح القدس.  -16 
فان كان هللا قد اعطاه  الموهبة كما لنا ايضا بالسوية مؤمنين بالرب يسوع المسي  فمن انا اقادر ان   -17 

 امنع هللا. 
 "  فلما سمعوا ذلك سكتوا و كانوا يمجدون هللا قائلين اذا اعطى هللا االم  ايضا التوبة للحياة -18 

 ا بلمهلس:
 هذه هم النعمة.= حل الروح القدس عليه عمل المهلح=  -1
 . للحياة. = ين.ب  ول  .. ل ة التوبة= أعطي هللا التوبة لألم  أيضا  الدور الم لو  من الاشل=  -2
 والخ ص هم  لألمم أي للجملي ولم أب  م م  منت ا طئ وال داية هم التوبة.والحل ة  -3
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 رجوع للفهرس  يوم الخميس من األسبوع الخامس

 
 -(:17-10:13)لوإنجيل القداس 

 و كان يعل  في احد المجامع في السبت.   -10  " 
 و اذا امراة كان بها روح ضعف ثماني عشرة سنة و كانت منحنية و ل  تقدر ان تنتصب البتة.   -11 
 فلما راها يسوع دعاها و قال لها يا امراة انك محلولة من ضعفك.   -12 
 و وضع عليها يديه ففي الحال استقامت و مجدت هللا.  -13 
السبت و قال للجمع هي ستة ايام ينبغي فيها   فاجاب رئيس المجمع و هو مغتاظ الن يسوع ابرا في  -14 

 العمل ففي هذه ائتوا و استشفوا و ليس في يوم السبت.
فاجابه الرب و قال يا مرائي اال يحل كل واحد في السبت ثوره او حماره من المذود و يمضي به و    -15 

 يسقيه. 
كان ينبغي ان تحل من هذا الرباط  و هذه و هي ابنة ابراهي  قد ربطها الشيطان ثماني عشرة سنة اما  -16 

 في يوم السبت. 
 " و اذ قال هذا اخجل جميع الذين كانوا يعاندونه و فرح كل الجمع بجميع االعمال المجيدة الكائنة منه -17 

 إبجيل ال.دا :
املن الشرررل  ن من الاشرررل ق ل المهرررلح وإسرررتع دهم، وج ء المهرررلح للحل الاشرررل من رب ط ت الشرررل طين ورحلرهم.  

لآلن فمن يهرررررلك وراء شررررر واال يعوم الشرررررل  ن للهرررررتع ده. لذلك ق ل المهرررررلح "إن  لرمم ا بن فا لحقل.ة اكوبون  و 
 أ لارًا" أي ال اعوموا للع ومية ملة ث بلة بعد أن  لراكم.

 
اصــــنع معي اية للخير فيرى ذلك مبغضــــي فيخزوا النك انت يا   "  -(:17,16:  85مز)مزمور إنجيل القداس  
 "  رب اعنتني و عزيتني

 مامور ا بجيل:
ا ية ادل على من هو الشرررررررررخا. والمعنى  لربم ي  ر  من مل ع ومية للخ لة  =  إصــــــنع معي آية صــــــالحة

ع مى  فللس  بهر ن  فل.د ظ ل من هو المهرلح بهرل  بل الواضرح على الشرل  ن ،  وإظ ل قواك وج لواك فم هذا.
=  ألنك أنت يا رب أعنتني.. وعزيتني أي ياغضوبم أي الشل طين. وللخاوا  =  فلير  الذين يشنوني هذا الهل  ن .

 ف  بتص ر على الخ لة فلل اعارة.
 
 
 
 

 النبوات:
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 (16-5:42)إش
 (20 - 1:  3ص  1)

 (20-2:29)أي (27-20:4)أم

 
 -:(16-5:42)إش

هكذا يقول هللا الرب خالق السماوات و ناشرها باسط االرض و نتائجها معطي الشعب عليها نسمة و   -5  "
 الساكنين فيها روحا. 

 انا الرب قد دعوتك بالبر فامسك بيدك و احفظك و اجعلك عهدا للشعب و نورا لالم . -6 
 لتفت  عيون العمي لتخرج من الحبس الماسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة.  -7 
 انا الرب هذا اسمي و مجدي ال اعطيه الخر و ال تسبيحي للمنحوتات. -8 
 يثات انا مخبر بها قبل ان تنبت اعلمك  بها. هوذا االوليات قد اتت و الحد -9 
غنوا للرب اغنية جديدة تسبيحه من اقصى االرض ايها المنحدرون في البحر و ملؤه و الجزائر و   -10 

 سكانها.
 لترفع البرية و مدنها صوتها الديار التي سكنها قيدار لتترن  سكان سالع من رؤوس الجبال ليهتفوا.  -11 
 جدا و يخبروا بتسبيحه في الجزائر.ليعطوا الرب م -12 
 الرب كالجبار يخرج كرجل حروب ينهض غيرته يهتف و يصرخ و يقوى على اعدائه. -13 
 قد صمت منذ الدهر سكت تجلدت كالوالدة اصي  انفخ و انخر معا.   -14 
 اخرب الجبال و االكام و اجفف كل عشبها و اجعل االنهار يبسا و انشف االجام. -15 
ســــــــير العمي في طريق ل  يعرفوها في مســــــــالك ل  يدروها امشــــــــيه  اجعل الظلمة امامه  نورا و و ا  -16 

 "المعوجات مستقيمة هذه االمور افعلها و ال اتركه 
 ع:16-5:42)إش

أي يحلر الن   من  = عهدا  للشـــــــعب ونورا  لألم  ليخرج المأســـــــورين من الحبسب وة عن المهررررررررررلح الذي أاى  
 .إنشدوا للرب نشيدا  جديدا  تسبيحة لهلحلرة الته لح= ع ومية إبللس.. ومليل ا

 
 -:(27-20:4)أم
 يا بني اصغ الى كالمي امل اذنك الى اقوالي.  -20 "
 ال تبرح عن عينيك احفظها في وسط قلبك.   -21 
 النها هي حياة للذين يجدونها و دواء لكل الجسد.  -22 
 فوق كل تحفظ احفظ قلبك الن منه مخارج الحياة.  -23 
 انزع عنك التواء الف  و ابعد عنك انحراف الشفتين. -24 
 لتنظر عيناك الى قدامك و اجفانك الى امامك مستقيما.  -25 
 مهد سبيل رجليك فتثبت كل طرقك.   -26 
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 "  ال تمل يمنى و ال يسرة باعد رجلك عن الشر -27 
 ع:27-20:4)أس

ــبيل قدميك.. باعد قدمك عن طريق الشــــر ف ل.داسررررررة الزمة لن  ت فم طلر  الحلرة. ف لذي يهررررررلك فم = مهد ســ
 يه.و فم الع ومية.= هي معوجةالتم  الطرق التي عن الشمال

 
 -:(20-2:29)أي

 ة و كااليام التي حفظني هللا فيها. يا ليتني كما في الشهور السالف -2 "
 حين اضاء سراجه على راسي و بنوره سلكت الظلمة.  -3 
 كما كنت في ايام خريفي و رضا هللا على خيمتي. -4 
 و القدير بعد معي و حولي غلماني. -5 
 اذ غسلت خطواتي باللبن و الصخر سكب لي جداول زيت.  -6 
 حين كنت اخرج الى الباب في القرية و اهيئ في الساحة مجلسي. -7 
 راني الغلمان فاختباوا و االشياخ قاموا و وقفوا. -8 
 العظماء امسكوا عن الكالم و وضعوا ايديه  على افواهه .  -9 
 ه  باحناكه .صوت الشرفاء اختفى و لصقت السنت -10 
 الن االذن سمعت فطوبتني و العين رات فشهدت لي.  -11 
 الني انقذت المسكين المستغيث و اليتي  و ال معين له.   -12 
 بركة الهالك حلت علي و جعلت قلب االرملة يسر.  -13 
 لبست البر فكساني كجبة و عمامة كان عدلي.  -14 
 كنت عيونا للعمي و ارجال للعرج. -15 
 انا للفقراء و دعوى ل  اعرفها فحصت عنها. اب -16 
 هشمت اضراس الظال  و من بين اسنانه خطفت الفريسة.  -17 
 فقلت اني في وكري اسل  الروح و مثل السمندل اكثر اياما.  -18 
 اصلي كان منبسطا الى المياه و الطل بات على اغصاني. -19 
 "  كرامتي بقيت حديثة عندي و قوسي تجددت في يدي -20 

 ع:20-2:29)أي
[ المهررررلح أع م لن  2[ ا بهرررر ن م ن فم مجد ق ل الهرررر.وط فم الخ لة. ]1] -:هنا نجد أيوب يذكر مجده الضــائع

 [ الخ لة اضلي من  المجد إ  اجعلن  بتاي إبللس ث بلة.3المجد ولكنل  يل مهتعلن ]
 
 - :(20  - 1:  3ص  1)
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و كان الصبي صموئيل يخدم الرب امام عالي و كانت كلمة الرب عزيزة في تلك االيام ل  تكن رؤيا   -1 "
 كثيرا.

 و كان في ذلك الزمان اذ كان عالي مضطجعا في مكانه و عيناه ابتداتا تضعفان ل  يقدر ان يبصر.  -2 
 فيه تابوت هللا.  و قبل ان ينطفئ سراج هللا و صموئيل مضطجع في هيكل الرب الذي -3 
 ان الرب دعا صموئيل فقال هانذا. -4 
 و ركض الى عالي و قال هانذا النك دعوتني فقال ل  ادع ارجع اضطجع فذهب و اضطجع. -5 
ث  عاد الرب و دعا ايضا صموئيل فقام صموئيل و ذهب الى عالي و قال هانذا النك دعوتني فقال ل    -6 

 ادع يا ابني ارجع اضطجع.
   يعرف صموئيل الرب بعد و ال اعلن له كالم الرب بعد.و ل -7 
و عاد الرب فدعا صموئيل ثالثة فقام و ذهب الى عالي و قال هانذا النك دعوتني ففه  عالي ان الرب  -8 

 يدعو الصبي. 
فقال عالي لصموئيل اذهب اضطجع و يكون اذا دعاك تقول تكل  يا رب الن عبدك سامع فذهب   -9 

 في مكانه.  صموئيل و اضطجع
 فجاء الرب و وقف و دعا كالمرات االول صموئيل صموئيل فقال صموئيل تكل  الن عبدك سامع.  -10 
 فقال الرب لصموئيل هوذا انا فاعل امرا في اسرائيل كل من سمع به تطن اذناه.  -11 
 في ذلك اليوم اقي  على عالي كل ما تكلمت به على بيته ابتدئ و اكمل.   -12 
و قد اخبرته باني اقضي على بيته الى االبد من اجل الشر الذي يعل  ان بنيه قد اوجبوا به اللعنة   -13 

 على انفسه  و ل  يردعه . 
 و لذلك اقسمت لبيت عالي انه ال يكفر عن شر بيت عالي بذبيحة او بتقدمة الى االبد.  -14 
 خاف صموئيل ان يخبر عالي بالرؤيا. و اضطجع صموئيل الى الصباح و فت  ابواب بيت الرب و  -15 
 فدعا عالي صموئيل و قال يا صموئيل ابني فقال هانذا.  -16 
فقال ما الكالم الذي كلمك به ال تخف عني هكذا يعمل لك هللا و هكذا يزيد ان اخفيت عني كلمة من    -17 

 كل الكالم الذي كلمك به.
 فاخبره صموئيل بجميع الكالم و ل  يخف عنه فقال هو الرب ما يحسن في عينيه يعمل.  -18 
 و كبر صموئيل و كان الرب معه و ل  يدع شيئا من جميع كالمه يسقط الى االرض.  -19 
 "  و عرف جميع اسرائيل من دان الى بئر سبع انه قد اؤتمن صموئيل نبيا للرب -20 
 

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

 (13: 85مز)
 (43-37:9)لو
 (1:11-14:10كو1)

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 

 (14-5:21)أع
 (17,16: 85مز)

 (17-10:13)لو
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ــكــــون:  ــيــ ــكـــــاثــــولــ  الــ
 

الـــــــقـــــــداس: (8-2:1بط1)  إنـــــــجـــــــيـــــــل 
 

 
نفســـــــــي و ل  يجعلوك الله  المتكبرون ـقد ـقاموا علي و جمـاعـة العـتاة طلبوا    "  -:(13: 85مز)مزمور ـباكر  

 "  امامه 
 مامور ب كل:

هم الشررررررررل طين مخ لفم الن مو  وهم  =  الله  إن مخالفي الناموس قد قاموا علّي. ومجمع األعزاء طلبوا نفســـــي
 مجمي األعااء ل.وا م، لكن هم م  شئ أم س هللا. لذلك بصلخ هلل للحلرب  من م ومن الخ لة.

 
 -(:43-37:9)لوإنجيل باكر 

 و في اليوم التالي اذ نزلوا من الجبل استقبله جمع كثير.   -37 " 
 و اذا رجل من الجمع صرخ قائال يا معل  اطلب اليك انظر الى ابني فانه وحيد لي.  -38 
 و ها روح ياخذه فيصرخ بغتة فيصرعه مزبدا و بالجهد يفارقه مرضضا اياه.  -39 
 و طلبت من تالميذك ان يخرجوه فل  يقدروا.  -40 
فاجاب يسوع و قال ايها الجيل غير المؤمن و الملتوي الى متى اكون معك  و احتملك  قدم ابنك الى   -41 

 هنا.
 و بينما هو ات مزقه الشيطان و صرعه فانتهر يسوع الروح النجس و شفى الصبي و سلمه الى ابيه.   -42 
 "  عل يسوع قال لتالميذهفبهت الجميع من عظمة هللا و اذ كان الجميع يتعجبون من كل ما ف -43 

 إبجيل ب كل:
 بلى الهيد يشفى الص م بمن يخلج منل اللو  النجس. ف لمهلح أاى للحلرب  من سل  ن الشل طين.

 
 -(:1:11-14:10كو1)البولس 

 (33-14:10كو1)
 لذلك يا احبائي اهربوا من عبادة االوثان.  -14 " 
 اقول كما للحكماء احكموا انت  في ما اقول.  -15 
كاس البركة التي نباركها اليست هي شركة دم المسي  الخبز الذي نكسره اليس هو شركة جسد   -16 

 المسي .
 فاننا نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد الننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد.   -17 
 ذين ياكلون الذبائ  ه  شركاء المذب .انظروا اسرائيل حسب الجسد اليس ال -18 
 فماذا اقول اان الوثن شيء او ان ما ذب  للوثن شيء.   -19 
 بل ان ما يذبحه االم  فانما يذبحونه للشياطين ال هلل فلست اريد ان تكونوا انت  شركاء الشياطين.  -20 
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ي مائدة الرب و في مائدة  ال تقدرون ان تشربوا كاس الرب و كاس شياطين ال تقدرون ان تشتركوا ف   -21 
 شياطين.

 ام نغير الرب العلنا اقوى منه.  -22 
 كل االشياء تحل لي لكن ليس كل االشياء توافق كل االشياء تحل لي و لكن ليس كل االشياء تبني.  -23 
 ال يطلب احد ما هو لنفسه بل كل واحد ما هو لالخر.  -24 
 كل ما يباع في الملحمة كلوه غير فاحصين عن شيء من اجل الضمير.  -25 
 الن للرب االرض و مالها.  -26 
و ان كان احد من غير المؤمنين يدعوك  و تريدون ان تذهبوا فكل ما يقدم لك  كلوا منه غير فاحصين   -27 

 . من اجل الضمير
و لكن ان قال لك  احد هذا مذبوح لوثن فال تاكلوا من اجل ذاك الذي اعلمك  و الضمير الن للرب    -28 

 االرض و مالها.
 اقول الضمير ليس ضميرك انت بل ضمير االخر النه لماذا يحك  في حريتي من ضمير اخر. -29 
 . فان كنت انا اتناول بشكر فلماذا يفترى علي الجل ما اشكر عليه  -30 
 فاذا كنت  تاكلون او تشربون او تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد هللا.   -31 
 كونوا بال عثرة لليهود و لليونانيين و لكنيسة هللا. -32 
 "  كما انا ايضا ارضي الجميع في كل شيء غير طالب ما يوافق نفسي بل الكثيرين لكي يخلصوا. -33 
 (1:11كو1)
 "  كما انا ايضا بالمسي كونوا متمثلين بي  -1 "

 ال ولس:
طلر  ال.داسرررررة وال لو  من الخ لة شرررررلط  سرررررتملارب  فم الحلرة التم وه    هللا لن . =  إهربوا من عبادة األوثان

 المعنى عدس الهيل فم طلر  الخ لة.= ولنعمل كل شئ لمجد هللا. وال نأكل من ذبيحة أوثان
 

 -(:8-2:1بط1)الكاثوليكون 
بمقتضى عل  هللا االب السابق في تقديس الروح للطاعة و رش دم يسوع المسي  لتكثر لك  النعمة و  -2 " 

 السالم. 
مبارك هللا ابو ربنا يسوع المسي  الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسي   -3 

 من االموات. 
 لميراث ال يفنى و ال يتدنس و ال يضمحل محفوظ في السماوات الجلك .  -4 
 انت  الذين بقوة هللا محروسون بايمان لخالص مستعد ان يعلن في الزمان االخير.  -5 
 الذي به تبتهجون مع انك  االن ان كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. -6 
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الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار توجد للمدح و الكرامة و   لكي تكون تزكية ايمانك  و هي اثمن من -7 
 المجد عند استعالن يسوع المسي .

ذـلك و ان ل  تروه تحبوـنه ذـلك و ان كنت  ال تروـنه االن لكن تؤمنون ـبه فتبتهجون بفرح ال ينطق ـبه و   -8 
 "  مجيد

 الك ثولللون:
ــب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية..  اهررررر لح هللا وشرررررلله شرررررلط  سرررررتملارب  فم =  لميراث ال يفنىمبارك الرب هللا.. حسـ

 .إن كان يجب أن تحزنوا بتجارب متنوعةطلر  الحلرة. إ تم ل التج ر  أيضً  ب  اذمل هو شلط ث ٍن= 
 

 -(:14-5:21)أعاإلبركسيس 
و لكن لما استكملنا االيام خرجنا ذاهبين و ه  جميعا يشيعوننا مع النساء و االوالد الى خارج المدينة   -5 " 

 فجثونا على ركبنا على الشاطئ و صلينا. 
 و لما ودعنا بعضنا بعضا صعدنا الى السفينة و اما ه  فرجعوا الى خاصته . -6 
الى بتولمايس فسلمنا على االخوة و مكثنا عنده  يوما و لما اكملنا السفر في البحر من صور اقبلنا  -7 

 واحدا.
ث  خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس و جئنا الى قيصرية فدخلنا بيت فيلبس المبشر اذ كان واحدا من  -8 

 السبعة و اقمنا عنده.
 و كان لهذا اربع بنات عذارى كن يتنبان. -9 
 من اليهودية نبي اسمه اغابوس. و بينما نحن مقيمون اياما كثيرة انحدر   -10 
فجاء الينا و اخذ منطقة بولس و ربط يدي نفسه و رجليه و قال هذا يقوله الروح القدس الرجل الذي    -11 

 له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهود في اورشلي  و يسلمونه الى ايدي االم .
 عد الى اورشلي .فلما سمعنا هذا طلبنا اليه نحن و الذين من المكان ان ال يص  -12 
فاجاب بولس ماذا تفعلون تبكون و تكسرون قلبي الني مستعد ليس ان اربط فقط بل ان اموت ايضا   -13 

 في اورشلي  الجل اس  الرب يسوع.
 "  و لما ل  يقنع سكتنا قائلين لتكن مشيئة الرب -14 

 ا بلمهلس:
 يعلن إراا طل ب لمهلح م م   دث لل.بلى هن  بولس على إستعدام أن يموت من أجل المهلح. ف و 
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 رجوع للفهرس  يوم الجمعة من األسبوع الخامس

 
 -(:27-21:8)يوإنجيل القداس 

قال له  يسوع ايضا انا امضي و ستطلبونني و تموتون في خطيتك  حيث امضي انا ال تقدرون انت     -21 " 
 ان تاتوا.

 فقال اليهود العله يقتل نفسه حتى يقول حيث امضي انا ال تقدرون انت  ان تاتوا.  -22 
 فقال له  انت  من اسفل اما انا فمن فوق انت  من هذا العال  اما انا فلست من هذا العال .   -23 
 فقلت لك  انك  تموتون في خطاياك  النك  ان ل  تؤمنوا اني انا هو تموتون في خطاياك .  -24 
 فقالوا له من انت فقال له  يسوع انا من البدء ما اكلمك  ايضا به.  -25 
شياء كثيرة اتكل  و احك  بها من نحوك  لكن الذي ارسلني هو حق و انا ما سمعته منه فهذا  ان لي ا -26 

 اقوله للعال . 
 "   و ل  يفهموا انه كان يقول له  عن االب -27 

 إبجيل ال.دا :
  "لحمً  وممً  ال يلث ن ملكوت الهررررموات" ف لخ لة سرررر  ت موان  فم ا  ي ب =  حيث أمضـــي أنا ال تقدرون أن تأتوا

وه كن  بعيدًا عن المجد. والمهررررلح أاى مهرررر ب  لن  للعد لن  مل بً  فم المجد. ومن ال يؤمن ب لمهررررلح سررررلموت فم 
ا يتل ولن يذهب  يث يذهب المهررررررلح. والمهررررررلح أاى  تى ال بموت فم ا  ي ب ، ولكم يخلصررررررن  من   فنذهب 

  يث  هب هو.
 احمدك من كل قلبي قدام االلهة ارن  لك. -1   " -(:2,1: 137مز)مزمور إنجيل القداس 

 "  اسجد في هيكل قدسك و احمد اسمك على رحمتك و حقك النك قد عظمت كلمتك على كل اسمك -2 
 مامور ا بجيل:

هذا إعتلاف بعمل المهررررررررررررررلح الذي بل سررررررررررررررندال المجد. وا عتلاف فلل بوع من إع ن  =  أعترف لك من كل قلبي
  ص وال ماول للمجد.ا يم ن الذي بدوبل ال ا

 
 
 

 النبوات:
 (12-1:5)أم (24-2:17مل1) (27:12-29:11)تث
  (9-1:43)إش (5:32-9:30)أي

 
 -:(27:12-29:11)تث
 (32-29:11)تث
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و اذا جاء بك الرب الهك الى االرض التي انت داخل اليها لكي تمتلكها فاجعل البركة على جبل    -29  "
 جرزي  و اللعنة على جبل عيبال.

اما هما في عبر االردن وراء طريق غروب الشمس في ارض الكنعانيين الساكنين في العربة مقابل   -30 
 الجلجال بجانب بلوطات مورة.

 االردن لتدخلوا و تمتلكوا االرض التي الرب الهك  يعطيك  تمتلكونها و تسكنونها.  النك  عابرون   -31 
 "  فاحفظوا جميع الفرائض و االحكام التي انا واضع امامك  اليوم لتعملوها. -32 

 (27-1:12)تث
كها كل  هذه هي الفرائض و االحكام التي تحفظون لتعملوها في االرض التي اعطاك الرب اله ابائك لتمتل -1 "

 االيام التي تحيون على االرض.
تخربون جميع االماكن حيث عبدت االم  التي ترثونها الهتها على الجبال الشامخة و على التالل و   -2 

 تحت كل شجرة خضراء.
و تهدمون مذابحه  و تكسرون انصابه  و تحرقون سواريه  بالنار و تقطعون تماثيل الهته  و تمحون  -3 

 مكان.اسمه  من ذلك ال
 ال تفعلوا هكذا للرب الهك . -4 
بل المكان الذي يختاره الرب الهك  من جميع اسباطك  ليضع اسمه فيه سكناه تطلبون و الى هناك  -5 

 تاتون.
و تقدمون الى هناك محرقاتك  و ذبائحك  و عشورك  و رفائع ايديك  و نذورك  و نوافلك  و ابكار بقرك    -6 

 و غنمك . 
و تاكلون هناك امام الرب الهك  و تفرحون بكل ما تمتد اليه ايديك  انت  و بيوتك  كما باركك  الرب   -7 

 الهك . 
 ال تعملوا حسب كل ما نحن عاملون هنا اليوم اي كل انسان مهما صل  في عينيه.  -8 
 النك  ل  تدخلوا حتى االن الى المقر و النصيب اللذين يعطيك  الرب الهك . -9 
فمتى عبرت  االردن و سكنت  االرض التي يقسمها لك  الرب الهك  و اراحك  من جميع اعدائك  الذين   -10 

 كنت  امنين.حواليك  و س
فالمكان الذي يختاره الرب الهك  ليحل اسمه فيه تحملون اليه كل ما انا اوصيك  به محرقاتك  و    -11 

 ذبائحك  و عشورك  و رفائع ايديك  و كل خيار نذورك  التي تنذرونها للرب. 
في ابوابك  النه  تفرحون امام الرب الهك  انت  و بنوك  و بناتك  و عبيدك  و اماؤك  و الالوي الذي   -12 

 ليس له قس  و ال نصيب معك .
 احترز من ان تصعد محرقاتك في كل مكان تراه. -13 
بل في المكان الذي يختاره الرب في احد اسباطك هناك تصعد محرقاتك و هناك تعمل كل ما انا اوصيك   -14 

 به. 
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بركة الرب الهك التي  و لكن من كل ما تشتهي نفسك تذب  و تاكل لحما في جميع ابوابك حسب   -15 
 اعطاك النجس و الطاهر ياكالنه كالظبي و االيل. 

 و اما الدم فال تاكله على االرض تسفكه كالماء.   -16 
ال يحل لك ان تاكل في ابوابك عشر حنطتك و خمرك و زيتك و ال ابكار بقرك و غنمك و ال شيئا من    -17 

 نذورك التي تنذر و نوافلك و رفائع يدك. 
ام الرب الهك تاكلها في المكان الذي يختاره الرب الهك انت و ابنك و ابنتك و عبدك و امتك و  بل ام  -18 

 الالوي الذي في ابوابك و تفرح امام الرب الهك بكل ما امتدت اليه يدك.
 احترز من ان تترك الالوي كل ايامك على ارضك. -19 
ن نفسك تشتهي ان تاكل لحما فمن كل ما اذا وسع الرب الهك تخومك كما كلمك و قلت اكل لحما ال  -20 

 تشتهي نفسك تاكل لحما. 
اذا كان المكان الذي يختاره الرب الهك ليضع اسمه فيه بعيدا عنك فاذب  من بقرك و غنمك التي   -21 

 اعطاك الرب كما اوصيتك و كل في ابوابك من كل ما اشتهت نفسك. 
 الطاهر ياكالنه سواء. كما يؤكل الظبي و االيل هكذا تاكله النجس و  -22 
 لكن احترز ان ال تاكل الدم الن الدم هو النفس فال تاكل النفس مع اللح . -23 
 ال تاكله على االرض تسفكه كالماء.   -24 
 ال تاكله لكي يكون لك و الوالدك من بعدك خير اذا عملت الحق في عيني الرب.  -25 
 ب الى المكان الذي يختاره الرب.و اما اقداسك التي لك و نذورك فتحملها و تذه   -26 
فتعمل محرقاتك اللح  و الدم على مذب  الرب الهك و اما ذبائحك فيســــــفك دمها على مذب  الرب الهك   -27 

 "  و اللح  تاكله
يتكلم هن  موسرررى الن م عن ماول أرض الملع م، ولكن هذا رما لداول المجد والهرررم ء.   ع:27:12-29:11)اث 

األرض أن يحفظوا الوصر ي  ورلفضروا الةا مة الوثنلة، ور.دموا الةا مة هلل. وطاعً  مف وس ب ذا أن وم ن شرلط ماول  
 بفس الوص ي  هم شلط ماول الهم ء.

 
 -:(24-2:17مل1)
 و كان كالم الرب له قائال. -2 "
 انطلق من هنا و اتجه نحو المشرق و اختبئ عند نهر كريث الذي هو مقابل االردن. -3 
 فتشرب من النهر و قد امرت الغربان ان تعولك هناك. -4 
 فانطلق و عمل حسب كالم الرب و ذهب فاقام عند نهر كريث الذي هو مقابل االردن. -5 
 و كانت الغربان تاتي اليه بخبز و لح  صباحا و بخبز و لح  مساء و كان يشرب من النهر. -6 
 النه ل  يكن مطر في االرض. و كان بعد مدة من الزمان ان النهر يبس  -7 
 و كان له كالم الرب قائال. -8 
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 ق  اذهب الى صرفة التي لصيدون و اق  هناك هوذا قد امرت هناك امراة ارملة ان تعولك. -9 
فقام و ذهب الى صرفة و جاء الى باب المدينة و اذا بامراة ارملة هناك تقش عيدانا فناداها و قال    -10 

 اناء فاشرب. هاتي لي قليل ماء في 
 و فيما هي ذاهبة لتاتي به ناداها و قال هاتي لي كسرة خبز في يدك.   -11 
فقالت حي هو الرب الهك انه ليست عندي كعكة و لكن ملء كف من الدقيق في الكوار و قليل من    -12 

 الزيت في الكوز و هانذا اقش عودين التي و اعمله لي و البني لناكله ث  نموت. 
ايليا ال تخافي ادخلي و اعملي كقولك و لكن اعملي لي منها كعكة صغيرة اوال و اخرجي بها فقال لها   -13 

 الي ث  اعملي لك و البنك اخيرا.
النه هكذا قال الرب اله اسرائيل ان كوار الدقيق ال يفرغ و كوز الزيت ال ينقص الى اليوم الذي فيه   -14 

 يعطي الرب مطرا على وجه االرض.
 علت حسب قول ايليا و اكلت هي و هو و بيتها اياما. فذهبت و ف  -15 
 كوار الدقيق ل  يفرغ و كوز الزيت ل  ينقص حسب قول الرب الذي تكل  به عن يد ايليا. -16 
 و بعد هذه االمور مرض ابن المراة صاحبة البيت و اشتد مرضه جدا حتى ل  تبق فيه نسمة.  -17 
  هل جئت الي لتذكير اثمي و اماتة ابني.فقالت اليليا ما لي و لك يا رجل هللا  -18 
فقال لها اعطيني ابنك و اخذه من حضنها و صعد به الى العلية التي كان مقيما بها و اضجعه على   -19 

 سريره.
و صرخ الى الرب و قال ايها الرب الهي اايضا الى االرملة التي انا نازل عندها قد اسات باماتتك    -20 

 ابنها.
 الولد ثالث مرات و صرخ الى الرب و قال يا رب الهي لترجع نفس هذا الولد الى جوفه. فتمدد على  -21 
 فسمع الرب لصوت ايليا فرجعت نفس الولد الى جوفه فعاش.  -22 
 فاخذ ايليا الولد و نزل به من العلية الى البيت و دفعه المه و قال ايليا انظري ابنك حي.  -23 
 "  لوقت علمت انك رجل هللا و ان كالم الرب في فمك حقفقالت المراة اليليا هذا ا -24 
 
 ع:24-2:17مل1)

هن  بلى عظمة ا يم ن، الذي بهررر ال م بت الغلب ن اعول إيلل ، وبهررر ال ب.يت األرملة  لة، وبهررر ب ا يم ن ع ش  
 الولد بعد أن م ت. والمعنى أن ا يم ن شلط الحل ة األبدية وهذا موضوع إبجيل ال.دا .

 
 -:(12-1:5)أم
 يا ابني اصغ الى حكمتي امل اذنك الى فهمي.  -1 "
 لحفظ التدابير و لتحفظ شفتاك معرفة.  -2 
 الن شفتي المراة االجنبية تقطران عسال و حنكها انع  من الزيت. -3 
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 لكن عاقبتها مرة كاالفسنتين حادة كسيف ذي حدين. -4 
 الهاوية. قدماها تنحدران الى الموت خطواتها تتمسك ب -5 
 لئال تتامل طريق الحياة تمايلت خطواتها و ال تشعر. -6 
 و االن ايها البنون اسمعوا لي و ال ترتدوا عن كلمات فمي. -7 
 ابعد طريقك عنها و ال تقرب الى باب بيتها. -8 
 لئال تعطي زهرك الخرين و سنينك للقاسي.  -9 
 بيت غريب. لئال تشبع االجانب من قوتك و تكون اتعابك في  -10 
 فتنوح في اواخرك عند فناء لحمك و جسمك.  -11 
 "  فتقول كيف اني ابغضت االدب و رذل قلبي التوبيخ -12 
 ع:12-1:5)أس 

بلى الاب  سررررررر ب ال    والموت والجحلم، والاب  بوعين: زب  رو م= دا مة أ د  يل هللا. وزب  جهررررررردي. وم هم  
 .فتندم في آخرتك عند فناء لحمك وجسدكي. ي ع قة ا به ن ب   في لك ا به ن= 

 
 -:(9-1:43)إش

ف الني فديتك دعوتك باسمك انت  و االن هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب و جابلك يا اسرائيل ال تخ -1 "
 لي.

اذا اجتزت في المياه فانا معك و في االنهار فال تغمرك اذا مشيت في النار فال تلذع و اللهيب ال  -2 
 يحرقك. 

 الني انا الرب الهك قدوس اسرائيل مخلصك جعلت مصر فديتك كوش و سبا عوضك. -3 
 عطي اناسا عوضك و شعوبا عوض نفسك.اذ صرت عزيزا في عيني مكرما و انا قد احببتك ا  -4 
 ال تخف فاني معك من المشرق اتي بنسلك و من المغرب اجمعك. -5 
 اقول للشمال اعط و للجنوب ال تمنع ايت ببني من بعيد و ببناتي من اقصى االرض. -6 
 بكل من دعي باسمي و لمجدي خلقته و جبلته و صنعته.  -7 
 اخرج الشعب االعمى و له عيون و االص  و له اذان.  -8 
اجتمعوا ـيا ـكل االم  مـعا و لتلتئ  القـباـئل من منه  يخبر بـهذا و يعلمـنا ـباالولـيات ليـقدموا شـــــــــهوده  و   -9 

 "  يتبرروا او ليسمعوا فيقولوا صدق
 
 
 

 ع:9-1:43)إش
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ــلكـت في الـنار فال تحترق  لر ة.  =  إفـتدتـيك.. إذا إجتزت في المـياه ـفإني مـعكإني ـقد    لر ة. فر لفرداء = وعذا ســـــــ
ألني أنا الرب أع  ب   ل ة أبدية، وال الموت )المل هع ق مرة أن ا لكن ، وال الن ر= الجحلم، ق مر أن يضررررمن .. لم  ا 

 .إلهك قدوس إسرائيل مخلصك
 
 

 -:(5:32-9:30)أي
 (31-9:30)أي

 اما االن فصرت اغنيته  و اصبحت له  مثال.  -9  "
 يكرهونني يبتعدون عني و امام وجهي ل  يمسكوا عن البسق.  -10 
 النه اطلق العنان و قهرني فنزعوا الزمام قدامي.   -11 
 عن اليمين الفروخ يقومون يزيحون رجلي و يعدون علي طرقه  للبوار.  -12 
 افسدوا سبلي اعانوا على سقوطي ال مساعد عليه . -13 
 ياتون كصدع عريض تحت الهدة يتدحرجون.  -14 
 انقلبت علي اهوال طردت كالري  نعمتي فعبرت كالسحاب سعادتي.  -15 
 ايام المذلة. فاالن انهالت نفسي علي و اخذتني   -16 
 الليل ينخر عظامي في و عارقي ال تهجع. -17 
 بكثرة الشدة تنكر لبسي مثل جيب قميصي حزمتني.   -18 
 قد طرحني في الوحل فاشبهت التراب و الرماد.   -19 
 اليك اصرخ فما تستجيب لي اقوم فما تنتبه الي. -20 
 تحولت الى جاف من نحوي بقدرة يدك تضطهدني.   -21 
 حملتني اركبتني الري  و ذوبتني تشوها. -22 
 الني اعل  انك الى الموت تعيدني و الى بيت ميعاد كل حي.  -23 
 و لكن في الخراب اال يمد يدا في البلية اال يستغيث عليها.  -24 
 سكين.ال  ابك لمن عسر يومه ال  تكتئب نفسي على الم -25 
 حينما ترجيت الخير جاء الشر و انتظرت النور فجاء الدجى.  -26 
 امعائي تغلي و ال تكف تقدمتني ايام المذلة. -27 
 اسوددت لكن بال شمس قمت في الجماعة اصرخ. -28 
 صرت اخا للذئاب و صاحبا لرئال النعام.  -29 
 حرش جلدي علي و عظامي احترت من الحرارة في.  -30 
 "  ودي للنوح و مزماري لصوت الباكين.صار ع -31 

 (31)أي



 ( يوم الجمعة من األسبوع الخامس)  قراءات الصوم الكبير
 

259 

 عهدا قطعت لعيني فكيف اتطلع في عذراء.  -1 "
 و ما هي قسمة هللا من فوق و نصيب القدير من االعالي. -2 
 اليس البوار لعامل الشر و النكر لفاعلي االث .  -3 
 اليس هو ينظر طرقي و يحصي جميع خطواتي.  -4 
 ان كنت قد سلكت مع الكذب او اسرعت رجلي الى الغش.  -5 
 ليزني في ميزان الحق فيعرف هللا كمالي. -6 
 ان حادت خطواتي عن الطريق و ذهب قلبي وراء عيني او لصق عيب بكفي.  -7 
 ازرع و غيري ياكل و فروعي تستاصل.  -8 
 على امراة او كمنت على باب قريبي.ان غوي قلبي  -9 
 فلتطحن امراتي الخر و لينحن عليها اخرون.  -10 
 الن هذه رذيلة و هي اث  يعرض للقضاة.  -11 
 النها نار تاكل حتى الى الهالك و تستاصل كل محصولي.   -12 
 ان كنت رفضت حق عبدي و امتي في دعواهما علي. -13 
 فماذا كنت اصنع حين يقوم هللا و اذا افتقد فبماذا اجيبه.  -14 
 اوليس صانعي في البطن صانعه و قد صورنا واحد في الرح .  -15 
 ان كنت منعت المساكين عن مراده  او افنيت عيني االرملة. -16 
 منها اليتي . او اكلت لقمتي وحدي فما اكل -17 
 بل منذ صباي كبر عندي كاب و من بطن امي هديتها.   -18 
 ان كنت رايت هالكا لعدم اللبس او فقيرا بال كسوة. -19 
 ان ل  تباركني حقواه و قد استدفا بجزة غنمي.  -20 
 ان كنت قد هززت يدي على اليتي  لما رايت عوني في الباب. -21 
 سر ذراعي من قصبتها. فلتسقط عضدي من كتفي و لتنك  -22 
 الن البوار من هللا رعب علي و من جالله ل  استطع.  -23 
 ان كنت قد جعلت الذهب عمدتي او قلت لالبريز انت متكلي.  -24 
 ان كنت قد فرحت اذ كثرت ثروتي و الن يدي وجدت كثيرا. -25 
 ان كنت قد نظرت الى النور حين ضاء او الى القمر يسير بالبهاء.  -26 
 و غوي قلبي سرا و لث  يدي فمي.  -27 
 فهذا ايضا اث  يعرض للقضاة الني اكون قد جحدت هللا من فوق.   -28 
 ان كنت قد فرحت ببلية مبغضي او شمت حين اصابه سوء.  -29 
 بل ل  ادع حنكي يخطئ في طلب نفسه بلعنة.   -30 
 ان كان اهل خيمتي ل  يقولوا من ياتي باحد ل  يشبع من طعامه.  -31 
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 غريب ل  يبت في الخارج فتحت للمسافر ابوابي. -32 
 ان كنت قد كتمت كالناس ذنبي الخفاء اثمي في حضني.  -33 
 اذ رهبت جمهورا غفيرا و روعتني اهانة العشائر فكففت و ل  اخرج من الباب. -34 
 من لي بمن يسمعني هوذا امضائي ليجبني القدير و من لي بشكوى كتبها خصمي.   -35 
 ت احملها على كتفي كنت اعصبها تاجا لي.فكن  -36 
   كنت اخبره بعدد خطواتي و ادنو منه كشريف. -37 

 ان كانت ارضي قد صرخت علي و تباكت اتالمها جميعا. -38
 ان كنت قد اكلت غلتها بال فضة او اطفات انفس اصحابها.  -39 
 "   فعوض الحنطة لينبت شوك و بدل الشعير زوان تمت اقوال ايوب.  -40 

 (5-1:32)أي
 فكف هؤالء الرجال الثالثة عن مجاوبة ايوب لكونه بارا في عيني نفسه. -1 "
فحمي غضب اليهو بن برخئيل البوزي من عشيرة رام على ايوب حمي غضبه النه حسب نفسه ابر من  -2 

 هللا.
 و على اصحابه الثالثة حمي غضبه النه  ل  يجدوا جوابا و استذنبوا ايوب.  -3 
 و كان اليهو قد صبر على ايوب بالكالم النه  اكثر منه اياما.  -4 
 "  اب في افواه الرجال الثالثة حمي غضبهفلما راى اليهو انه ال جو  -5 

 ع:5:32-9:30)أي
بلى هن  أيو  يللر ورارد أبل ب  ا لة وب  عيب وهذا م  جعل ألي و يغضرررررررررررب. فملي و م ن ف همً  أبل ال يوجد 

 إبه ن ب  عيب، بل أن من يحال الل  يؤمبل وهذا التمميب هو طلر  الهم ء.
 

 القراءات:
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ

ــيـــــل    بـــــاكـــــر: إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 
ــكــــون:  ــيــ ــكـــــاثــــولــ  الــ

 

 (9,8: 85مز)
 (34-28:12)مر

 (16 - 5:  12عب )
 (5:5-15:4بط1)

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (3:16-36:15)أع
 (2,1: 137مز)

 (27-21:8)يو

يمجدون  كل االم  الذين صــــــــنعته  ياتون و يســــــــجدون امامك يا رب و   -8  "  -:(9,8:  85مز)مزمور باكر 
 "  النك عظي  انت و صانع عجائب انت هللا وحدك -9 اسمك.

 مامور ب كل:
إشررررررر رة لإلبجيل )ب كلع الذي يتكلم عن ا يم ن ب  ؟،  =  كل األم  الذين خلقته  يأتون ويســـــجدون أمامك يا رب

 .ويمجدون إسمك.. عن  ب  ف   األمم امام واؤمن ب لمهلح واهجد لل
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 -(:34-28:12)مرإنجيل باكر 

فجاء واحد من الكتبة و سمعه  يتحاورون فلما راى انه اجابه  حسنا ساله اية وصية هي اول    -28  " 
 الكل. 

 فاجابه يسوع ان اول كل الوصايا هي اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد.  -29 
و تحب الرب الهك من كل قلبك و من كل نفسك و من كل فكرك و من كل قدرتك هذه هي الوصية    -30 

 االولى.
 و ثانية مثلها هي تحب قريبك كنفسك ليس وصية اخرى اعظ  من هاتين.  -31 
 فقال له الكاتب جيدا يا معل  بالحق قلت النه هللا واحد و ليس اخر سواه.   -32 
و محبته من كل القلب و من كل الفه  و من كل النفس و من كل القدرة و محبة القريب كالنفس هي    -33 

 افضل من جميع المحرقات و الذبائ .
 " فلما راه يسوع انه اجاب بعقل قال له لست بعيدا عن ملكوت هللا و ل  يجسر احد بعد ذلك ان يساله -34 

 إبجيل ب كل:
 والمحاة هلل ولل.لرب. بمن هللا وا د يهتح  المحاة . الخ ص وهو ا يم ن يللمن  ا بجيل عن طلر 

 
 -(:16 - 5:  12عب )البولس 

 و قد نسيت  الوعظ الذي يخاطبك  كبنين يا ابني ال تحتقر تاديب الرب و ال تخر اذا وبخك. -5  " 
 الن الذي يحبه الرب يؤدبه و يجلد كل ابن يقبله.  -6 
 التاديب يعاملك  هللا كالبنين فاي ابن ال يؤدبه ابوه.  ان كنت  تحتملون  -7 
 و لكن ان كنت  بال تاديب قد صار الجميع شركاء فيه فانت  نغول ال بنون.  -8 
 ث  قد كان لنا اباء اجسادنا مؤدبين و كنا نهابه  افال نخضع باالولى جدا البي االرواح فنحيا.  -9 
 استحسانه  و اما هذا فالجل المنفعة لكي نشترك في قداسته. الن اولئك ادبونا اياما قليلة حسب   -10 
و لكن كل تاديب في الحاضر ال يرى انه للفرح بل للحزن و اما اخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر   -11 

 للسالم. 
 لذلك قوموا االيادي المسترخية و الركب المخلعة. -12 
 و اصنعوا الرجلك  مسالك مستقيمة لكي ال يعتسف االعرج بل بالحري يشفى.  -13 
 ع و القداسة التي بدونها لن يرى احد الرب.اتبعوا السالم مع الجمي -14 
 مالحظين لئال يخيب احد من نعمة هللا لئال يطلع اصل مرارة و يصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون.  -15 
 "  لئال يكون احد زانيا او مستبيحا كعيسو الذي الجل اكلة واحدة باع بكوريته -16 

 ال ولس:
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ن  الع صرررررلة المتملمة احت ج لتمميب، وهذا م  يللمن  عنل بولس اللسرررررول  ال يلفم ا يم ن للوصرررررول للمجد. ف  لعت
 .نحياهن ، والتمميب هدفل أن 

 
  -(:5:5-15:4بط1)الكاثوليكون 

 (19-15:4بط1)
 فال يتال  احدك  كقاتل او سارق او فاعل شر او متداخل في امور غيره. -15 "
 و لكن ان كان كمسيحي فال يخجل بل يمجد هللا من هذا القبيل.   -16 
 النه الوقت البتداء القضاء من بيت هللا فان كان اوال منا فما هي نهاية الذين ال يطيعون انجيل هللا.   -17 
 و ان كان البار بالجهد يخلص فالفاجر و الخاطئ اين يظهران.   -18 
 "  ئة هللا فليستودعوا انفسه  كما لخالق امين في عمل الخير.فاذا الذين يتالمون بحسب مشي -19 
 (5-1:5بط1)
اطلب الى الشيوخ الذين بينك  انا الشيخ رفيقه  و الشاهد الالم المسي  و شريك المجد العتيد ان   -1 " 

 يعلن.
 ارعوا رعية هللا التي بينك  نظارا ال عن اضطرار بل باالختيار و ال لرب  قبي  بل بنشاط. -2 
 و ال كمن يسود على االنصبة بل صائرين امثلة للرعية.  -3 
 رئيس الرعاة تنالون اكليل المجد الذي ال يبلى.و متى ظهر  -4 
كذلك ايها االحداث اخضـعوا للشـيوخ و كونوا جميعا خاضـعين بعضـك  لبعض و تسـربلوا بالتواضـع الن هللا   -5 

 "  يقاوم المستكبرين و اما المتواضعون فيعطيه  نعمة
 الك ثولللون:

أي ال اع وا للن   فلصررة أن يضررلبومم بهرر ب أا  اكم. ولكن =  فال يتأل  أحدك  كقاتل أو سـارق ي.ول اللسررول  
طوبى لمن ي  ن ألبل مهرررلحم، ف.و ألبل مهرررلحم وللس بهررر ب أا  ال.  ينئذ يلون إ تم لل لأللم ألبل مهرررلحم  

 ا ض   م طلر  المجد.= فال يخجل بل ليمجد هللا بهذا اإلس طلر.ل للمجد= 
 

 -(:3:16-36:15)أعاإلبركسيس 
 (41-36:15)أع

 ث  بعد ايام قال بولس لبرنابا لنرجع و نفتقد اخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف ه .  -36 " 
 فاشار برنابا ان ياخذا معهما ايضا يوحنا الذي يدعى مرقس.  -37 
 و اما بولس فكان يستحسن ان الذي فارقهما من بمفيلية و ل  يذهب معهما للعمل ال ياخذانه معهما.  -38 
 فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق احدهما االخر و برنابا اخذ مرقس و سافر في البحر الى قبرس.   -39 
 و اما بولس فاختار سيال و خرج مستودعا من االخوة الى نعمة هللا.  -40 
 "  فاجتاز في سورية و كيليكية يشدد الكنائس. -41 
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 (3-1:16)أع
ث  وصل الى دربة و لسترة و اذا تلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس ابن امراة يهودية مؤمنة و لكن اباه  -1 "

 يوناني. 
 و كان مشهودا له من االخوة الذين في لسترة و ايقونية.  -2 
 فـاراد بولس ان يخرج هـذا معـه فـاخـذه و ختـنه من اجـل اليهود اـلذين في تـلك االمـاكن الن الجميع كـانوا  -3 

 "  يعرفون اباه انه يوناني
 ا بلمهلس:

هذا مور الكنلهرررررة أن افت.د أوالمه  المجلبين والمتملمين  تى ال =  بعد أيام قال بولس لبرنابا لنرجع ونفتقد اإلخوة
يخوروا فم ال لر . ولكن إاتل ر هذا الفصررررررل لل معنى م م. ف ولس رفض إصرررررر ح   ملقس الي ومي األصررررررل 

أعم ل المهرلح، و لك للفضرل أن يذهب مي بولس فم الل لة الهر ب.ة، ربم  لملضرل وربم  لصرعوبة  والذي بظل مل 
 الكلازة. وأاذ معل الموث و  األممم الذي لم يلى المهلح لكنل آمن مون أن يلى.

والمعنى أن من يلفض ال بصريب لل فم المجد، ومن ي. ل لل بصريب فم المجد. على أن ملقس مم  هو معلوف 
ع لكن النا الم.صررروم 11:4ام2لز فم مصرررل وفم مل الدبل ، وق ل عنل بولس أبل صررر ر ب فعً  للخدمة )ع م وم

 منل المعنى اللماي.
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 رجوع للفهرس  يوم السبت من األسبوع الخامس

 
 -(:39-13:23)متإنجيل القداس 

لكن ويل لك  ايها الكتبة و الفريسيون المراؤون النك  تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فال  -13 " 
 تدخلون انت  و ال تدعون الداخلين يدخلون. 

ويل لك  ايها الكتبة و الفريسيون المراؤون النك  تاكلون بيوت االرامل و لعلة تطيلون صلواتك  لذلك  -14 
 تاخذون دينونة اعظ . 

ويل لك  ايها الكتبة و الفريسيون المراؤون النك  تطوفون البحر و البر لتكسبوا دخيال واحدا و متى  -15 
 حصل تصنعونه ابنا لجهن  اكثر منك  مضاعفا.

ويل لك  ايها القادة العميان القائلون من حلف بالهيكل فليس بشيء و لكن من حلف بذهب الهيكل   -16 
 يلتزم. 

 ميان ايما اعظ  الذهب ام الهيكل الذي يقدس الذهب.ايها الجهال و الع -17 
 و من حلف بالمذب  فليس بشيء و لكن من حلف بالقربان الذي عليه يلتزم.  -18 
 ايها الجهال و العميان ايما اعظ  القربان ام المذب  الذي يقدس القربان.  -19 
 فان من حلف بالمذب  فقد حلف به و بكل ما عليه.  -20 
 الهيكل فقد حلف به و بالساكن فيه. من حلف ب  -21 
 و من حلف بالسماء فقد حلف بعرش هللا و بالجالس عليه.  -22 
ويل لك  ايها الكتبة و الفريسيون المراؤون النك  تعشرون النعنع و الشبث و الكمون و تركت  اثقل   -23 

 .الناموس الحق و الرحمة و االيمان كان ينبغي ان تعملوا هذه و ال تتركوا تلك
 ايها القادة العميان الذين يصفون عن البعوضة و يبلعون الجمل.  -24 
ويل لك  ايها الكتبة و الفريسيون المراؤون النك  تنقون خارج الكاس و الصحفة و هما من داخل   -25 

 مملوان اختطافا و دعارة.
 نقيا. ايها الفريسي االعمى نق اوال داخل الكاس و الصحفة لكي يكون خارجهما ايضا -26 
ويل لك  ايها الكتبة و الفريسيون المراؤون النك  تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة و هي   -27 

 من داخل مملوءة عظام اموات و كل نجاسة. 
 هكذا انت  ايضا من خارج تظهرون للناس ابرارا و لكنك  من داخل مشحونون رياء و اثما.  -28 
 ويل لك  ايها الكتبة و الفريسيون المراؤون النك  تبنون قبور االنبياء و تزينون مدافن الصديقين. -29 
 و تقولون لو كنا في ايام ابائنا لما شاركناه  في دم االنبياء.   -30 
 فانت  تشهدون على انفسك  انك  ابناء قتلة االنبياء.  -31 
 فامالوا انت  مكيال ابائك .  -32 
 ها الحيات اوالد االفاعي كيف تهربون من دينونة جهن . اي  -33 
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لذلك ها انا ارسل اليك  انبياء و حكماء و كتبة فمنه  تقتلون و تصلبون و منه  تجلدون في   -34 
 مجامعك  و تطردون من مدينة الى مدينة. 

برخيا الذي  لكي ياتي عليك  كل دم زكي سفك على االرض من دم هابيل الصديق الى دم زكريا بن  -35 
 قتلتموه بين الهيكل و المذب .

 الحق اقول لك  ان هذا كله ياتي على هذا الجيل. -36 
يا اورشلي  يا اورشلي  يا قاتلة االنبياء و راجمة المرسلين اليها ك  مرة اردت ان اجمع اوالدك كما    -37 

 تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها و ل  تريدوا.
 هوذا بيتك  يترك لك  خرابا.   -38 
 "  الني اقول لك  انك  ال ترونني من االن حتى تقولوا مبارك االتي باس  الرب -39 
 جيل ال.دا :إب

أن   إرامة المهررلحالخ لة أات ب لور ت على ا بهرر ن  بحلافل مم  إبحلف هؤالء الكتاة والفلرهرريون. ولكن ال ظ ف
يجمي الكرل احرت جنر  لرل، وبحن الرذين بلفض. هو أاى لخ ص الكرل، هو أاى و مرل هرذه الور ت. فلن.ردس اوبرة  

. ثم امام قصرررررررررة المخلي  ك  مرة اردت......فل  تريدوا   بجيل ب.ول الل وبهرررررررررتمي لصررررررررروال ف  ب لك. ورنت ى ا 
 . هل تريد ان تبرأوالل  يهملل  

 
ــتجب لي    "  -(:1:  142مز)مزمور إنجيل القداس   ــرعاتي بامانتك اسـ ــغ الى تضـ ــالتي و اصـ ــمع صـ يا رب اسـ

 "  بعدلك. و ال تدخل في المحاكمة مع عبدك فانه لن يتبرر قدامك حي
 مامور ال.دا :

كم  =  وال تدخل في المحاكمة مع عبدك.  ال يغضرب هللا علم  صرلاخ ل لب الل مة  تى  =  إسـتمع صـالتييا رب  
  لور ت.بعلي م  ن .ت مالت فم المح كمة مي الكتاة والفلرهيين ف

 
 القراءات:

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

 

 (3,2: 64مز)
 (10-3:15)لو
 (2: 6-16:  5غل )

 (11-7:5)يع

 اإلبــــــــــركســــــــــــــــــيــــــــــس:  
القــــداس:  إنجيــــل   مزمور 
الــــــقــــــداس:   إنــــــجــــــيــــــل 

 

 (18-1:26)أع
 (1: 142مز)

 (39-13:23)مت

اثام قد قويت علي معاصــينا   -3   يا ســامع الصــالة اليك ياتي كل بشــر.  -2  "  -:(3,2:  64مز)مزمور باكر 
 "  انت تكفر عنها

 مامور ب كل:
 الخ طئ للهمي لل هللا ور. ل اوبتل ف  ي لك.اضلع من = إستمع يا هللا صالتي



 (يوم السبت من األسبوع الخامس)  قراءات الصوم الكبير
 

266 

 -(:10-3:15)لوإنجيل باكر 
 فكلمه  بهذا المثل قائال. -3 " 
اي انسان منك  له مئة خروف و اضاع واحدا منها اال يترك التسعة و التسعين في البرية و يذهب الجل  -4 

 الضال حتى يجده. 
 و اذا وجده يضعه على منكبيه فرحا. -5 
 و ياتي الى بيته و يدعو االصدقاء و الجيران قائال له  افرحوا معي الني وجدت خروفي الضال. -6 
هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب اكثر من تسعة و تسعين بارا ال يحتاجون  اقول لك  انه  -7 

 الى توبة.
او اية امراة لها عشرة دراه  ان اضاعت درهما واحدا اال توقد سراجا و تكنس البيت و تفتش باجتهاد   -8 

 حتى تجده.
 دت الدره  الذي اضعته. و اذا وجدته تدعو الصديقات و الجارات قائلة افرحن معي الني وج -9 
 "  هكذا اقول لك  يكون فرح قدام مالئكة هللا بخاطئ واحد يتوب -10 

 إبجيل ب كل:
المهررررررررررررررلح الرذي ياحرث عن الخلوف الضرررررررررررررر ل والردرهم المف.وم، هو الرذي أاى للجمي الكرل احرت جنر  لرل )إبجيرل 

 ال.دا ع. وال ظ فل  الهم ء بخ طئ وا د يتو .
 

 -:(2: 6-16:  5غل )البولس 
 (26-16:5)غل

 و انما اقول اسلكوا بالروح فال تكملوا شهوة الجسد.  -16 " 
الن الجسد يشتهي ضد الروح و الروح ضد الجسد و هذان يقاوم احدهما االخر حتى تفعلون ما ال   -17 

 تريدون. 
 و لكن اذا انقدت  بالروح فلست  تحت الناموس.   -18 
 و اعمال الجسد ظاهرة التي هي زنى عهارة نجاسة دعارة.   -19 
 دعة. عبادة االوثان سحر عداوة خصام غيرة سخط تحزب شقاق ب  -20 
حسد قتل سكر بطر و امثال هذه التي اسبق فاقول لك  عنها كما سبقت فقلت ايضا ان الذين يفعلون   -21 

 مثل هذه ال يرثون ملكوت هللا.
 و اما ثمر الروح فهو محبة فرح سالم طول اناة لطف صالح ايمان.   -22 
 وداعة تعفف ضد امثال هذه ليس ناموس.   -23 
 و لكن الذين ه  للمسي  قد صلبوا الجسد مع االهواء و الشهوات.  -24 
 ان كنا نعيش بالروح فلنسلك ايضا بحسب الروح. -25 
 "  ال نكن معجبين نغاضب بعضنا بعضا و نحسد بعضنا بعضا. -26 
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 (2-1:6)غل
في زلة ما فاصلحوا انت  الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة ناظرا   ايها االخوة ان انسبق انسان فاخذ -1 "

 الى نفسك لئال تجرب انت ايضا. 
 "  احملوا بعضك  اثقال بعض و هكذا تمموا ناموس المسي  -2 

 ال ولس:
ومن يفعل وال ي. وس  . إســـــلكوا بالروحالمهرررررررلح أام وأع  ب  أن يهرررررررلن اللو  ال.د  فين . واللسرررررررول يدعوب  ق اً   

صررروت اللو  يلون لل ثم ر اللو .. والعلس إن سررر ر وراء شررر وات الجهرررد، فمعم ل الجهرررد هم.. وعن م ل هذه 
 ة وب  إ ت. ر.األعم ل يجب أن بمتني. أم  بحن فكلف بهلك مي الخ  ة؟ بلو  الوماع

 
 -(:11-7:5)يعالكاثوليكون 

فتانوا ايها االخوة الى مجيء الرب هوذا الفالح ينتظر ثمر االرض الثمين متانيا عليه حتى ينال المطر  -7 " 
 المبكر و المتاخر. 

 فتانوا انت  و ثبتوا قلوبك  الن مجيء الرب قد اقترب. -8 
 تدانوا هوذا الديان واقف قدام الباب. ال يئن بعضك  على بعض ايها االخوة لئال -9 
 خذوا يا اخوتي مثاال الحتمال المشقات و االناة االنبياء الذين تكلموا باس  الرب. -10 
 " ها نحن نطوب الصابرين قد سمعت  بصبر ايوب و رايت  عاقبة الرب الن الرب كثير الرحمة و رؤوف -11 

 الك ثولللون:
أي ا مت ء من اللو  والنتلجرة ظ ور =  المطر المبكر والمـتأخرفلنحتمرل أي ألم واجلبرة ف م للترمميرب وبتلجت ر  

 ثم ر اللو .
 

 -(:18-1:26)أعاإلبركسيس 
 اغريباس لبولس ماذون لك ان تتكل  الجل نفسك حينئذ بسط بولس يده و جعل يحتج. فقال  -1 " 
اني احسب نفسي سعيدا ايها الملك اغريباس اذ انا مزمع ان احتج اليوم لديك عن كل ما يحاكمني به   -2 

 اليهود.
ال سيما و انت عال  بجميع العوائد و المسائل التي بين اليهود لذلك التمس منك ان تسمعني بطول   -3 

 االناة.
 ي اورشلي  يعرفها جميع اليهود. فسيرتي منذ حداثتي التي من البداءة كانت بين امتي ف  -4 
 عالمين بي من االول ان ارادوا ان يشهدوا اني حسب مذهب عبادتنا االضيق عشت فريسيا. -5 
 و االن انا واقف احاك  على رجاء الوعد الذي صار من هللا البائنا. -6 
ذا الرجاء انا احاك  من  الذي اسباطنا االثنا عشر يرجون نواله عابدين بالجهد ليال و نهارا فمن اجل ه -7 

 اليهود ايها الملك اغريباس.
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 لماذا يعد عندك  امرا ال يصدق ان اقام هللا امواتا.  -8 
 فانا ارتايت في نفسي انه ينبغي ان اصنع امورا كثيرة مضادة الس  يسوع الناصري.  -9 
و فعلت ذلك ايضا في اورشلي  فحبست في سجون كثيرين من القديسين اخذا السلطان من قبل    -10 

 رؤساء الكهنة و لما كانوا يقتلون القيت قرعة بذلك. 
ة و اضطره  الى التجديف و اذ افرط حنقي عليه  كنت  و في كل المجامع كنت اعاقبه  مرارا كثير   -11 

 اطرده  الى المدن التي في الخارج.
 و لما كنت ذاهبا في ذلك الى دمشق بسلطان و وصية من رؤساء الكهنة.   -12 
رايت في نصف النهار في الطريق ايها الملك نورا من السماء افضل من لمعان الشمس قد ابرق   -13 

 معي. حولي و حول الذاهبين
فلما سقطنا جميعنا على االرض سمعت صوتا يكلمني و يقول باللغة العبرانية شاول شاول لماذا   -14 

 تضطهدني صعب عليك ان ترفس مناخس. 
 فقلت انا من انت يا سيد فقال انا يسوع الذي انت تضطهده.   -15 
بما رايت و بما ساظهر لك و لكن ق  و قف على رجليك الني لهذا ظهرت لك النتخبك خادما و شاهدا   -16 

 به. 
 منقذا اياك من الشعب و من االم  الذين انا االن ارسلك اليه .   -17 
لتفت  عيونه  كي يرجعوا من ظلمات الى نور و من ســـلطان الشـــيطان الى هللا حتى ينالوا بااليمان بي    -18 

 "  غفران الخطايا و نصيبا مع المقدسين
 ا بلمهلس:

، وبجده يعتلف ب لضرررررررل. ت التم سررررررر     للكنلهرررررررة. الكل فم ضرررررررل.ة وعلين  أن بحتمل  بلى هن  بولس فم ضرررررررل.ة
 ف لصليب طلر  المجد.
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 رجوع للفهرس  األحد الخامس من الصوم المقدس 

 
 -(:18-1:5)يوإنجيل القداس 

 و بعد هذا كان عيد لليهود فصعد يسوع الى اورشلي . -1 " 
 و في اورشلي  عند باب الضان بركة يقال لها بالعبرانية بيت حسدا لها خمسة اروقة. -2 
 في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى و عمي و عرج و عس  يتوقعون تحريك الماء. -3 
ي الن مالكا كان ينزل احيانا في البركة و يحرك الماء فمن نزل اوال بعد تحريك الماء كان يبرا من ا -4 

 مرض اعتراه.
 و كان هناك انسان به مرض منذ ثمان و ثالثين سنة.  -5 
 هذا راه يسوع مضطجعا و عل  ان له زمانا كثيرا فقال له اتريد ان تبرا. -6 
اجابه المريض يا سيد ليس لي انسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء بل بينما انا ات ينزل قدامي   -7 

 اخر.
 احمل سريرك و امش. قال له يسوع ق   -8 
 فحاال برئ االنسان و حمل سريره و مشى و كان في ذلك اليوم سبت.  -9 
 فقال اليهود للذي شفي انه سبت ال يحل لك ان تحمل سريرك.  -10 
 اجابه  ان الذي ابراني هو قال لي احمل سريرك و امش. -11 
 فسالوه من هو االنسان الذي قال لك احمل سريرك و امش.   -12 
 اما الذي شفي فل  يكن يعل  من هو الن يسوع اعتزل اذ كان في الموضع جمع.  -13 
 بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل و قال له ها انت قد برئت فال تخطئ ايضا لئال يكون لك اشر.  -14 
 فمضى االنسان و اخبر اليهود ان يسوع هو الذي ابراه.   -15 
 و لهذا كان اليهود يطردون يسوع و يطلبون ان يقتلوه النه عمل هذا في سبت.  -16 
 فاجابه  يسوع ابي يعمل حتى االن و انا اعمل.   -17 
ــبت فقط بل قا  -18  ــا ان هللا ابوه فمن اجل هذا كان اليهود يطلبون اكثر ان يقتلوه النه ل  ينقض السـ ل ايضـ

 "  معادال نفسه باهلل
 إبجيل ال.دا  :

إبجيل المخلي الذي شرررف ه المهرررلح ا.لأه الكنلهرررة ق ل أ د التن صررريل، ف ذا هو عمل المعمومية، أب   اع م إمل بلة  
ن ه،  للحلمة بداًل من الشرلل اللو م. هم  لمة فم إاج ه الهرم ء. ومن يتحل  فم إاج ه الهرم ء يتعمد فتهرتنيل عي

ل    لل وُرم  كل على قلال )أ د الشررررع بينع. هن  المخلي م ن سرررر ب ملضررررل هو  ومن اهررررتنيل عين ه يفل  ب لمهررررلح وُرْدا 
الخ لة، والهريد المهرلح أاى للشرفم ط لعتن  من أث ر الخ لة المدملة، وال ظ أبل أع ى قوة ل ذا المخلي "قم إ مل 

والم   )رما للمهلحع م ن يحل  الم ء )المهلح سيلسل اللو   سلرل  وإمش" ف لهيد يشدم قوى المؤمنين رو لً .
ال.د  ف لم ء يشررررررريل لللو  ال.د ع و لك لشرررررررف ء ط لعتن . وم ن من ينال أواًل يشرررررررفم )هم األقور ء ال. مرون على  
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المخلي ف و الناول أواًل رماًا لألب ل ء ورؤسرررررررررر ء الك نة والملو  الذين  ل في م اللو  ال.د  فم الع د ال.ديمع. أم   
 أب  وأبت والع لم ملل الذي م ن محت جً  لمن يعينل، فماى المهلح لذلك .

هل  "  . وهن  يهررم الل  المفلوج   ك  مرة اردت ... فل  تريدوا" بت ى ب.ول الهرريد  إمس الهرر ت أبجيل  إولن  ظ ان  
......   وم  زال الهرررؤال ق امً  لكل من   تم االن . هللا ال.ن  ا لارا على صرررورال ولن يعوم يحلمن     تريد ان تبرأ

 من هذه الع لة .
 

امتألت األرض من رحمة الرب. بكلمة الرب تشـــــــــددت الســـــــــموات.  "  -(:6,5:  32مز)مزمور إنجيل القداس  
 " وبروح فيه كل قواتها. هلليلويا 

 ا بجيل:مامور  
الل مة هم احنن يهررروع على المفلوج وعلين  ملن  للشرررفين . والحلم هو  ملل على الصرررليب =  يحب الرحمة والحك 

ولكن الحلم أيضرً  يعنم أبن  لو أا مب  ث بلة بعد مل م  عملل المهرلح سرللون لن  أشرل= ف  اخ ئ بعد لئ  يلون  
من شرردم الهررموات = تشــددت الســمواتو  ال ي. ل الشررل. أي العدل ف و قد   يحب الحك لك أشررل )ا بجيلع ف و 

 أال يشدم المفلوج أو يشدمبم أب  رو لً .
 

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

 

 (13,12: 38مز)
 (8-1:18)لو
 (2,1: 101مز)

 (46-33:21)مت
 (17-1:2تس2)

ــون:   ــكـــــ ــيـــــ ــولـــــ ــاثـــــ ــكـــــ  الـــــ
ــس: ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ

اـلقـــــداس:ـمزـمور    إـنجـيـــــل 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (18-1:3بط2)
 (8:27-19:26)أع

 (6,5: 32مز)
 (18-1:5)يو

استمع صالتي وتضرعي. وانصت إلى دموعي وال تسكت عنى. ألني أنا  "  -(:13,12:  38مز)مزمور العشية  
 "  غريب على األرض. ومجتاز مثل جميع آبائي. هلليلويا

 مامور العشلة:
 ص ة بلج جة للشفين  هللا.= وتضرعيإستمع صالتي 

 
 -(:8-1:18)لوإنجيل العشية 

 و قال له  ايضا مثال في انه ينبغي ان يصلى كل حين و ال يمل.  -1 " 
 قائال كان في مدينة قاض ال يخاف هللا و ال يهاب انسانا.  -2 
 و كان في تلك المدينة ارملة و كانت تاتي اليه قائلة انصفني من خصمي.  -3 
 و كان ال يشاء الى زمان و لكن بعد ذلك قال في نفسه و ان كنت ال اخاف هللا و ال اهاب انسانا. -4 
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 فاني الجل ان هذه االرملة تزعجني انصفها لئال تاتي دائما فتقمعني.  -5 
 و قال الرب اسمعوا ما يقول قاضي الظل . -6 
 هو متمهل عليه . افال ينصف هللا مختاريه الصارخين اليه نهارا و ليال و  -7 
 "  اقول لك  انه ينصفه  سريعا و لكن متى جاء ابن االنسان العله يجد االيمان على االرض -8 

 إبجيل العشلة:
 المهلح أام للشفم، ولكن يجب أن ب لب بلج جة.

 
ال تحجب وجهك   -2يا رب اســـــتمع صـــــالتي و ليدخل اليك صـــــراخي.    -1 "  -:(2,1:  101مز)مزمور باكر 

 "  عني في يوم ضيقي امل الي اذنك في يوم ادعوك استجب لي سريعا
 مامور ب كل:

 .يا رب إستمع صالتي وليصعد أمامك صراخي= فن مل  تى ال ب لك بهتمل فم الصلاخ والل  يشفم
 

 -(:46-33:21)متإنجيل باكر 
اسمعوا مثال اخر كان انسان رب بيت غرس كرما و احاطه بسياج و حفر فيه معصرة و بنى برجا و  -33  " 

 سلمه الى كرامين و سافر. 
 و لما قرب وقت االثمار ارسل عبيده الى الكرامين لياخذ اثماره.   -34 
 فاخذ الكرامون عبيده و جلدوا بعضا و قتلوا بعضا و رجموا بعضا.  -35 
 ث  ارسل ايضا عبيدا اخرين اكثر من االولين ففعلوا به  كذلك.  -36 
 فاخيرا ارسل اليه  ابنه قائال يهابون ابني.   -37 
 و اما الكرامون فلما راوا االبن قالوا فيما بينه  هذا هو الوارث هلموا نقتله و ناخذ ميراثه.   -38 
 فاخذوه و اخرجوه خارج الكرم و قتلوه.   -39 
 اء صاحب الكرم ماذا يفعل باولئك الكرامين.فمتى ج  -40 
 قالوا له اولئك االردياء يهلكه  هالكا رديا و يسل  الكرم الى كرامين اخرين يعطونه االثمار في اوقاتها.  -41 
قال له  يسوع اما قرات  قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راس الزاوية من قبل    -42 

 عجيب في اعيننا. الرب كان هذا و هو
 لذلك اقول لك  ان ملكوت هللا ينزع منك  و يعطى المة تعمل اثماره. -43 
 و من سقط على هذا الحجر يترضض و من سقط هو عليه يسحقه.   -44 
 و لما سمع رؤساء الكهنة و الفريسيون امثاله عرفوا انه تكل  عليه .  -45 
 "  جموع النه كان عنده  مثل نبيو اذ كانوا يطلبون ان يمسكوه خافوا من ال -46 

 إبجيل ب كل:
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ولكن من يلفض فمصررررررررريله   ألبل ي لب ال مل . م ل الكلامين األرمي ء. ورشررررررررريل ألن هللا يلرد أن يشرررررررررفم ورشررررررررردم 
 ال   .

 
 -(:17-1:2تس2)البولس 

 ث  نسالك  ايها االخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسي  و اجتماعنا اليه. -1 " 
ان ال تتزعزعوا سريعا عن ذهنك  و ال ترتاعوا ال بروح و ال بكلمة و ال برسالة كانها منا اي ان يوم   -2 

 المسي  قد حضر. 
ال يخدعنك  احد على طريقة ما النه ال ياتي ان ل  يات االرتداد اوال و يستعلن انسان الخطية ابن   -3 

 الهالك.
المقاوم و المرتفع على كل ما يدعى الها او معبودا حتى انه يجلس في هيكل هللا كاله مظهرا نفسه انه   -4 

 اله.
 اما تذكرون اني و انا بعد عندك  كنت اقول لك  هذا. -5 
 و االن تعلمون ما يحجز حتى يستعلن في وقته. -6 
 ذي يحجز االن.الن سر االث  االن يعمل فقط الى ان يرفع من الوسط ال -7 
 و حينئذ سيستعلن االثي  الذي الرب يبيده بنفخة فمه و يبطله بظهور مجيئه.  -8 
 الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة و بايات و عجائب كاذبة. -9 
 و بكل خديعة االث  في الهالكين النه  ل  يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا.  -10 
 الضالل حتى يصدقوا الكذب. و الجل هذا سيرسل اليه  هللا عمل  -11 
 لكي يدان جميع الذين ل  يصدقوا الحق بل سروا باالث . -12 
و اما نحن فينبغي لنا ان نشكر هللا كل حين الجلك  ايها االخوة المحبوبون من الرب ان هللا اختارك    -13 

 من البدء للخالص بتقديس الروح و تصديق الحق.
 لنا القتناء مجد ربنا يسوع المسي .االمر الذي دعاك  اليه بانجي -14 
 فاثبتوا اذا ايها االخوة و تمسكوا بالتعالي  التي تعلمتموها سواء كان بالكالم ام برسالتنا.  -15 
 و ربنا نفسه يسوع المسي  و هللا ابونا الذي احبنا و اعطانا عزاء ابديا و رجاء صالحا بالنعمة.   -16 
 "  م و عمل صال يعزي قلوبك  و يثبتك  في كل كال -17 

 ال ولس:
هن  بلى مجمء ضرررد المهرررلح وضررر الال. ف لل  يلرد أن يشرررفم ولكن هن   اداع ت و لو  ضرررد الكنلهرررة  تى  

 ب  ية الام ن. وعلين  أن ب  ت وال اكون رم ن  مخلعة، وهو يشدم. ومن ي  ت ي  تل يهوع.
 
 

 -:(18-1:3بط2)الكاثوليكون 
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 هذه اكتبها االن اليك  رسالة ثانية ايها االحباء فيهما انهض بالتذكرة ذهنك  النقي. -1 "
 لتذكروا االقوال التي قالها سابقا االنبياء القديسون و وصيتنا نحن الرسل وصية الرب و المخلص.  -2 
 سه . عالمين هذا اوال انه سياتي في اخر االيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات انف -3 
 و قائلين اين هو موعد مجيئه النه من حين رقد االباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة. -4 
الن هذا يخفى عليه  بارادته  ان السماوات كانت منذ القدي  و االرض بكلمة هللا قائمة من الماء و   -5 

 بالماء.
 اللواتي بهن العال  الكائن حينئذ فاض عليه الماء فهلك. -6 
و  و اما السماوات و االرض الكائنة االن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها محفوظة للنار الى يوم الدين -7 

 هالك الناس الفجار. 
و لكن ال يخف عليك  هذا الشيء الواحد ايها االحباء ان يوما واحدا عند الرب كالف سنة و الف سنة   -8 

 كيوم واحد. 
ال يتباطا الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ لكنه يتانى علينا و هو ال يشاء ان يهلك اناس بل ان  -9 

 يقبل الجميع الى التوبة.
لكن سياتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج و تنحل العناصر محترقة و  و   -10 

 تحترق االرض و المصنوعات التي فيها.
 فبما ان هذه كلها تنحل اي اناس يجب ان تكونوا انت  في سيرة مقدسة و تقوى.  -11 
 ات ملتهبة و العناصر محترقة تذوب.منتظرين و طالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماو   -12 
 و لكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة و ارضا جديدة يسكن فيها البر.   -13 
 لذلك ايها االحباء اذ انت  منتظرون هذه اجتهدوا لتوجدوا عنده بال دنس و ال عيب في سالم. -14 
 ايضا بحسب الحكمة المعطاة له.و احسبوا اناة ربنا خالصا كما كتب اليك  اخونا الحبيب بولس   -15 
كما في الرسائل كلها ايضا متكلما فيها عن هذه االمور التي فيها اشياء عسرة الفه  يحرفها غير   -16 

 العلماء و غير الثابتين كباقي الكتب ايضا لهالك انفسه .
 فتسقطوا من ثباتك .  فانت  ايها االحباء اذ قد سبقت  فعرفت  احترسوا من ان تنقادوا بضالل االردياء  -17 
و لكن انموا في النعمة و في معرفة ربنا و مخلصـــــنا يســـــوع المســـــي  له المجد االن و الى يوم الدهر   -18 

 "  امين
 

 الك ثولللون:
وعلين  أن بهرررلك فم   ســيأتي في آخر اآليام قوم مســتهزئون يســلكون حســب شــهواته بفس موضررروع ال ولس=  
 منتظرين مســتعجلين مجيء يوم ظهور الرب .. فتحفظوا لئال تنقادوا بضــالل الجهال..ســيرة مقدســة وتقوى..  

 ومن ي  ت يخلا.
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 -(:8:27-19:26)أع اإلبركسيس
 (32-19:26)أع

 من ث  ايها الملك اغريباس ل  اكن معاندا للرؤيا السماوية.  -19 " 
بل اخبرت اوال الذين في دمشق و في اورشلي  حتى جميع كورة اليهودية ث  االم  ان يتوبوا و يرجعوا    -20 

 الى هللا عاملين اعماال تليق بالتوبة.
 من اجل ذلك امسكني اليهود في الهيكل و شرعوا في قتلي.   -21 
الكبير و انا ال اقول شيئا غير   فاذ حصلت على معونة من هللا بقيت الى هذا اليوم شاهدا للصغير و  -22 

 ما تكل  االنبياء و موسى انه عتيد ان يكون. 
 ان يؤل  المسي  يكن هو اول قيامة االموات مزمعا ان ينادي بنور للشعب و لالم . -23 
و بينما هو يحتج بهذا قال فستوس بصوت عظي  انت تهذي يا بولس الكتب الكثيرة تحولك الى    -24 

 الهذيان. 
 ال لست اهذي ايها العزيز فستوس بل انطق بكلمات الصدق و الصحو.فق  -25 
النه من جهة هذه االمور عال  الملك الذي اكلمه جهارا اذ انا لست اصدق ان يخفى عليه شيء من    -26 

 ذلك الن هذا ل  يفعل في زاوية. 
 اتؤمن ايها الملك اغريباس باالنبياء انا اعل  انك تؤمن.  -27 
 اس لبولس بقليل تقنعني ان اصير مسيحيا. فقال اغريب  -28 
فقال بولس كنت اصلي الى هللا انه بقليل و بكثير ليس انت فقط بل ايضا جميع الذين يسمعونني اليوم   -29 

 يصيرون هكذا كما انا ما خال هذه القيود.
 فلما قال هذا قام الملك و الوالي و برنيكي و الجالسون معه .  -30 
يكلمون بعضه  بعضا قائلين ان هذا االنسان ليس يفعل شيئا يستحق الموت او    و انصرفوا و ه   -31 

 القيود.
 "  و قال اغريباس لفستوس كان يمكن ان يطلق هذا االنسان لو ل  يكن قد رفع دعواه الى قيصر. -32 

 (8-1:27)أع
الى قائد مئة من كتيبة  فلما استقر الراي ان نسافر في البحر الى ايطاليا سلموا بولس و اسرى اخرين  -1 "

 اوغسطس اسمه يوليوس. 
فصعدنا الى سفينة ادراميتينية و اقلعنا مزمعين ان نسافر مارين بالمواضع التي في اسيا و كان معنا   -2 

 ارسترخس رجل مكدوني من تسالونيكي.
و في اليوم االخر اقبلنا الى صيدا فعامل يوليوس بولس بالرفق و اذن ان يذهب الى اصدقائه ليحصل   -3 

 على عناية منه . 
 ث  اقلعنا من هناك و سافرنا في البحر من تحت قبرس الن الرياح كانت مضادة.  -4 
 ة. و بعدما عبرنا البحر الذي بجانب كيليكية و بمفيلية نزلنا الى ميراليكي -5 
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 فاذ وجد قائد المئة هناك سفينة اسكندرية مسافرة الى ايطاليا ادخلنا فيها.  -6 
و لما كنا نسافر رويدا اياما كثيرة و بالجهد صرنا بقرب كنيدس و ل  تمكنا الري  اكثر سافرنا من تحت   -7 

 كريت بقرب سلموني. 
 "  نة التي بقربها مدينة لسائيةو لما تجاوزناها بالجهد جئنا الى مكان يقال له المواني الحس -8 

 ا بلمهلس:
بولس م ن من الذين يلردون ، والل  الذى شررردم الهرررموات شررردمه، ومم  شرررفم المخلي وشررردم قدم ه . بلاه ث بت  ام س  

لة احولرك الى الجنون . برل مر م فى مفر عرل ال.وى ان ي.ني الملرك  يوأمر س اشررررررررررررررللرك فهررررررررررررررتو  = الكترب الك   الي وم 
 ا لرا   ب لمهلحلة. 

 
 رجوع للفهرس  صالة مساء األحد الخامس من الصوم المقدس

 
 -:(8 - 1:  9مت )اإلنجيل

 فدخل السفينة و اجتاز و جاء الى مدينته. -1 " 
و اذا مفلوج يقدمونه اليه مطروحا على فراش فلما راى يسوع ايمانه  قال للمفلوج ثق يا بني مغفورة لك   -2 

 خطاياك. 
 و اذا قوم من الكتبة قد قالوا في انفسه  هذا يجدف. -3 
 فعل  يسوع افكاره  فقال لماذا تفكرون بالشر في قلوبك . -4 
 او ان يقال ق  و امش. ايما ايسر ان يقال مغفورة لك خطاياك  -5 
و لكن لكي تعلموا ان البن االنسان سلطانا على االرض ان يغفر الخطايا حينئذ قال للمفلوج ق  احمل   -6 

 فراشك و اذهب الى بيتك.
 فقام و مضى الى بيته. -7 
    "  فلما راى الجموع تعجبوا و مجدوا هللا الذي اعطى الناس سلطانا مثل هذا -8 
 بفس فكلة إبجيل الصا  ع شف ء مخلي )هو 
 

    " يا رب اليك صرخت اسرع الي اصغ الى صوتي عندما اصرخ اليك"  -:(1:  141مز )المزمور
 علين  أن بهتمل فم الصلاخ والص ة لن  ت.= بصوتي إلى الرب هتفت
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 رجوع للفهرس  قراءات أيام األسبوع السادس

 
األ د ال. مس هو أ د التن صررريل وا.لأ فلل الكنلهرررة فصرررل المولوم أعمى والذي فتح الهررريد المهرررلح عينلل وم بت لل 

 لح هو إبن هللا وسجد لل.ا ستن رة، إ  علف أن المه
لفض الشررررررررررررررل  ن واداعل. فم المعمومية بعلن جحد الشررررررررررررررل  ن أي رفض أسرررررررررررررر ليال  ب أن  البد منيوم اإلثنين:  

واداع ال. المهرررررلح يدعوب  للتوبة أي ال  طلق الشرررررل  ن لتهرررررتمل فين  مف عيل المعمومية. عمومً   
 التوبة هم معمومية ث بلة.

بعد ط.س جحد الشررررررررررررررل  ن فم المعمومية بمام ل .س ا عتلاف ب  يم ن ب لمهررررررررررررررلح وهن  فم هذا  يوم الثالثاء:
 ا بجيل بجد ب ل  لل هذه ا ستن رة وعلف المهلح.

ط.س المعمومية بجد فلل أشرر بين مهررئولين عن رع ية واعللم المعمد. وهن  بلى ور ت انصررب على  يوم األربعاء: 
لملااين الذين يته  ون فم ه   أوالم هللا. ب لمعمومية بصيل أوالم هللا، األش بين واللع ة والمعلمين ا

 ور  ورل من يع ل أوالم هللا ورجعل م ي لكون.
المعمومية هم والمة جديدة بولد في   مموالم هلل متحدين ب لمهررررررررررررلح. وا ل  ل ان  فم الع لم بخ ئ   يوم الخميس:

لع ين   ل ة وثا ت فم المهررررررلح. ومن لل  ل ة لل والخ لة موت. لذلك بحت ج لهررررررل ا فخ رسررررررتل  ل
 إستن رة..

 عن ل. ء بل.وميمو  مي المهلح. والهيد المهلح يؤمد أن الخ ص هو بتجديد الخلل.ة ب لمعمومية. يوم الجمعة:
 عن شف ء أعمى.يوم السبت: 
 شف ء المولوم أعمى.يوم األحد: 
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 رجوع للفهرس  يوم اإلثنين من األسبوع السادس

 
 -(:5-1:13)لوإنجيل القداس 

 و كان حاضرا في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بيالطس دمه  بذبائحه .  -1 " 
فاجاب يسوع و قال له  اتظنون ان هؤالء الجليليين كانوا خطاة اكثر من كل الجليليين النه  كابدوا مثل   -2 

 هذا.
 كال اقول لك  بل ان ل  تتوبوا فجميعك  كذلك تهلكون. -3 
ك الثمانية عشر الذين سقط عليه  البرج في سلوام و قتله  اتظنون ان هؤالء كانوا مذنبين اكثر  او اولئ -4 

 من جميع الناس الساكنين في اورشلي . 
 "  كال اقول لك  بل ان ل  تتوبوا فجميعك  كذلك تهلكون  -5 

 إبجيل ال.دا :
إبهرررر بً  ف.تل م. ف لموضرررروع هن ، أب      18على  بي طس هن  ي.تل الجليليين والو مم ءهم بذب اح م. وبلج يهرررر.و  

م هن  أن ال ل   ع  أبلر ء مون  بب وم اوا، ربم  هم ل م أا  ءهم، لكن الكت   لم يذمل ل م أا  ء. والهرررريد المهررررلح يُ 
لمرر  ا مرر اوا، بررل علينرر  أن ب.رردس اوبررة. فللس م مررً  أن بموت، وللس لررل أهملررة أن بفكل لمرر  ا وملف،   ..بفكل فم
. وروس األ رد ال.ر مس  إن ل  تتوبوا فجميعك  ـكذـلك تهلكون م م أن ب.ردس اوبرة  تى إ ا جر ء الموت ال ب لرك= ولكن ال

وال . أهو يوس المعمومية )أ د التن صررريلع والتوبة هم معمومية ث بلة. وللكا ر سرررنً  ال معمومية ان لم يهرررا.   اوبة  
ع يلما لل بي طس ق ال الجليليين. وللس 44:8ال دء )يو سرررررررررررتن رة ب  اوبة.وإبللس الذي م ن قت اًل للن   منذ إوال  

باعيد أن إبللس أيضرررً  مبل   مثة ال لج. ولكن إ ا سرررمح هللا ب لموت ف ذا لين.ل أوالمه للهرررم ء. ولكن إبللس أيضرررً   
 م الن   الخ  ي  في لكوا أبديً . وهذا هو م  يحت ج اوبة ورفض   لاءات إبللس.عل   يُ 
 

امسـك مجنا و ترسـا   -2 خاصـ  يا رب مخاصـمي قاتل مقاتلي.  -1 "  -(:2,1:  34مز)مزمور إنجيل القداس  
 "  و انهض الى معونتي

 مامور ا بجيل:
الشررررررررررررررلر طين.     =  وـقاـتل اـلذين يـقاتلوننيأي الشررررررررررررررلر طين الرذين يخردعوبنم بر لخ ر ير . =  َدن ـيا رب اـلذين يظلمونني

 اله س م ن ب لصليب. وهللا أع ى لن  س   بح ر  بل إبللس= معونتيخذ سالحا  وترسا وعنهض إلى 
 ع.6)راجي أف 
 

الشرررررررررررل  ن ال. ال اهررررررررررر ب بخداعل و وايتل أن جعل ا بهررررررررررر ن يموت إ  أا م. وج ء نرى في قراءات هذا اليوم: 
بهرررلك ب.داسرررة  المهرررلح الف مي المخلا ليؤسرررس سرررل المعمومية وسرررل التوبة لغفلان الخ لة ف  بموت. وعلين  أن 

و لمة أي ال بهررريل وراء شررر واان  وهللا ق مر أن يخضررري إبللس. وأع  ب  اللو  ال.د  يع ين   لمة ب   ال بنخدع  
 وراء إبللس لكن من يعوم لينجذ  وراء الخ لة رافضً  التوبة ي لك.
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 النبوات:
 (16-6:32)أي (28-10:43)إش (11-1:8)أم
 

  -:(11-1:8)أم
 العل الحكمة ال تنادي و الفه  اال يعطي صوته. -1  "
 عند رؤوس الشواهق عند الطريق بين المسالك تقف.  -2 
 بجانب االبواب عند ثغر المدينة عند مدخل االبواب تصرح. -3 
 لك  ايها الناس انادي و صوتي الى بني ادم.  -4 
 ايها الحمقى تعلموا ذكاء و يا جهال تعلموا فهما.  -5 
 اسمعوا فاني اتكل  بامور شريفة و افتتاح شفتي استقامة.  -6 
 الن حنكي يلهج بالصدق و مكرهة شفتي الكذب. -7 
 كل كلمات فمي بالحق ليس فيها عوج و ال التواء. -8 
 معرفة.كلها واضحة لدى الفهي  و مستقيمة لدى الذين يجدون ال -9 
 خذوا تاديبي ال الفضة و المعرفة اكثر من الذهب المختار. -10 
 "  الن الحكمة خير من الاللئ و كل الجواهر ال تساويها -11 

 ع:11-1:8)أس
بهرررررررمي هن  عن أهملة الحلمة. والحلمة هم فم رفض إ لاءات الشرررررررل  ن  تى لو م بت إ لاءاال  هاً  وفضرررررررة. 

 الحل ة األبدية أم  الخ لة ف م طلر  ال   .ف لتوبة أهم ف م طلر  
 

 -:(28-10:43)إش
انت  شهودي يقول الرب و عبدي الذي اخترته لكي تعرفوا و تؤمنوا بي و تفهموا اني انا هو قبلي ل    -10 "

 يصور اله و بعدي ال يكون.
 انا انا الرب و ليس غيري مخلص. -11 
   غريب و انت  شهودي يقول الرب و انا هللا.انا اخبرت و خلصت و اعلمت و ليس بينك -12 
 ايضا من اليوم انا هو و ال منقذ من يدي افعل و من يرد. -13 
هكذا يقول الرب فاديك  قدوس اسرائيل الجلك  ارسلت الى بابل و القيت المغاليق كلها و الكلدانيين في    -14 

 سفن ترنمه . 
 انا الرب قدوسك  خالق اسرائيل ملكك . -15 
 هكذا يقول الرب الجاعل في البحر طريقا و في المياه القوية مسلكا.  -16 
 المخرج المركبة و الفرس الجيش و العز يضطجعون معا ال يقومون قد خمدوا كفتيلة انطفاوا.  -17 
 ال تذكروا االوليات و القديمات ال تتاملوا بها.  -18 
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 ل في البرية طريقا في القفر انهارا.هانذا صانع امرا جديدا االن ينبت اال تعرفونه اجع  -19 
يمجدني حيوان الصحراء الذئاب و بنات النعام الني جعلت في البرية ماء انهارا في القفر السقي    -20 

 شعبي مختاري.
 هذا الشعب جبلته لنفسي يحدث بتسبيحي.   -21 
 و انت ل  تدعني يا يعقوب حتى تتعب من اجلي يا اسرائيل.  -22 
 ل  تحضر لي شاة محرقتك و بذبائحك ل  تكرمني ل  استخدمك بتقدمة و ال اتعبتك بلبان. -23 
 ل  تشتر لي بفضة قصبا و بشح  ذبائحك ل  تروني لكن استخدمتني بخطاياك و اتعبتني باثامك.  -24 
 وبك الجل نفسي و خطاياك ال اذكرها. انا انا هو الماحي ذن  -25 
 ذكرني فنتحاك  معا حدث لكي تتبرر. -26 
 ابوك االول اخطا و وسطاؤك عصوا علي.  -27 
 "  فدنست رؤساء القدس و دفعت يعقوب الى اللعن و اسرائيل الى الشتائ  -28 
 ع:28-10:43)إش 

وفي  )مي موسررررررررررررررى فم الاحل األ مل رماًا للمعموميررةع    جعـل في البحر طريقـا  .  الفـاديوهو    الرب هو المخلص
هم الشرل طين هم ا ن احت األقداس ومصريلهم  =  وأولى البأس فيضـطجعون أي المعمومية. = المياه القوية مسـلكا  

 ال    األبدي.
ـــيك وأثامك ال أذكرها وبة إبجيرل ال.ردا  عن التوبة وإبجيرل األ د عن المعمومية. والت= أنا أنا هو الـماحي مـعاصـــــــ

 معمومية ث بلة. وب لتوبة والمعمومية  فلان الخ  ي .
 

 -:(16-6:32)أي
فاجاب اليهو بن برخئيل البوزي و قال انا صغير في االيام و انت  شيوخ الجل ذلك خفت و خشيت ان  -6 "

 ابدي لك  رايي.
 قلت االيام تتكل  و كثرة السنين تظهر حكمة.  -7 
 لقدير تعقله . و لكن في الناس روحا و نسمة ا -8 
 ليس الكثيرو االيام حكماء و ال الشيوخ يفهمون الحق. -9 
 لذلك قلت اسمعوني انا ايضا ابدي رايي. -10 
 هانذا قد صبرت لكالمك  اصغيت الى حججك  حتى فحصت  االقوال.   -11 
 فتاملت فيك  و اذ ليس من حج ايوب و ال جواب منك  لكالمه.  -12 
 فال تقولوا قد وجدنا حكمة هللا يغلبه ال االنسان.  -13 
 فانه ل  يوجه الي كالمه و ال ارد عليه انا بكالمك .  -14 
 تحيروا ل  يجيبوا بعد انتزع عنه  الكالم.  -15 
 "  فانتظرت النه  ل  يتكلموا النه  وقفوا ل  يجيبوا بعد -16 
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 ع:16-6:32)أي
ام ب  ظ أن اللو  ال.رد  يع م  لمرة=   ــمـة القـدير تعلمني. ليس الكثيرو األـي لكن في البشـــــــــر روحـا  ونســـــــ

 .، ومن  صل على هذه الحلمة من اللو  ال.د  يتو   الحلمة للهت ب لهن ولكن ب للو  ال.د = حكماء
 

 راءات:الق
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 
ــكــــون:  ــيــ ــكـــــاثــــولــ  الــ

 

 (9: 37مز)
 (12-1:12)مر

 (18-1:4تس1)
 (12-7:4)يع

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (18-9:18)أع
 (2,1: 34مز)

 (5-1:13)لو

 "   يا رب امامك كل تاوهي و تنهدي ليس بمستور عنك  " -:(9: 37مز)مزمور باكر 
 مامور ب كل:

لو م بت شرررر وة الملبم هم الهررررم ء ف ذا يفل  قلب هللا، لكن لو =  أمامك هي كل شـــهوتي. وتنهدي عنك ل  يخف
الى  ك ن الملبم يصرلخ إلى هللا أن يخلصرل من شر وات الع لم، ف لشر وة هن  هم ا لة يتن د علي  . ور.ول هلل أبت 

 ان دي فمعنم  تى أاخلا من ش وات الع لم فللون لم  ل ة أبدية.
 

  -(:12-1:12)مرإنجيل باكر 
و ابتدا يقول له  بامثال انسان غرس كرما و احاطه بسياج و حفر حوض معصرة و بنى برجا و   -1  "

 سلمه الى كرامين و سافر. 
 ين من ثمر الكرم. ث  ارسل الى الكرامين في الوقت عبدا لياخذ من الكرام -2 
 فاخذوه و جلدوه و ارسلوه فارغا.  -3 
 ث  ارسل اليه  ايضا عبدا اخر فرجموه و شجوه و ارسلوه مهانا. -4 
 ث  ارسل ايضا اخر فقتلوه ث  اخرين كثيرين فجلدوا منه  بعضا و قتلوا بعضا. -5 
 فاذ كان له ايضا ابن واحد حبيب اليه ارسله ايضا اليه  اخيرا قائال انه  يهابون ابني.  -6 
 و لكن اولئك الكرامين قالوا فيما بينه  هذا هو الوارث هلموا نقتله فيكون لنا الميراث. -7 
 فاخذوه و قتلوه و اخرجوه خارج الكرم.  -8 
 مين و يعطي الكرم الى اخرين. فماذا يفعل صاحب الكرم ياتي و يهلك الكرا -9 
 اما قرات  هذا المكتوب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راس الزاوية. -10 
 من قبل الرب كان هذا و هو عجيب في اعيننا.  -11 
 "  فطلبوا ان يمسكوه و لكنه  خافوا من الجمع النه  عرفوا انه قال المثل عليه  فتركوه و مضوا -12 

 إبجيل ب كل:
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م ل الكلامين األرمي ء. وفلل بلاهم ي.تلون رسررل صرر  ب الكلس ثم قتلوا إبنل )المهررلحع. وهذا م  يحدث ع ل الامن، 
بدي. لكن األبلر ء الذين إسررررررتشرررررر دوا ف م فم الهررررررم ء. إ ًا للس فإبللس يحل  أاا عل. وب  ية مل هؤالء ال    األ

الموت الجهررررررررررردي هو الم م بل الموت اللو م إ ا إبجذ  إبهررررررررررر ن للخ لة. م ل هذا عللل أن ي.دس اوبة  تى ال 
 ي لك أبديً .

 
 -(:18-1:4تس1)البولس 

لمت  منا كيف يجب ان تسلكوا و فمن ث  ايها االخوة نسالك  و نطلب اليك  في الرب يسوع انك  كما تس -1 " 
 ترضوا هللا تزدادون اكثر.

 النك  تعلمون اية وصايا اعطيناك  بالرب يسوع. -2 
 الن هذه هي ارادة هللا قداستك  ان تمتنعوا عن الزنا.  -3 
 ان يعرف كل واحد منك  ان يقتني اناءه بقداسة و كرامة.  -4 
 . ال في هوى شهوة كاالم  الذين ال يعرفون هللا -5 
ان ال يتطاول احد و يطمع على اخيه في هذا االمر الن الرب منتق  لهذه كلها كما قلنا لك  قبال و   -6 

 شهدنا.
 الن هللا ل  يدعنا للنجاسة بل في القداسة.  -7 
 اذا من يرذل ال يرذل انسانا بل هللا الذي اعطانا ايضا روحه القدوس. -8 
ك  ان اكتب اليك  عنها النك  انفسك  متعلمون من هللا ان يحب بعضك  و اما المحبة االخوية فال حاجة ل -9 

 بعضا.
فانك  تفعلون ذلك ايضا لجميع االخوة الذين في مكدونية كلها و انما اطلب اليك  ايها االخوة ان    -10 

 تزدادوا اكثر. 
و ان تحرصوا على ان تكونوا هادئين و تمارسوا امورك  الخاصة و تشتغلوا بايديك  انت  كما    -11 

 اوصيناك .
 لكي تسلكوا بلياقة عند الذين ه  من خارج و ال تكون لك  حاجة الى احد.  -12 
 رجاء له .  ث  ال اريد ان تجهلوا ايها االخوة من جهة الراقدين لكي ال تحزنوا كالباقين الذين ال  -13 
 النه ان كنا نؤمن ان يسوع مات و قام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضره  هللا ايضا معه.   -14 
 فاننا نقول لك  هذا بكلمة الرب اننا نحن االحياء الباقين الى مجيء الرب ال نسبق الراقدين.   -15 
اء و االموات في  الن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس مالئكة و بوق هللا سوف ينزل من السم  -16 

 المسي  سيقومون اوال. 
ث  نحن االحياء الباقين سنخطف جميعا معه  في السحب لمالقاة الرب في الهواء و هكذا نكون كل    -17 

 حين مع الرب. 
 "  لذلك عزوا بعضك  بعضا بهذا الكالم -18 
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 ال ولس:
 .ً  ب لمعمومية بصررريل أوالمًا هلل. لكن المعمومية للهرررت ب  ية ال لر ، بل علين  أن بهرررلك فم قداسرررة العمل ملل=  

وبلى رج ء ال.ديهرررين أن . هذه هي إرادة هللا قداســتك  + المحبة األخوية. وال نحزن كالباقين الذين ال رجاء له 
 فعن  أن بهلك فم قداسة.هذا م  يد . لنالقي الرب في الهواءيخ فوا إلى المجد 

 
 -(:12-7:4)يعالكاثوليكون 

 فاخضعوا هلل قاوموا ابليس فيهرب منك . -7  " 
 اقتربوا الى هللا فيقترب اليك  نقوا ايديك  ايها الخطاة و طهروا قلوبك  يا ذوي الرايين. -8 
 اكتئبوا و نوحوا و ابكوا ليتحول ضحكك  الى نوح و فرحك  الى غ .  -9 
 اتضعوا قدام الرب فيرفعك .  -10 
س و يدين الناموس و ان كنت ال يذم بعضك  بعضا ايها االخوة الذي يذم اخاه و يدين اخاه يذم النامو   -11 

 تدين الناموس فلست عامال بالناموس بل ديانا له.
 "  واحد هو واضع الناموس القادر ان يخلص و يهلك فمن انت يا من تدين غيرك -12 

 الك ثولللون:
 .قاوموا إبليس فيهرب منك . طهروا أيديك . إخضعوا هللاكملة لنفس موضوع ال ولس. 

 
  -(:18-9:18)أعاإلبركسيس 

 فقال الرب لبولس برؤيا في الليل ال تخف بل تكل  و ال تسكت.  -9 "
 الني انا معك و ال يقع بك احد ليؤذيك الن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة.   -10 
 فاقام سنة و ستة اشهر يعل  بينه  بكلمة هللا.   -11 
 بنفس واحدة على بولس و اتوا به الى كرسي الوالية. و لما كان غاليون يتولى اخائية قام اليهود  -12 
 قائلين ان هذا يستميل الناس ان يعبدوا هللا بخالف الناموس.   -13 
و اذ كان بولس مزمعا ان يفت  فاه قال غاليون لليهود لو كان ظلما او خبثا رديا ايها اليهود لكنت    -14 

 بالحق قد احتملتك . 
لمة و اسماء و ناموسك  فتبصرون انت  الني لست اشاء ان اكون قاضيا  و لكن اذا كان مسئلة عن ك  -15 

 لهذه االمور. 
 فطرده  من الكرسي.  -16 
فاخذ جميع اليونانيين سوستانيس رئيس المجمع و ضربوه قدام الكرسي و ل  يه  غاليون شيء من    -17 

 ذلك. 
ــكال و   -18  ــافر في البحر الى ســـورية و معه بريسـ ــا اياما كثيرة ث  ودع االخوة و سـ و اما بولس فلبث ايضـ

 "  اكيال بعدما حلق راسه في كنخريا النه كان عليه نذر
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 ا بلمهلس:
بولس يعلم سررررررررنة وسررررررررتة أشرررررررر ل مون أن ي. ومل أ د. وهذا  هررررررررب وعد هللا. ففم هذا المل ن أب   وجد هللا أب م  
مهرتعدين لإليم ن فيتل  ل م بولس سرنة وسرتة أشر ل. وال ظ أن الم. ومة لكلمة هللا هم من عمل إبللس )بي طس  

 ل ف و يوقفل.فم إبجيل ال.دا  رما للع. لكن  ين يلرد هللا أن يوقف
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 رجوع للفهرس  يوم الثالثاء من األسبوع السادس

 
 -(:22-18:9)لوإنجيل القداس 

 و فيما هو يصلي على انفراد كان التالميذ معه فساله  قائال من تقول الجموع اني انا.  -18 " 
 فاجابوا و قالوا يوحنا المعمدان و اخرون ايليا و اخرون ان نبيا من القدماء قام.  -19 
 فقال له  و انت  من تقولون اني انا فاجاب بطرس و قال مسي  هللا.   -20 
 فانتهره  و اوصى ان ال يقولوا ذلك الحد.  -21 
خ و رؤســـاء الكهنة و الكتبة و يقتل و قائال انه ينبغي ان ابن االنســـان يتال  كثيرا و يرفض من الشـــيو   -22 

 "   في اليوم الثالث يقوم
 إبجيل ال.دا :

وبف م أن .  من تقول الجموع أني أناالمهرررلح سررر   وسرررمل الت ميذ . أنت  من تقولون إني أناسرررؤال المهرررلح ال  س  
لن .. هل علفن  المهرلح أس ال، من  الهريد م تم بلأي الت ميذ فلل وللس رأي الن  . ف لت ميذ هم ا صرتل. والهرؤال  

لل إسرتن رة سرلعلف المهرلح من هو. أم  من ال ياال   رقً  فم ا يتل ف و لن يعلف المهرلح "بدون قداسرة لن يلى  
ع.ومن ال يعلف المهررررلح سرررريتصرررر مس معل عند أول اجلبة، إ  أبل سرررروف يشررررك فم محاة  14:12أ د الل " )عب 

 ن إعتلافل ب لمهلح.المهلح أو قدراال. وهن  بلى ب ل  يعل
يوس األ د بلى األعمى إ  إعتمد  دثت لل إسررررررررتن رة فعلف المهررررررررلح وسررررررررجد لل. وبحن ب لمعمومية احدث لن  هذه 
ا سرررررررررتن رة فنعلف المهرررررررررلح، ولكن مي الخ  ي  بعوم فنف.د اللؤرة وال بعلفل. ولكم بعلفل بحت ج للن. وة وال.داسرررررررررة 

ات يوس ا ثنين رمات على رفض الشررررررررل  ن وال  طلر  الشررررررررل والتوبة فنعلفل وبلاه إ  بهررررررررتعيد ا سررررررررتن رة. قلاء
وقلاءات اليوس الما على ا سررتن رة. وهذا م  بلاه فم ط.س المعمومية. فمواًل هن   ط.س جحد الشررل  ن ورللل بفش  

 الك هن فم المعمد ق اً  "أالج أي   اللو  النجس" ثم يمام ط.س ا عتلاف وا يم ن ب لمهلح.
 

كما يشـــتاق اإليل، إلى ينابيع المياه، كذلك تاقت نفســـي، أن تأتى إليك  " -(:1:  41مز)إنجيل القداس  مزمور  
 "   يا هللا. هلليلويا

 مامور ا بجيل:
هذا م س من  دثت لل إسرتن رة. وال ظ أن ين بلي المل ه اشريل لللو  ال.د . = كما يشـتاق األيل إلى ينابيع المياه

 ق ا به ن لإلمت ء أك ل. وملم   دثت إستن رة يشت 
 ع . 3:  12كو 1ف  ا د ي.در ان ي.ول يهوع ر  اال ب للو  ال.د  ) 
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 النبوات:
 (21-12:8)أم
 (27 - 1:  5مل 2)

 (33:33-17:22)أي (8-1:44)إش

 -:(21-12:8)أم
 انا الحكمة اسكن الذكاء و اجد معرفة التدابير.  -12 "
 مخافة الرب بغض الشر الكبرياء و التعظ  و طريق الشر و ف  االكاذيب ابغضت.  -13 
 لي المشورة و الراي انا الفه  لي القدرة.  -14 
 بي تملك الملوك و تقضي العظماء عدال.  -15 
 بي تتراس الرؤساء و الشرفاء كل قضاة االرض.  -16 
 انا احب الذين يحبونني و الذين يبكرون الي يجدونني.  -17 
 عندي الغنى و الكرامة قنية فاخرة و حظ. -18 
 ثمري خير من الذهب و من االبريز و غلتي خير من الفضة المختارة.   -19 
 في طريق العدل اتمشى في وسط سبل الحق.   -20 
 "  فاورث محبي رزقا و امال خزائنه  -21 

 ع: 21-12:8)أس
ــورة ظهرت)المهرررررلح أقنوس الحلمةع  أنا الحكمة ومن هو الذي يحب .  أنا أحب الذين يحبونني)اجهررررردتع.   بالمشـ

 إش رة لمجد الهم ء. أورث الذين يحبونني الخير الراهنالمهلح إال  من علفل وإستن رت عين ه. وم  هو بصيال؟ 
 

 -:(8-1:44)إش
 و االن اسمع يا يعقوب عبدي و اسرائيل الذي اخترته.  -1 "
 هكذا يقول الرب صانعك و جابلك من الرح  معينك ال تخف يا عبدي يعقوب و يا يشورون الذي اخترته. -2 
 الني اسكب ماء على العطشان و سيوال على اليابسة اسكب روحي على نسلك و بركتي على ذريتك. -3 
 فينبتون بين العشب مثل الصفصاف على مجاري المياه. -4 
 هذا يقول انا للرب و هذا يكنى باس  يعقوب و هذا يكتب بيده للرب و باس  اسرائيل يلقب.  -5 
 و فاديه رب الجنود انا االول و انا االخر و ال اله غيري. هكذا يقول الرب ملك اسرائيل -6 
و من مثلي ينادي فليخبر به و يعرضه لي منذ وضعت الشعب القدي  و المستقبالت و ما سياتي   -7 

 ليخبروه  بها. 
ال ترتعبوا و ال ترتاعوا اما اعلمتك منذ القدي  و اخبرتك فانت  شـــهودي هل يوجد اله غيري و ال صـــخرة ال  -9

 "  ل  بهااع
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 ع:8-1:44)إش 
 فينبتون      أفيض روحي على ذريتك.. ..  إني أفيض المياه على العطشى

 المعمومية                         الميلون            ثم ر اللو            
 

 -:(33:33-17:32)أي
 (22-17:32)أي

 فاجيب انا ايضا حصتي و ابدي انا ايضا رايي.  -17  "
 الني مالن اقواال روح باطني تضايقني.   -18 
 هوذا بطني كخمر ل  تفت  كالزقاق الجديدة يكاد ينشق.   -19 
 اتكل  فافرج افت  شفتي و اجيب.  -20 
 ال احابين وجه رجل و ال املث انسانا.  -21 
 "  الني ال اعرف الملث النه عن قليل ياخذني صانعي. -22 

 (33-1:33)أي
 و لكن اسمع االن يا ايوب اقوالي و اصغ الى كل كالمي.  -1  "
 هانذا قد فتحت فمي لساني نطق في حنكي.  -2 
 استقامة قلبي كالمي و معرفة شفتي هما تنطقان بها خالصة. -3 
 روح هللا صنعني و نسمة القدير احيتني.  -4 
 ان استطعت فاجبني احسن الدعوى امامي انتصب. -5 
 هانذا حسب قولك عوضا عن هللا انا ايضا من الطين تقرصت.  -6 
 هوذا هيبتي ال ترهبك و جاللي ال يثقل عليك.  -7 
 قد قلت في مسامعي و صوت اقوالك سمعت. انك  -8 
 قلت انا بريء بال ذنب زكي انا و ال اث  لي. -9 
 هوذا يطلب علي علل عداوة يحسبني عدوا له.   -10 
 وضع رجلي في المقطرة يراقب كل طرقي.   -11 
 ها انك في هذا ل  تصب انا اجيبك الن هللا اعظ  من االنسان.  -12 
 وره ال يجاوب عنها. لماذا تخاصمه الن كل ام -13 
 لكن هللا يتكل  مرة و باثنتين ال يالحظ االنسان. -14 
 في حل  في رؤيا الليل عند سقوط سبات على الناس في النعاس على المضجع.  -15 
 حينئذ يكشف اذان الناس و يخت  على تاديبه .  -16 
 ليحول االنسان عن عمله و يكت  الكبرياء عن الرجل.  -17 
 سه عن الحفرة و حياته من الزوال بحربة الموت. ليمنع نف -18 



 ( يوم الثالثاء من األسبوع السادس)  قراءات الصوم الكبير
 

287 

 ايضا يؤدب بالوجع على مضجعه و مخاصمة عظامه دائمة.  -19 
 فتكره حياته خبزا و نفسه الطعام الشهي.  -20 
 فيبلى لحمه عن العيان و تنبري عظامه فال ترى.  -21 
 و تقرب نفسه الى القبر و حياته الى المميتين.  -22 
 ان وجد عنده مرسل وسيط واحد من الف ليعلن لالنسان استقامته.  -23 
 يترءاف عليه و يقول اطلقه عن الهبوط الى الحفرة قد وجدت فدية.   -24 
 يصير لحمه اغض من لح  الصبي و يعود الى ايام شبابه.  -25 
 يصلي الى هللا فيرضى عنه و يعاين وجهه بهتاف فيرد على االنسان بره.  -26 
 يغني بين الناس فيقول قد اخطات و عوجت المستقي  و ل  اجاز عليه.   -27 
 فدى نفسي من العبور الى الحفرة فترى حياتي النور.  -28 
 هوذا كل هذه يفعلها هللا مرتين و ثالثا باالنسان.  -29 
 ه من الحفرة ليستنير بنور االحياء.ليرد نفس  -30 
 فاصغ يا ايوب و استمع لي انصت فانا اتكل .  -31 
 ان كان عندك كالم فاجبني تكل  فاني اريد تبريرك. -32 
 "  لي انصت فاعلمك الحكمةو اال فاستمع انت  -33 

 ع:33:33-17:32)أي
إ ا لم يهرتجب  = يؤدب باألل هللا يدعو ا بهر ن للتوبة بوسر ال متعدمة = هللا يتكل  مرة وبإثنتين ال يالحظ اإلنسـان

 لإلبذارات.
يتجدد جســده  وتمتلئ عظامه  نخاعا .. يعيد نفســه من الفســاد وينورها بنور  =  ويقروا بذنوبه إ ا رجعوا للل   

 اعوم ا ستن رة للت اب.= األحياء
 
 عمودية. إشارة لتجديد الخليقة بغسل الم -:(27  - 1:  5مل  2)
و كان نعمان رئيس جيش ملك ارام رجال عظيما عند سيده مرفوع الوجه النه عن يده اعطى الرب  -1 " 

 خالصا الرام و كان الرجل جبار باس ابرص. 
 و كان االراميون قد خرجوا غزاة فسبوا من ارض اسرائيل فتاة صغيرة فكانت بين يدي امراة نعمان. -2 
 فقالت لموالتها يا ليت سيدي امام النبي الذي في السامرة فانه كان يشفيه من برصه.  -3 
 فدخل و اخبر سيده قائال كذا و كذا قالت الجارية التي من ارض اسرائيل.  -4 
لك ارام انطلق ذاهبا فارسل كتابا الى ملك اسرائيل فذهب و اخذ بيده عشر وزنات من الفضة و  فقال م -5 

 ستة االف شاقل من الذهب و عشر حلل من الثياب. 
و اتى بالكتاب الى ملك اسرائيل يقول فيه فاالن عند وصول هذا الكتاب اليك هوذا قد ارسلت اليك نعمان  -6 

 عبدي فاشفه من برصه.
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قرا ملك اسرائيل الكتاب مزق ثيابه و قال هل انا هللا لكي اميت و احيي حتى ان هذا يرسل الي ان  فلما -7 
 اشفي رجال من برصه فاعلموا و انظروا انه انما يتعرض لي.

و لما سمع اليشع رجل هللا ان ملك اسرائيل قد مزق ثيابه ارسل الى الملك يقول لماذا مزقت ثيابك ليات  -8 
 ه يوجد نبي في اسرائيل.الي فيعل  ان

 فجاء نعمان بخيله و مركباته و وقف عند باب بيت اليشع. -9 
 فارسل اليه اليشع رسوال يقول اذهب و اغتسل سبع مرات في االردن فيرجع لحمك اليك و تطهر.   -10 
فغضب نعمان و مضى و قال هوذا قلت انه يخرج الي و يقف و يدعو باس  الرب الهه و يردد يده    -11 

 فوق الموضع فيشفي االبرص.
اليس ابانة و فرفر نهرا دمشق احسن من جميع مياه اسرائيل اما كنت اغتسل بهما فاطهر و رجع و   -12 

 مضى بغيظ. 
ا لو قال لك النبي امرا عظيما اما كنت تعمله فك  بالحري اذا قال فتقدم عبيده و كلموه و قالوا يا ابان  -13 

 لك اغتسل و اطهر.
 فنزل و غطس في االردن سبع مرات حسب قول رجل هللا فرجع لحمه كلح  صبي صغير و طهر.   -14 
فرجع الى رجل هللا هو و كل جيشه و دخل و وقف امامه و قال هوذا قد عرفت انه ليس اله في كل   -15 

 رض اال في اسرائيل و االن فخذ بركة من عبدك. اال 
 فقال حي هو الرب الذي انا واقف امامه اني ال اخذ و ال  عليه ان ياخذ فابى.  -16 
فقال نعمان اما يعطى لعبدك حمل بغلين من التراب النه ال يقرب بعد عبدك محرقة و ال ذبيحة اللهة    -17 

 اخرى بل للرب.
ب لعبدك عند دخول سيدي الى بيت رمون ليسجد هناك و يستند على يدي  عن هذا االمر يصف  الر  -18 

 فاسجد في بيت رمون فعند سجودي في بيت رمون يصف  الرب لعبدك عن هذا االمر. 
 فقال له امض بسالم و لما مضى من عنده مسافة من االرض.   -19 
ن يد نعمان االرامي هذا ما  قال جيحزي غالم اليشع رجل هللا هوذا سيدي قد امتنع عن ان ياخذ م  -20 

 احضره حي هو الرب اني اجري وراءه و اخذ منه شيئا.
 فسار جيحزي وراء نعمان و لما راه نعمان راكضا وراءه نزل عن المركبة للقائه و قال اسالم.   -21 
بني فقال سالم ان سيدي قد ارسلني قائال هوذا في هذا الوقت قد جاء الي غالمان من جبل افراي  من   -22 

 االنبياء فاعطهما وزنة فضة و حلتي ثياب. 
فقال نعمان اقبل و خذ وزنتين و ال  عليه و صر وزنتي فضة في كيسين و حلتي الثياب و دفعها   -23 

 لغالميه فحمالها قدامه. 
 و لما وصل الى االكمة اخذها من ايديهما و اودعها في البيت و اطلق الرجلين فانطلقا.   -24 
دخل و وقف امام سيده فقال له اليشع من اين يا جيحزي فقال ل  يذهب عبدك الى هنا او و اما هو ف  -25 

 هناك.
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فقال له ال  يذهب قلبي حين رجع الرجل من مركبته للقائك اهو وقت الخذ الفضة و الخذ ثياب و    -26 
 زيتون و كروم و غن  و بقر و عبيد و جوار. 

 "  د و خرج من امامه ابرص كالثلجفبرص نعمان يلصق بك و بنسلك الى االب -27 
 

 القراءات:
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 
ــكــــون:  ــيــ ــكـــــاثــــولــ  الــ

 

 (15: 34مز)
 (30-22:4)لو
 (28-18:14كو1)

 (1:2-22:1)يع

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (20-11:19)أع
 (1: 41مز)

 (22-18:9)لو

انا ففي مرضــه  كان لباســي مســحا اذللت بالصــوم نفســي و صــالتي الى اما  "  -:(15:  34مز)مزمور باكر 
 "  حضني ترجع
 مامور ب كل:

صـالتي  هلذا يناغم على المؤمن أن ي.تل  من المهرلح للشرفلل المهرلح. =  لبـست مـسحا  وواضـعت بالصـوم نفـسي
 امأل قلال.فم إاض عل وإ اللل لنفهل وص ال، الاد إللل ص ال بتعار ت هللا = إلى حضني ترجع

 
 -(:30-22:4)لوإنجيل باكر 

و كان الجميع يشهدون له و يتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه و يقولون اليس هذا ابن   -22  " 
 يوسف.

فقال له  على كل حال تقولون لي هذا المثل ايها الطبيب اشفي نفسك ك  سمعنا انه جرى في    -23 
 كفرناحوم فافعل ذلك هنا ايضا في وطنك.

 و قال الحق اقول لك  انه ليس نبي مقبوال في وطنه.   -24 
اء مدة ثالث سنين و و بالحق اقول لك  ان ارامل كثيرة كن في اسرائيل في ايام ايليا حين اغلقت السم  -25 

 ستة اشهر لما كان جوع عظي  في االرض كلها.
 و ل  يرسل ايليا الى واحدة منها اال الى امراة ارملة الى صرفة صيدا.  -26 
 و برص كثيرون كانوا في اسرائيل في زمان اليشع النبي و ل  يطهر واحد منه  اال نعمان السرياني.  -27 
 فامتال غضبا جميع الذين في المجمع حين سمعوا هذا.  -28 
فقاموا و اخرجوه خارج المدينة و جاءوا به الى حافة الجبل الذي كانت مدينته  مبنية عليه حتى    -29 

 يطرحوه الى اسفل. 
 "  اما هو فجاز في وسطه  و مضى -30 

 إبجيل ب كل:
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. وفم المعمومية بحصرررررررل على ط لعة جديدة لكن عدس  المهرررررررلح لم يصرررررررني معجاة مي هؤالء بهررررررر ب عدس إيم ب م
ا يم ن يحلمن  من ال  لعة الجديدة. وم  يهررررر ب عدس ا يم ن هو عدس ا سرررررتن رة والذي يؤمي لعدس ا سرررررتن رة هو  

  ل ة الخ لة. و ل ة الخ لة ا فئ اللو  ال.د  فين  ، فكلف بعلف المهلح وبؤمن .
 

 -(:28-18:14كو1)البولس 
 ر الهي اني اتكل  بالسنة اكثر من جميعك .اشك  -18  "
و لكن في كنيسة اريد ان اتكل  خمس كلمات بذهني لكي اعل  اخرين ايضا اكثر من عشرة االف كلمة    -19 

 بلسان. 
 ايها االخوة ال تكونوا اوالدا في اذهانك  بل كونوا اوالدا في الشر و اما في االذهان فكونوا كاملين. -20 
مكتوب في الناموس اني بذوي السنة اخرى و بشفاه اخرى ساكل  هذا الشعب و ال هكذا يسمعون لي    -21 

 يقول الرب. 
 النبوة فليست لغير المؤمنين بل للمؤمنين.  اذا االلسنة اية ال للمؤمنين بل لغير المؤمنين اما -22 
فان اجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحد و كان الجميع يتكلمون بالسنة فدخل عاميون او غير    -23 

 مؤمنين افال يقولون انك  تهذون.
و لكن ان كان الجميع يتنباون فدخل احد غير مؤمن او عامي فانه يوبخ من الجميع يحك  عليه من    -24 

 ميع.الج
 و هكذا تصير خفايا قلبه ظاهرة و هكذا يخر على وجهه و يسجد هلل مناديا ان هللا بالحقيقة فيك .   -25 
فما هو اذا ايها االخوة متى اجتمعت  فكل واحد منك  له مزمور له تعلي  له لسان له اعالن له ترجمة   -26 

 فليكن كل شيء للبنيان.
 ان كان احد يتكل  بلسان فاثنين اثنين او على االكثر ثالثة ثالثة و بترتيب و ليترج  واحد. -27 
 "  و ليكل  نفسه و هللاو لكن ان ل  يكن مترج  فليصمت في الكنيسة  -28 

 ال ولس:
إذا دخل أحد غير مؤمن أو أممي فإنه يوبخ من الجميع ويســـــــــجد هلل عمل الكنلهررررررررررررررة هو الوعظ والتعللم  تى  

 .معترفا  أن هللا حقا  فيك 
 

 -(:1:2-22:1)يعالكاثوليكون 
 (27-22:1)يع

 و لكن كونوا عاملين بالكلمة ال سامعين فقط خادعين نفوسك .  -22 " 
 النه ان كان احد سامعا للكلمة و ليس عامال فذاك يشبه رجال ناظرا وجه خلقته في مراة.  -23 
 فانه نظر ذاته و مضى و للوقت نسي ما هو.  -24 
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س سامعا ناسيا بل عامال و لكن من اطلع على الناموس الكامل ناموس الحرية و ثبت و صار لي  -25 
 بالكلمة فهذا يكون مغبوطا في عمله. 

 ان كان احد فيك  يظن انه دين و ليس يلج  لسانه بل يخدع قلبه فديانة هذا باطلة. -26 
ــان   -27  الديانة الطاهرة النقية عند هللا االب هي هذه افتقاد اليتامى و االرامل في ضـــــــيقته  و حفظ االنســـــ

 "  ل .نفسه بال دنس من العا
 (1:2)يع
 "  يا اخوتي ال يكن لك  ايمان ربنا يسوع المسي  رب المجد في المحاباة -1 " 

 الك ثولللون:
 كونوا عاملين بالكلمة وتفتقدوا اليتامى واألرامل..للس الوعظ ف.و مم  فم ال ولس بل 

 
 -(:20-11:19)أعاإلبركسيس 

 و كان هللا يصنع على يدي بولس قوات غير المعتادة.  -11  " 
حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل او مازر الى المرضى فتزول عنه  االمراض و تخرج االرواح   -12 

 الشريرة منه .
فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين ان يسموا على الذين به  االرواح الشريرة باس  الرب يسوع   -13 

 قائلين نقس  عليك بيسوع الذي يكرز به بولس. 
 و كان سبعة بنين لسكاوا رجل يهودي رئيس كهنة الذين فعلوا هذا.   -14 
 ولس انا اعلمه و اما انت  فمن انت . فاجاب الروح الشرير و قال اما يسوع فانا اعرفه و ب  -15 
فوثب عليه  االنسان الذي كان فيه الروح الشرير و غلبه  و قوي عليه  حتى هربوا من ذلك البيت    -16 

 عراة و مجرحين.
و صار هذا معلوما عند جميع اليهود و اليونانيين الساكنين في افسس فوقع خوف على جميعه  و    -17 

 . كان اس  الرب يسوع يتعظ 
 و كان كثيرون من الذين امنوا ياتون مقرين و مخبرين بافعاله .   -18 
و كان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب و يحرقونها امام الجميع و حسبوا اثمانها    -19 

 فوجدوها خمسين الفا من الفضة. 
 "  هكذا كانت كلمة الرب تنمو و تقوى بشدة -20 

 ا بلمهلس:
وال ظ ال.وة التم .  ون الســــحر أتوا بكتبه  وأحرقوهالمين يســــتعكثيرون من الذ  ُ ك ل  فم ال ولس.  ا  ي  على م

 فم بولس اللسول، ف لمن ميل والمآزر اشفم األملاض واخلج األروا  الشلرلة.
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 رجوع للفهرس  يوم األربعاء من األسبوع السادس

 
 -(:52-45:11)لوإنجيل القداس 

 فاجاب واحد من الناموسيين و قال له يا معل  حين تقول هذا تشتمنا نحن ايضا.   -45 " 
فقال و ويل لك  انت  ايها الناموسيون النك  تحملون الناس احماال عسرة الحمل و انت  ال تمسون   -46 

 االحمال باحدى اصابعك . 
 ويل لك  النك  تبنون قبور االنبياء و اباؤك  قتلوه . -47 
 ذا تشهدون و ترضون باعمال ابائك  النه  ه  قتلوه  و انت  تبنون قبوره .ا -48 
 لذلك ايضا قالت حكمة هللا اني ارسل اليه  انبياء و رسال فيقتلون منه  و يطردون.  -49 
 لكي يطلب من هذا الجيل دم جميع االنبياء المهرق منذ انشاء العال .  -50 
 هلك بين المذب  و البيت نع  اقول لك  انه يطلب من هذا الجيل. من دم هابيل الى دم زكريا الذي ا  -51 
 "  ويل لك  ايها الناموسيون النك  اخذت  مفتاح المعرفة ما دخلت  انت  و الداخلون منعتموه  -52 

 إبجيل ال.دا :
أنت  ال كل معمد لل إشرررررررر ين ولل معلمين يعلموبل. ور  ورل من يع ل أ د هؤالء األطف ل الصررررررررغ ر ب.دوة ف سرررررررردة=  

ــابعك .. ينتق  من ـهذا الجـيل إ ًا هنر   ور ت انتظل الملااين والمعلمين الرذين    .تمســـــــــون األحـمال ـبإـحدى أصـــــــ
بجيل هم مم ء أوالم هللا الذين أع لهم إبللس  يتهررررررررررررر  ون فم ه   أبن ء هللا. ف لدم ء المشررررررررررررر ر ل   هن  فم هذا ا 

 والذين أع لهم أش بين م ومعلمي م ورع ا م. ف ن   معلمين يعلمون هلط. ت وأشل ء ا طئة )إبجيل ب كلع.
النه   رنموا للرب الساكن في صهيون اخبروا بين الشعوب بافعاله.   " -(:8,7: 9مز)مزمور إنجيل القداس 

 "  ينس صراخ المساكينمطالب بالدماء ذكره  ل  
 مامور ا بجيل: 

هللا ع مل فم قلاراال وإبت. مل من مل هؤالء المع لرن  =  رتلوا للرب الساكن في صهيون..ألنه طلب الدماء وتذكرها
 )إبجيل ال.دا ع

 
 النبوات:

 (28-21:44)إش (10:11-1:10)خر
 (37-1:34)أي

 (34 - 1:  1سيراخ )
 (  36-22:8)أم

 
 

 -:(10:11-1:10)خر
 (29-1:10)خر
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 ث  قال الرب لموسى ادخل الى فرعون فاني اغلظت قلبه و قلوب عبيده لكي اصنع اياتي هذه بينه .  -1  "
و لكي تخبر في مسامع ابنك و ابن ابنك بما فعلته في مصر و باياتي التي صنعتها بينه  فتعلمون اني  -2 

 انا الرب.
عون و قاال له هكذا يقول الرب اله العبرانيين الى متى تابى ان تخضع لي  فدخل موسى و هرون الى فر  -3 

 اطلق شعبي ليعبدوني.
 فانه ان كنت تابى ان تطلق شعبي ها انا اجيء غدا بجراد على تخومك. -4 
فيغطي وجه االرض حتى ال يستطاع نظر االرض و ياكل الفضلة السالمة الباقية لك  من البرد و ياكل   -5 

 شجر النابت لك  من الحقل.جميع ال
و يمال بيوتك و بيوت جميع عبيدك و بيوت جميع المصريين االمر الذي ل  يره اباؤك و ال اباء ابائك  -6 

 منذ يوم وجدوا على االرض الى هذا اليوم ث  تحول و خرج من لدن فرعون.
لرب الهه  ال  تعل  بعد ان مصر  فقال عبيد فرعون له الى متى يكون هذا لنا فخا اطلق الرجال ليعبدوا ا -7 

 قد خربت. 
فرد موسى و هرون الى فرعون فقال لهما اذهبوا اعبدوا الرب الهك  و لكن من و من ه  الذين  -8 

 يذهبون. 
 فقال موسى نذهب بفتياننا و شيوخنا نذهب ببنينا و بناتنا بغنمنا و بقرنا الن لنا عيدا للرب.  -9 
 هكذا كما اطلقك  و اوالدك  انظروا ان قدام وجوهك  شرا. فقال لهما يكون الرب معك   -10 
 ليس هكذا اذهبوا انت  الرجال و اعبدوا الرب النك  لهذا طالبون فطردا من لدن فرعون. -11 
ث  قال الرب لموسى مد يدك على ارض مصر الجل الجراد ليصعد على ارض مصر و ياكل كل عشب   -12 

 االرض كل ما تركه البرد.
فمد موسى عصاه على ارض مصر فجلب الرب على االرض ريحا شرقية كل ذلك النهار و كل الليل و    -13 

 لما كان الصباح حملت الري  الشرقية الجراد.
د على كل ارض مصر و حل في جميع تخوم مصر شيء ثقيل جدا ل  يكن قبله جراد هكذا فصعد الجرا  -14 

 مثله و ال يكون بعده كذلك. 
و غطى وجه كل االرض حتى اظلمت االرض و اكل جميع عشب االرض و جميع ثمر الشجر الذي   -15 

 تركه البرد حتى ل  يبق شيء اخضر في الشجر و ال في عشب الحقل في كل ارض مصر. 
 فدعا فرعون موسى و هرون مسرعا و قال اخطات الى الرب الهكما و اليكما.   -16 
 و االن اصفحا عن خطيتي هذه المرة فقط و صليا الى الرب الهكما ليرفع عني هذا الموت فقط.   -17 
 فخرج موسى من لدن فرعون و صلى الى الرب.  -18 
فرد الرب ريحا غربية شديدة جدا فحملت الجراد و طرحته الى بحر سوف ل  تبق جرادة واحدة في كل    -19 

 تخوم مصر. 
 و لكن شدد الرب قلب فرعون فل  يطلق بني اسرائيل.   -20 
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 ث  قال الرب لموسى مد يدك نحو السماء ليكون ظالم على ارض مصر حتى يلمس الظالم.  -21 
 و السماء فكان ظالم دامس في كل ارض مصر ثالثة ايام.فمد موسى يده نح  -22 
ل  يبصر احد اخاه و ال قام احد من مكانه ثالثة ايام و لكن جميع بني اسرائيل كان له  نور في   -23 

 مساكنه . 
 فدعا فرعون موسى و قال اذهبوا اعبدوا الرب غير ان غنمك  و بقرك  تبقى اوالدك  ايضا تذهب معك .   -24 
 ل موسى انت تعطي ايضا في ايدينا ذبائ  و محرقات لنصنعها للرب الهنا.فقا  -25 
فتذهب مواشينا ايضا معنا ال يبقى ظلف الننا منها ناخذ لعبادة الرب الهنا و نحن ال نعرف بماذا نعبد    -26 

 الرب حتى ناتي الى هناك.
 و لكن شدد الرب قلب فرعون فل  يشا ان يطلقه .  -27 
 ون اذهب عني احترز ال تر وجهي ايضا انك يوم ترى وجهي تموت. و قال له فرع  -28 
 "  فقال موسى نعما قلت انا ال اعود ارى وجهك ايضا. -29 

 (10-1:11)خر
ث  قال الرب لموسى ضربة واحدة ايضا اجلب على فرعون و على مصر بعد ذلك يطلقك  من هنا و  -1 "

 عندما يطلقك  يطردك  طردا من هنا بالتمام. 
تكل  في مسامع الشعب ان يطلب كل رجل من صاحبه و كل امراة من صاحبتها امتعة فضة و امتعة   -2 

 ذهب.
و اعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين و ايضا الرجل موسى كان عظيما جدا في ارض مصر   -3 

 في عيون عبيد فرعون و عيون الشعب.
 و قال موسى هكذا يقول الرب اني نحو نصف الليل اخرج في وسط مصر.  -4 
فيموت كل بكر في ارض مصر من بكر فرعون الجالس على كرسيه الى بكر الجارية التي خلف الرحى   -5 

 و كل بكر بهيمة.
 و يكون صراخ عظي  في كل ارض مصر ل  يكن مثله و ال يكون مثله ايضا.  -6 
و لكن جميع بني اسرائيل ال يسنن كلب لسانه اليه  ال الى الناس و ال الى البهائ  لكي تعلموا ان الرب   -7 

 يميز بين المصريين و اسرائيل.
و جميع الشعب الذين في اثرك و بعد  فينزل الي جميع عبيدك هؤالء و يسجدون لي قائلين اخرج انت  -8 

 ذلك اخرج ث  خرج من لدن فرعون في حمو الغضب.
 و قال الرب لموسى ال يسمع لكما فرعون لكي تكثر عجائبي في ارض مصر. -9 
و كان موســــى و هرون يفعالن كل هذه العجائب امام فرعون و لكن شــــدد الرب قلب فرعون فل  يطلق   -10 

 "   بني اسرائيل من ارضه
 ع:10:11-1:10)ال
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من عج اال وضرررررررلب ال ليلوا يده   ل     هللا يعلم م ملف يعلمون أوالمهم. بل هللا م  .. لكي تخبروا في مســـــامع أبنائك 
 ال.ورة ورش دوا ألوالمهم بذلك فيؤمنوا ب  .

 -:(28-21:44)إش
 اذكر هذه يا يعقوب يا اسرائيل فانك انت عبدي قد جبلتك عبد لي انت يا اسرائيل ال تنسى مني. -21  "
 قد محوت كغي  ذنوبك و كسحابة خطاياك ارجع الي الني فديتك.   -22 
ترنمي ايتها السماوات الن الرب قد فعل اهتفي يا اسافل االرض اشيدي ايتها الجبال ترنما الوعر و كل   -23 

 فيه الن الرب قد فدى يعقوب و في اسرائيل تمجد. شجرة
هكذا يقول الرب فاديك و جابلك من البطن انا الرب صانع كل شيء ناشر السماوات وحدي باسط   -24 

 االرض من معي. 
 مبطل ايات المخادعين و محمق العرافين مرجع الحكماء الى الوراء و مجهل معرفته .   -25 
 راي رسله القائل عن اورشلي  ستعمر و لمدن يهوذا ستبنين و خربها اقي . مقي  كلمة عبده و متت    -26 
 القائل للجة انشفي و انهارك اجفف.  -27 
 "  القائل عن كورش راعي فكل مسرتي يتم  و يقول عن اورشلي  ستبنى و للهيكل ستؤسس -28 
 ع:28-21:44)إش 

وأنت يا إسـرائيل ينهرروا هللا=   ال  يذملوا الن   ورعلموهم  تىهذا عمل اللع ة واألشرر بين أن  =  أذكر هذه يا يعقوب
ترنمي أيتها السماوات ألن الرب قد رح  وإشةل ء يعلم إسلاايل أن يهاح هللا=  . ال تنساني. إرجع إلّي ألني فديتك

 وإ ا م بت الكنلهة هم الهم وات على األرض فعمل   هو التلبم. إسرائيل
 
 - :(36  - 22:  8ام )
 الرب قناني اول طريقه من قبل اعماله منذ القدم. -22  "
 منذ االزل مسحت منذ البدء منذ اوائل االرض.   -23 
 اذ ل  يكن غمر ابدئت اذ ل  تكن ينابيع كثيرة المياه. -24 
 من قبل ان تقررت الجبال قبل التالل ابدئت.   -25 
 اذ ل  يكن قد صنع االرض بعد و ال البراري و ال اول اعفار المسكونة. -26 
 لما ثبت السماوات كنت هناك انا لما رس  دائرة على وجه الغمر. -27 
 لما اثبت السحب من فوق لما تشددت ينابيع الغمر.  -28 
 لما وضع للبحر حده فال تتعدى المياه تخمه لما رس  اسس االرض.  -29 
 ت عنده صانعا و كنت كل يوم لذته فرحة دائما قدامه. كن -30 
 فرحة في مسكونة ارضه و لذاتي مع بني ادم.   -31 
 فاالن ايها البنون اسمعوا لي فطوبى للذين يحفظون طرقي.  -32 
 اسمعوا التعلي  و كونوا حكماء و ال ترفضوه.  -33 
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 افظا قوائ  ابوابي. طوبى لالنسان الذي يسمع لي ساهرا كل يوم عند مصاريعي ح -34 
 النه من يجدني يجد الحياة و ينال رضى من الرب.  -35 
 "  و من يخطئ عني يضر نفسه كل مبغضي يحبون الموت -36 

 ع:36-22:8)أس
فمن هو هذا األزلم سرررررروى المهررررررلح أقنوس = الرب قناني منذ الدهرسررررررللم ن ممعلم وضرررررري هن  ب وة عن المهررررررلح.  

إســـمع لي فطوبى للذين يحفظون طرقي. إســـمعوا الحكمة وكونوا حكماء وال ترفضـــونها..  اآلن يا إبني  الحلمة. 
 ال الفضوا المهلح ف لذين ياغضوبل مصيلهم الموت. هذا اعللم للحل ة.= مبغضي يجنون الموت

 
 -:(37-1:34)أي

 فاجاب اليهو و قال.  -1 "
 اسمعوا اقوالي ايها الحكماء و اصغوا لي ايها العارفون.  -2 
 الن االذن تمتحن االقوال كما ان الحنك يذوق طعاما. -3 
 لنمتحن النفسنا الحق و نعرف بين انفسنا ما هو طيب. -4 
 الن ايوب قال تبررت و هللا نزع حقي.  -5 
 عند محاكمتي اكذب جرحي عدي  الشفاء من دون ذنب. -6 
 فاي انسان كايوب يشرب الهزء كالماء. -7 
 و يسير متحدا مع فاعلي االث  و ذاهبا مع اهل الشر. -8 
 النه قال ال ينتفع االنسان بكونه مرضيا عند هللا.  -9 
 الجل ذلك اسمعوا لي يا ذوي االلباب حاشا هلل من الشر و للقدير من الظل .  -10 
 يل الرجل كطريقه. النه يجازي االنسان على فعله و ين  -11 
 فحقا ان هللا ال يفعل سوءا و القدير ال يعوج القضاء.  -12 
 من وكله باالرض و من صنع المسكونة كلها.   -13 
 ان جعل عليه قلبه ان جمع الى نفسه روحه و نسمته.  -14 
 يسل  الروح كل بشر جميعا و يعود االنسان الى التراب.   -15 
 اصغ الى صوت كلماتي.  فان كان لك فه  فاسمع هذا و  -16 
 العل من يبغض الحق يتسلط ام البار الكبير تستذنب.  -17 
 ايقال للملك يا لئي  و للندباء يا اشرار. -18 
 الذي ال يحابي بوجوه الرؤساء و ال يعتبر موسعا دون فقير النه  جميعه  عمل يديه.  -19 
 نزع االعزاء ال بيد.بغتة يموتون و في نصف الليل يرتج الشعب و يزولون و ي   -20 
 الن عينيه على طرق االنسان و هو يرى كل خطواته.   -21 
 ال ظالم و ال ظل موت حيث تختفي عمال االث .   -22 
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 النه ال يالحظ االنسان زمانا للدخول في المحاكمة مع هللا.   -23 
 يحط  االعزاء من دون فحص و يقي  اخرين مكانه .  -24 
 لكنه يعرف اعماله  و يقلبه  ليال فينسحقون.  -25 
 لكونه  اشرارا يصفقه  في مراى الناظرين. -26 
 النه  انصرفوا من ورائه و كل طرقه ل  يتاملوها.  -27 
 حتى بلغوا اليه صراخ المسكين فسمع زعقة البائسين. -28 
 سكن فمن يشغب و اذا حجب وجهه فمن يراه سواء كان على امة او على انسان.  اذا هو -29 
 حتى ال يملك الفاجر و ال يكون شركا للشعب. -30 
 و لكن هل هلل قال احتملت ال اعود افسد.   -31 
 ما ل  ابصره فارنيه انت ان كنت قد فعلت اثما فال اعود افعله.  -32 
 ضت فانت تختار ال انا و بما تعرفه تكل .هل كرايك يجازيه قائال النك رف  -33 
 ذوو االلباب يقولون لي بل الرجل الحكي  الذي يسمعني يقول.  -34 
 ان ايوب يتكل  بال معرفة و كالمه ليس بتعقل.  -35 
 فليت ايوب كان يمتحن الى الغاية من اجل اجوبته كاهل االث .   -36 
 "   لكنه اضاف الى خطيته معصية يصفق بيننا و يكثر كالمه على هللا -37 

ورعلم أيو  م  ا ي.ول هلل . أتظن أن هللا يصنع جورا  هن  بلى ألي و ممعلم ص مق.. يع اب أيو     ع37-1:34)اي
أي إظ ل لم أا  ام ي  ر  ف  أكلر. فملي و   أنت. إن كنت قد فعلت إثما  فال أعود أفعلهما ل  أبصــــــره فأرنيه  

 ي.ول لل قل هذا بداًل من أن اع اب هللا وا.ول أب  ب ر ب  ا لة.
 
 -(:34 - 1:  1سيراخ )
 كل حكمة فهي من الرب و ال تزال معه الى االبد. -1 "
 ام الدهر و من يمس  سمك السماء و رحب االرض و الغمر.من يحصي رمل البحار و قطار المطر و اي -2 
 و من يستقصي الحكمة التي هي سابقة كل شيء. -3 
 قبل كل شيء حيزت الحكمة و منذ االزل فه  الفطنة.  -4 
 ينبوع الحكمة كلمة هللا في العلى و مسالكها الوصايا االزلية.  -5 
 لمن انكشف اصل الحكمة و من عل  دهائها. -6 
 لمن تجلب معرفة الحكمة و من ادرك كثرة خبرتها.  -7 
 واحد هو حكي  عظي  المهابة جالس على عرشه. -8 
 الرب هو حازها و راها و احصاها.  -9 
 و افاضها على جميع مصنوعاته فهي مع كل ذي جسد على حسب عطيته و قد منحها لمحبيه.   -10 
 مخافة الرب مجد و فخر و سرور و اكليل ابتهاج.  -11 
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 مخافة الرب تلذ للقلب و تعطي السرور و الفرح و طول االيام.  -12 
 المتقي للرب يطيب نفسا في اواخره و ينال حظوة يوم موته.  -13 
 محبة الرب هي الحكمة المجيدة.   -14 
 و الذين تتراءى له  يحبونها عند رؤيته  لها و تامله  لعظائمها.  -15 
راس الحكمة مخافة هللا انها تولدت في الرح  مع المؤمنين و جعلت عشها بين الناس مدى الدهر و   -16 

 ستسل  نفسها الى ذريته .
 مخافة الرب هي عبادته عن معرفة.  -17 
 عبادة تحفظ القلب و تبرره و تمن  السرور و الفرح.ال -18 
 المتقي للرب يطيب نفسا و ينال حظوة في يوم وفاته.  -19 
 كمال الحكمة مخافة الرب انها تسكر بثمارها. -20 
 تمال كل بيتها رغائب و مخازنها غالال.  -21 
 اكليل الحكمة مخافة الرب انها تنشئ السالم و الشفاء و العافية. -22 
 و قد رات الحكمة و احصتها و كلتاهما عطية من هللا.  -23 
 الحكمة تسكب المعرفة و عل  الفطنة و تعلي مجد الذين يملكونها.  -24 
 اصل الحكمة مخافة الرب و فروعها طول االيام. -25 
 عقل و العبادة عن معرفة اما عند الخطاة فالحكمة رجس.في زخائر الحكمة ال  -26 
 مخافة الرب تنفي الخطيئة.   -27 
 غضب االثي  ال يمكن ان يبرر الن وقر غضبه يسقطه.  -28 
 الطويل االناة يصبر الى حين ث  يعاوده السرور. -29 
 العاقل يكت  كالمه الى حين و شفاه المؤمنين تثني على عقله. -30 
 ئر الحكمة امثال المعرفة.في زخا  -31 
 اما عند الخاطئ فعبادة هللا رجس.  -32 
 يا بني ان رغبت في الحكمة فاحفظ الوصايا فيهبها لك الرب.  -33 
 "  فان الحكمة و التاديب هما مخافة الرب و الذي يرضيه -34 
 

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

 وليكون:ـــالكاث

 (17,14: 101مز)
 (20-1:7)مر
 (24-12:2)رو

 (6:2-20:1بط2)

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (8-1:26)أع
 (8,7: 9مز)

 (52-45:11)لو
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لكي يحدث في صهيون   التفت الى صالة المضطر و ل  يرذل دعاءه . " -:(17,14: 101مز ) مزمور باكر 
 "  باس  الرب و بتسبيحه في اورشلي 

 مامور ب كل:
ــاكين ــالة المســــ لعل ق ال ي.ول وم   بب هؤالء األبلر ء الذين أع لهم األشرررررررررلار؟ هللا ال يتل  =  ألنه نظر إلى صــــ

 إبه ن مخدوع، ف لذي يصلم يلشده هللا لل لر  الصحلح لكن المتك ل لن يلشده هللا.
 

  -(:20-1:7)مرإنجيل باكر 
 و اجتمع اليه الفريسيون و قوم من الكتبة قادمين من اورشلي . -1 "
 و لما راوا بعضا من تالميذه ياكلون خبزا بايد دنسة اي غير مغسولة الموا.  -2 
 الن الفريسيين و كل اليهود ان ل  يغسلوا ايديه  باعتناء ال ياكلون متمسكين بتقليد الشيوخ.  -3 
و من السوق ان ل  يغتسلوا ال ياكلون و اشياء اخرى كثيرة تسلموها للتمسك بها من غسل كؤوس و   -4 

 اباريق و انية نحاس و اسرة.
ث  ساله الفريسيون و الكتبة لماذا ال يسلك تالميذك حسب تقليد الشيوخ بل ياكلون خبزا بايد غير   -5 

 مغسولة. 
فاجاب و قال له  حسنا تنبا اشعياء عنك  انت  المرائين كما هو مكتوب هذا الشعب يكرمني بشفتيه و   -6 

 اما قلبه فمبتعد عني بعيدا.
 تعالي  هي وصايا الناس.  و باطال يعبدونني و ه  يعلمون  -7 
النك  تركت  وصية هللا و تتمسكون بتقليد الناس غسل االباريق و الكؤوس و امورا اخر كثيرة مثل هذه   -8 

 تفعلون.
 ث  قال له  حسنا رفضت  وصية هللا لتحفظوا تقليدك . -9 
 الن موسى قال اكرم اباك و امك و من يشت  ابا او اما فليمت موتا.  -10 
 اما انت  فتقولون ان قال انسان البيه او امه قربان اي هدية هو الذي تنتفع به مني. و   -11 
 فال تدعونه في ما بعد يفعل شيئا البيه او امه.   -12 
 مبطلين كالم هللا بتقليدك  الذي سلمتموه و امورا كثيرة مثل هذه تفعلون.   -13 
 وا.ث  دعا كل الجمع و قال له  اسمعوا مني كلك  و افهم   -14 
ليس شيء من خارج االنسان اذا دخل فيه يقدر ان ينجسه لكن االشياء التي تخرج منه هي التي   -15 

 تنجس االنسان.
 ان كان الحد اذنان للسمع فليسمع.  -16 
 و لما دخل من عند الجمع الى البيت ساله تالميذه عن المثل.  -17 
ن ان كل ما يدخل االنسان من خارج ال يقدر ان  فقال له  افانت  ايضا هكذا غير فاهمين اما تفهمو  -18 

 ينجسه. 
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 النه ال يدخل الى قلبه بل الى الجوف ث  يخرج الى الخالء و ذلك يطهر كل االطعمة.   -19 
 "  ث  قال ان الذي يخرج من االنسان ذلك ينجس االنسان -20 

 إبجيل ب كل:
 يشيل لتع للم المعلمين الخ طئة المع لة.

 
  -(:24-12:2)روالبولس 

الن كل من اخطا بدون الناموس فبدون الناموس يهلك و كل من اخطا في الناموس فبالناموس   -12  "
 يدان.

 الن ليس الذين يسمعون الناموس ه  ابرار عند هللا بل الذين يعملون بالناموس ه  يبررون.  -13 
النه االم  الذين ليس عنده  الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس فهؤالء اذ ليس له     -14 

 الناموس ه  ناموس النفسه .
اهدا ايضا ضميره  و افكاره  فيما بينها مشتكية او الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبه  ش -15 

 محتجة. 
 في اليوم الذي فيه يدين هللا سرائر الناس حسب انجيلي بيسوع المسي .   -16 
 هوذا انت تسمى يهوديا و تتكل على الناموس و تفتخر باهلل.  -17 
 و تعرف مشيئته و تميز االمور المتخالفة متعلما من الناموس.  -18 
 ق انك قائد للعميان و نور للذين في الظلمة.و تث   -19 
 و مهذب لالغبياء و معل  لالطفال و لك صورة العل  و الحق في الناموس.   -20 
 فانت اذا الذي تعل  غيرك الست تعل  نفسك الذي تكرز ان ال يسرق اتسرق.  -21 
 الذي تقول ان ال يزنى اتزني الذي تستكره االوثان اتسرق الهياكل.  -22 
 الذي تفتخر بالناموس ابتعدي الناموس تهين هللا. -23 
 "   الن اس  هللا يجدف عليه بسببك  بين االم  كما هو مكتوب -24 

 ال ولس:
 بجد مينوبة اللع ة الملااين الذين ي.ولون  يل م  يفعلون.

 
 -(:6:2-20:1بط2)الكاثوليكون 

 (21-20:1بط2)
 عالمين هذا اوال ان كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص.  -20 " 
 "  النه ل  تات نبوة قط بمشيئة انسان بل تكل  اناس هللا القديسون مسوقين من الروح القدس. -21 
 (6-1:2بط2)
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و لكن كان ايضا في الشعب انبياء كذبة كما سيكون فيك  ايضا معلمون كذبة الذين يدسون بدع هالك   -1 "
 اذ ه  ينكرون الرب الذي اشتراه  يجلبون على انفسه  هالكا سريعا.و 
 و سيتبع كثيرون تهلكاته  الذين بسببه  يجدف على طريق الحق. -2 
 و ه  في الطمع يتجرون بك  باقوال مصنعة الذين دينونته  منذ القدي  ال تتوانى و هالكه  ال ينعس.  -3 
النه ان كان هللا ل  يشفق على مالئكة قد اخطاوا بل في سالسل الظالم طرحه  في جهن  و سلمه    -4 

 محروسين للقضاء.
 ا كارزا للبر اذ جلب طوفانا على عال  الفجار. و ل  يشفق على العال  القدي  بل انما حفظ نوحا ثامن -5 
 "  و اذ رمد مدينتي سدوم و عمورة حك  عليهما باالنقالب واضعا عبرة للعتيدين ان يفجروا -6 

 الك ثولللون:
وأب م سرررريدابون مم  أمين الشررررل طين.   معلمون كذبة يدســـون بدع هالكاللسررررول يخ لهم أبل سررررللون فم وسرررر  م  

 وسللوبون معل.
 

 -(:8-1:26)أعاإلبركسيس 
 فقال اغريباس لبولس ماذون لك ان تتكل  الجل نفسك حينئذ بسط بولس يده و جعل يحتج.  -1 " 
اني احسب نفسي سعيدا ايها الملك اغريباس اذ انا مزمع ان احتج اليوم لديك عن كل ما يحاكمني به   -2 

 اليهود.
التي بين اليهود لذلك التمس منك ان تسمعني بطول  ال سيما و انت عال  بجميع العوائد و المسائل  -3 

 االناة.
 فسيرتي منذ حداثتي التي من البداءة كانت بين امتي في اورشلي  يعرفها جميع اليهود.  -4 
 عالمين بي من االول ان ارادوا ان يشهدوا اني حسب مذهب عبادتنا االضيق عشت فريسيا. -5 
 لوعد الذي صار من هللا البائنا.و االن انا واقف احاك  على رجاء ا -6 
الذي اسباطنا االثنا عشر يرجون نواله عابدين بالجهد ليال و نهارا فمن اجل هذا الرجاء انا احاك  من   -7 

 اليهود ايها الملك اغريباس.
 "  لماذا يعد عندك  امرا ال يصدق ان اقام هللا امواتا -8 

 ا بلمهلس:
 تجوا لدى أ لرا   الملك ضرد بولس اللسرول بمقوال م  بة. ف ولس إهن  بلى صرورة للمعلمين الي وم الكذبة الذين  

ياشرررررل ب لقل مة، أن المهرررررلح ق س، فلم  ا ينكلون م  ج ء فم مت ب م من ب وات. بل إيلل  وإللشررررري، بل عظ س إللشررررري 
 أق موا أموات.
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 رجوع للفهرس  يوم الخميس من األسبوع السادس

 
  -(:71-47:6)يوإنجيل القداس 

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

 اعطي هو جسدي الذي ابذله من اجل حياة العال . 
 فخاص  اليهود بعضه  بعضا قائلين كيف يقدر هذا ان يعطينا جسده لناكل.  -52 
فقال له  يسوع الحق الحق اقول لك  ان ل  تاكلوا جسد ابن االنسان و تشربوا دمه فليس لك  حياة   -53 

 فيك .
 من ياكل جسدي و يشرب دمي فله حياة ابدية و انا اقيمه في اليوم االخير.   -54 
 الن جسدي ماكل حق و دمي مشرب حق.   -55 
 من ياكل جسدي و يشرب دمي يثبت في و انا فيه.   -56 
 كما ارسلني االب الحي و انا حي باالب فمن ياكلني فهو يحيا بي.  -57 
هذا هو الخبز الذي نزل من السماء ليس كما اكل اباؤك  المن و ماتوا من ياكل هذا الخبز فانه يحيا   -58 

 الى االبد. 
 قال هذا في المجمع و هو يعل  في كفرناحوم.   -59 
 فقال كثيرون من تالميذه اذ سمعوا ان هذا الكالم صعب من يقدر ان يسمعه.  -60 
 ميذه يتذمرون على هذا فقال له  اهذا يعثرك . فعل  يسوع في نفسه ان تال  -61 
 فان رايت  ابن االنسان صاعدا الى حيث كان اوال.  -62 
 الروح هو الذي يحيي اما الجسد فال يفيد شيئا الكالم الذي اكلمك  به هو روح و حياة. -63 
 ن هو الذي يسلمه.و لكن منك  قوم ال يؤمنون الن يسوع من البدء عل  من ه  الذين ال يؤمنون و م  -64 
 فقال لهذا قلت لك  انه ال يقدر احد ان ياتي الي ان ل  يعط من ابي.  -65 
 من هذا الوقت رجع كثيرون من تالميذه الى الوراء و ل  يعودوا يمشون معه.  -66 
 فقال يسوع لالثني عشر العلك  انت  ايضا تريدون ان تمضوا.  -67 
 نذهب كالم الحياة االبدية عندك.فاجابه سمعان بطرس يا رب الى من   -68 
 و نحن قد امنا و عرفنا انك انت المسي  ابن هللا الحي.  -69 
 اجابه  يسوع اليس اني انا اخترتك  االثني عشر و واحد منك  شيطان. -70 
 " قال عن يهوذا سمعان االسخريوطي الن هذا كان مزمعا ان يسلمه و هو واحد من االثني عشر -71 
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 :إبجيل ال.دا 
المعمومية اع ين  أن بولد مموالم هلل متحدين ب لمهررلح. ولكن فم  ل ان  فم الع لم بخ ئ و يث أن الخ لة موت، 

من يأكل جســـدي ويشـــرب دمي فله حياة أبدية. من يأكل جســـدي ويشـــرب دمي يثبت فّي  فنحت ج لإلفخ رسررررتل . 
ــا  أثبت فيه المهررررلح. ومن لل  ل ة فلل إسررررتن رة. "فلل م بت ف ذا الهررررل هو  سررررتملاررة ثا ان  فم جهررررد .  وأنا أيضـ

ع . والتنر ول يع ى لغفلان الخ ر ير  فيتن.ى ال.لرب ، وبن.ر وة ال.لرب   4:    1الحلر ة والحلر ة مر برت بور النر   " ) يو  
بع ين هللا . وبذلك ف لتن ول يع م إسرررررررتن رة. وهذا م   دث مي الميذي عموا  إ  إبفتحت أعين م  وعلف  المهرررررررلح  

الخ ا. ف  بهر ن الحم  واسرل مفتو ة أم  الميت فحواسرل مغل.ة. ب لمعمومية صرلب  أ صر ن فم الكلمة   عند مهرل
 والتن ول هو العص رة التم اع م الحل ة للغصن.

 
ــي يا رافعي من ابواب الموت "  -(:10,9:  9مز)مزمور إنجيل القداس      ارحمني يا رب انظر مذلتي من مبغضــــ

 "  اب ابنة صهيون مبتهجا بخالصكلكي احدث بكل تسابيحك في ابو 
 مامور ا بجيل:

 ف لل  رفعن  من الموت للحل ة ب ذا الهل العظلم.= يا رافعي من أبواب الموت
 الذي ص رت لل ا ستن رة يعلف المهلح، ومن يعلفل يهاحل.= لكيما أخبر بتسابيحك

 
 النبوات:

 (10-1:45)إش (41-8:4مل2)
 (11-1:9)أم
 (10 - 1:  11سيراخ )

 (16-1:35)أي

 
 -:(41-8:4مل2)
و في ذات يوم عبر اليشع الى شون  و كانت هناك امراة عظيمة فامسكته لياكل خبزا و كان كلما عبر  -8 " 

 يميل الى هناك لياكل خبزا.
 فقالت لرجلها قد علمت انه رجل هللا مقدس الذي يمر علينا دائما. -9 
فلنعمل علية على الحائط صغيرة و نضع له هناك سريرا و خوانا و كرسيا و منارة حتى اذا جاء الينا    -10 

 يميل اليها.
 و في ذات يوم جاء الى هناك و مال الى العلية و اضطجع فيها.   -11 
 ه ادع هذه الشونمية فدعاها فوقفت امامه. فقال لجيحزي غالم  -12 
فقال له قل لها هوذا قد انزعجت بسببنا كل هذا االنزعاج فماذا يصنع لك هل لك ما يتكل  به الى الملك   -13 

 او الى رئيس الجيش فقالت انما انا ساكنة في وسط شعبي. 
 ث  قال فماذا يصنع لها فقال جيحزي انه ليس لها ابن و رجلها قد شاخ.  -14 
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 باب.فقال ادعها فدعاها فوقفت في ال  -15 
فقال في هذا الميعاد نحو زمان الحياة تحتضنين ابنا فقالت ال يا سيدي رجل هللا ال تكذب على   -16 

 جاريتك.
 فحبلت المراة و ولدت ابنا في ذلك الميعاد نحو زمان الحياة كما قال لها اليشع.  -17 
 و كبر الولد و في ذات يوم خرج الى ابيه الى الحصادين.  -18 
 يه راسي راسي فقال للغالم احمله الى امه. و قال الب  -19 
 فحمله و اتى به الى امه فجلس على ركبتيها الى الظهر و مات.   -20 
 فصعدت و اضجعته على سرير رجل هللا و اغلقت عليه و خرجت.  -21 
 و نادت رجلها و قالت ارسل لي واحدا من الغلمان و احدى االتن فاجري الى رجل هللا و ارجع.  -22 
 فقال لماذا تذهبين اليه اليوم ال راس شهر و ال سبت فقالت سالم.  -23 
 و شدت على االتان و قالت لغالمها سق و سر و ال تتعوق الجلي في الركوب ان ل  اقل لك.  -24 
و انطلقت حتى جاءت الى رجل هللا الى جبل الكرمل فلما راها رجل هللا من بعيد قال لجيحزي غالمه    -25 

 مية. هوذا تلك الشون
 اركض االن للقائها و قل لها اسالم لك اسالم لزوجك اسالم للولد فقالت سالم. -26 
فلما جاءت الى رجل هللا الى الجبل امسكت رجليه فتقدم جيحزي ليدفعها فقال رجل هللا دعها الن    -27 

 نفسها مرة فيها و الرب كت  االمر عني و ل  يخبرني. 
 ال  اقل ال تخدعني. فقالت هل طلبت ابنا من سيدي   -28 
فقال لجيحزي اشدد حقويك و خذ عكازي بيدك و انطلق و اذا صادفت احد فال تباركه و ان باركك احد   -29 

 فال تجبه و ضع عكازي على وجه الصبي.
 فقالت ام الصبي حي هو الرب و حية هي نفسك انني ال اتركك فقام و تبعها.  -30 
از على وجه الصبي فل  يكن صوت و ال مصغ فرجع للقائه و  و جاز جيحزي قدامهما و وضع العك  -31 

 اخبره قائال ل  ينتبه الصبي.
 و دخل اليشع البيت و اذا بالصبي ميت و مضطجع على سريره.   -32 
 فدخل و اغلق الباب على نفسيهما كليهما و صلى الى الرب.   -33 
عينيه و يديه على يديه و تمدد  ث  صعد و اضطجع فوق الصبي و وضع فمه على فمه و عينيه على  -34 

 عليه فسخن جسد الولد.
ث  عاد و تمشى في البيت تارة الى هنا و تارة الى هناك و صعد و تمدد عليه فعطس الصبي سبع    -35 

 مرات ث  فت  الصبي عينيه. 
 فدعا جيحزي و قال ادع هذه الشونمية فدعاها و لما دخلت اليه قال احملي ابنك.  -36 
 سقطت على رجليه و سجدت الى االرض ث  حملت ابنها و خرجت.فاتت و   -37 
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و رجع اليشع الى الجلجال و كان جوع في االرض و كان بنو االنبياء جلوسا امامه فقال لغالمه ضع    -38 
 القدر الكبيرة و اسلق سليقة لبني االنبياء. 

قثاء بريا ملء ثوبه و اتى و قطعه   و خرج واحد الى الحقل ليلتقط بقوال فوجد يقطينا بريا فالتقط منه  -39 
 في قدر السليقة النه  ل  يعرفوا. 

و صبوا للقوم لياكلوا و فيما ه  ياكلون من السليقة صرخوا و قالوا في القدر موت يا رجل هللا و ل     -40 
 يستطيعوا ان ياكلوا.

 " فقال هاتوا دقيقا فالقاه في القدر و قال صب للقوم فياكلوا فكانه ل  يكن شيء رديء في القدر -41 
 ع:37-8:4مل2)

إللشرررري يقلم إبن الشرررروبملة. وهن  موت يتحول إلى  ل ة ملاين. ف لشرررروبملة يصرررريل ل   ولد بعد أن شرررر خ رجل  ، ثم  
الحم لل إسررررتن رة وهذا هو الم.صرررروم ب لن وة، ف لمعمومية=  ل ة جديدة =  وفت  الصـــبي عينيهبعد أن يموت يقلمل  

 + إستن رة.
 

 -:(10-1:45)إش
رش الذي امسكت بيمينه الدوس امامه امما و احقاء ملوك احل الفت   هكذا يقول الرب لمسيحه لكو  -1 "

 امامه المصراعين و االبواب ال تغلق.
 انا اسير قدامك و الهضاب امهد اكسر مصراعي النحاس و مغاليق الحديد اقصف. -2 
 ائيل.و اعطيك ذخائر الظلمة و كنوز المخابئ لكي تعرف اني انا الرب الذي يدعوك باسمك اله اسر  -3 
 الجل عبدي يعقوب و اسرائيل مختاري دعوتك باسمك لقبتك و انت لست تعرفني. -4 
 انا الرب و ليس اخر ال اله سواي نطقتك و انت ل  تعرفني.  -5 
 لكي يعلموا من مشرق الشمس و من مغربها ان ليس غيري انا الرب و ليس اخر. -6 
 ق الشر انا الرب صانع كل هذه.مصور النور و خالق الظلمة صانع السالم و خال  -7 
اقطري ايتها السماوات من فوق و لينزل الجو برا لتنفت  االرض فيثمر الخالص و لتنبت برا معا انا  -8 

 الرب قد خلقته. 
ويل لمن يخاص  جابله خزف بين اخزاف االرض هل يقول الطين لجابله ماذا تصنع او يقول عملك ليس  -9 

 له يدان.
 "  ول البيه ماذا تلد و للمراة ماذا تلدينويل للذي يق -10 

 ع:10-1:45)إش
)رما لفتح    ألفت  أمامه المصــاريع)رما للشرررل طينع.   وأخضــع أمامه أمما  )وهو رما للمهرررلحع   كورشأرسرررل هللا  

قررديهررررررررررررررم الع ررد ال.ررديم الررذين مرر بوا فم الجحلم وب.ل م  =  وأعطيـك كنوز الظلمـةأبوا  الجحلم وأبوا  الفلمو ع.  
 المهلح إلى الفلمو . 
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ماول األمم للحل ة. المهرررررررررلح  = ليعلموا الذين ه  من مشــــــرق الشــــــمس والذين ه  من المغرب أنه ليس غيري 
 باول اللو  ال.د  على الكنلهة لتع م ثمله .= إقطري أيتها السمواتأع ى الحل ة لكل الع لم. 

 
 -:(11-1:9)أم
 الحكمة بنت بيتها نحتت اعمدتها السبعة.  -1 "
 ذبحت ذبحها مزجت خمرها ايضا رتبت مائدتها.  -2 
 ارسلت جواريها تنادي على ظهور اعالي المدينة. -3 
 من هو جاهل فليمل الى هنا و الناقص الفه  قالت له. -4 
 هلموا كلوا من طعامي و اشربوا من الخمر التي مزجتها. -5 
 اتركوا الجهاالت فتحيوا و سيروا في طريق الفه .  -6 
 من يوبخ مستهزئا يكسب لنفسه هوانا و من ينذر شريرا يكسب عيبا.  -7 
 ال توبخ مستهزئا لئال يبغضك وبخ حكيما فيحبك. -8 
 اعط حكيما فيكون اوفر حكمة عل  صديقا فيزداد علما. -9 
 بدء الحكمة مخافة الرب و معرفة القدوس فه .  -10 
 "  النه بي تكثر ايامك و تزداد لك سنو حياة -11 

 ع:11-1:9)أس
 وذبحت ذبائحها)األسررررررررررررلار الهرررررررررررراعةع  وثبتت أعمدتها الســــــــبعة)الكنلهررررررررررررةع   بنت لها بيتا  )المهررررررررررررلحع  الحكمة

ــربوا من الخمرخ رسررررررتل ع=  )ا ف لكن التن ول من الجهررررررد والدس . ومزجت خمرها في األواني+ كلوا من خبزي وعشــ
يلون لرك  لر ة أبرديرة ممر  قر ل المهررررررررررررررلح من  =  رأس الحكمـة مخـاـفة الرب.. بهـذه تكثر أـياـمكو رده ال يلفم برل  

ؤمى للملض بل للموت الجهررررررردى يمكلنم يحل  بم. وبدون مخ فة الل  يلون التن ول بدون اسرررررررتح. ق ، وهذا قد ي
 فض  عن الموت اللو ى .

 
 -:(16-1:35)أي
 فاجاب اليهو و قال.  -1 " 
 اتحسب هذا حقا قلت انا ابر من هللا.  -2 
 النك قلت ماذا يفيدك بماذا انتفع اكثر من خطيتي. -3 
 انا ارد عليك كالما و على اصحابك معك.  -4 
 انظر الى السماوات و ابصر و الحظ الغمام انها اعلى منك. -5 
 ان اخطات فماذا فعلت به و ان كثرت معاصيك فماذا عملت له. -6 
 ان كنت بارا فماذا اعطيته او ماذا ياخذه من يدك. -7 
 لرجل مثلك شرك و البن ادم برك. -8 
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 لمظال  يصرخون يستغيثون من ذراع االعزاء.من كثرة ا -9 
 و ل  يقولوا اين هللا صانعي مؤتي االغاني في الليل.  -10 
 الذي يعلمنا اكثر من وحوش االرض و يجعلنا احك  من طيور السماء. -11 
 ث  يصرخون من كبرياء االشرار و ال يستجيب.   -12 
 و لكن هللا ال يسمع كذبا و القدير ال ينظر اليه.   -13 
 فاذا قلت انك لست تراه فالدعوى قدامه فاصبر له.  -14 
 و اما االن فالن غضبه ال يطالب و ال يبالي بكثرة الزالت.  -15 
 "  فغر ايوب فاه بالباطل و كبر الكالم بال معرفة -16 

 ع:16-1:35)اي
 بحن لن بهتفيد من م ادة التن ول ورلون ل   ثمل فم  ل ان  إال  لو قدمن  اوبة. هللا ال يهتجيب لألشلار. إ اً 

 
 - :(10  - 1:   11سيراخ )
 حكمة الوضيع ترفع راسه و تجلسه في جماعة العظماء. -1 "
 ال تمدح الرجل لجماله و ال تذم االنسان لمنظره.  -2 
 النحل صغير في الطيور و جناه راس كل حالوة.  -3 
 ال تفتخر بتردي الثياب و ال تترفع في يوم الكرامة فان اعمال الرب عجيبة و افعاله خفية عن البشر.  -4 
 كثيرون من المتسلطين جلسوا على التراب و الخامل الذكر لبس التاج. -5 
 كرمون سلموا الى ايدي االخرين.كثيرون من المقتدرين لحقه  اشد الهوان و الم -6 
 ال تذم قبل ان تفحص تفه  اوال ث  وبخ.  -7 
 ال تجاوب قبل ان تسمع و ال تعترض حديث احد قبل تمامه.  -8 
 ال تجادل في امر ال يعنيك و ال تجلس للقضاء مع الخطاة.  -9 
تتبعتها ل  تحشـــــــــها و ان يا بني ال تتشـــــــــاغل باعمال كثيرة فانك ان اكثرت منها ل  تخل من مالم ان    -10 

 "  سبقتها ل  تنج
 
 القراءات: 

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

 

 (10,9: 9مز)
 (19-9:20)لو
 (4:3-1:2تي1)

 (25-19:1)يه

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (20-16:27)أع
 (10: 9مز)

 (71-47:6)يو
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 "  ارحمني يا رب انظر مذلتي من مبغضي يا رافعي من ابواب الموت  " -:(9: 9مز)مزمور باكر 
 مامور ب كل:

ع. هن   5:23هذه اهرررررررر وي "هلمت قدامم م ادة اج ه مضرررررررر ي.م" )ما=  إرحمني يا رب وأنظر إلى ذلي من أعدائي
لًا عظلمً  للحل ة=  صر ة هلل لكم ال ب لك وبهرتمل أ ل ء، وال    يمام من أعداان  الذين يذلوب . لكن هللا هلم لن  سر

 .يا رافعي من أبواب الموت
 

 -(:19-9:20)لوإنجيل باكر 
 و ابتدا يقول للشعب هذا المثل انسان غرس كرما و سلمه الى كرامين و سافر زمانا طويال. -9 " 
 و في الوقت ارسل الى الكرامين عبدا لكي يعطوه من ثمر الكرم فجلده الكرامون و ارسلوه فارغا.  -10 
 فعاد و ارسل عبدا اخر فجلدوا ذلك ايضا و اهانوه و ارسلوه فارغا.  -11 
 ث  عاد فارسل ثالثا فجرحوا هذا ايضا و اخرجوه.  -12 
 ب لعله  اذا راوه يهابون.فقال صاحب الكرم ماذا افعل ارسل ابني الحبي  -13 
 فلما راه الكرامون تامروا فيما بينه  قائلين هذا هو الوارث هلموا نقتله لكي يصير لنا الميراث.   -14 
 فاخرجوه خارج الكرم و قتلوه فماذا يفعل به  صاحب الكرم.   -15 
 ياتي و يهلك هؤالء الكرامين و يعطي الكرم الخرين فلما سمعوا قالوا حاشا.   -16 
 فنظر اليه  و قال اذا ما هو هذا المكتوب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راس الزاوية.  -17 
 كل من يسقط على ذلك الحجر يترضض و من سقط هو عليه يسحقه.  -18 
فطلب رؤســــــاء الكهنة و الكتبة ان يلقوا االيادي عليه في تلك الســــــاعة و لكنه  خافوا الشــــــعب النه     -19 

 "  ال هذا المثل عليه عرفوا انه ق
 إبجيل ب كل:

إبجيل ال.دا  عن جهررد ومس المهررلح المماو  من عصرريل الكلمة. وإبجيل ب كل عن الكلامين األرمي ء. والكلس هو  
(. طويال   ســافر زمانا  الكنلهرررة التم أسرررهررر   الهررريد المهرررلح وأع  ه   ل ة هم ممل أي عصررريل الكلمة. وصرررعد )=  

 كلس. ف ل بحن أ ل ء م ملرن فعً  بفل  قلب المهلح.والمهلح يلرد ثمل من هذا ال
 

 -(:4:3-1:2تي1)البولس 
 (15-1:2تي1)
 فاطلب اول كل شيء ان تقام طلبات و صلوات و ابتهاالت و تشكرات الجل جميع الناس.  -1  " 
 الجل الملوك و جميع الذين ه  في منصب لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى و وقار.  -2 
 الن هذا حسن و مقبول لدى مخلصنا هللا. -3 
 الذي يريد ان جميع الناس يخلصون و الى معرفة الحق يقبلون. -4 
 ي .النه يوجد اله واحد و وسيط واحد بين هللا و الناس االنسان يسوع المس -5 
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 الذي بذل نفسه فدية الجل الجميع الشهادة في اوقاتها الخاصة. -6 
 التي جعلت انا لها كارزا و رسوال الحق اقول في المسي  و ال اكذب معلما لالم  في االيمان و الحق.  -7 
 فاريد ان يصلي الرجال في كل مكان رافعين ايادي طاهرة بدون غضب و ال جدال. -8 
او مالبس   و كذلك ان النساء يزين ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع و تعقل ال بضفائر او ذهب او اللئ -9 

 كثيرة الثمن.
 بل كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى هللا باعمال صالحة.  -10 
 لتتعل  المراة بسكوت في كل خضوع.  -11 
 و لكن لست اذن للمراة ان تعل  و ال تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت.  -12 
 الن ادم جبل اوال ث  حواء.  -13 
 حصلت في التعدي.و ادم ل  يغو لكن المراة اغويت ف  -14 
 "  و لكنها ستخلص بوالدة االوالد ان ثبتن في االيمان و المحبة و القداسة مع التعقل. -15 
 (4-1:3تي1)
 صادقة هي الكلمة ان ابتغى احد االسقفية فيشتهي عمال صالحا. -1 "
 صالحا للتعلي . فيجب ان يكون االسقف بال لوم بعل امراة واحدة صاحيا عاقال محتشما مضيفا للغرباء  -2 
 غير مدمن الخمر و ال ضراب و ال طامع بالرب  القبي  بل حليما غير مخاص  و ال محب للمال.  -3 
 "  يدبر بيته حسنا له اوالد في الخضوع بكل وقار -4 

 ال ولس:
ال يلفم التنر ول لكم اكون لنر   لر ة "فر لرذي يتنر ول بردون إسررررررررررررررتح.ر ق يصرررررررررررررراح مجلمرً  فم جهرررررررررررررررد الل  وممرل" 

 ع. لذلك بهمي هن  عن ضلورة أن احل  اللدلة مل   أس.  وم نة وشعب فم ا.وى فللون ل م ثمل.27:11كو1)
 

 -(:25-19:1)يهالكاثوليكون 
 هؤالء ه  المعتزلون بانفسه  نفسانيون ال روح له .   -19  " 
 و اما انت  ايها االحباء فابنوا انفسك  على ايمانك  االقدس مصلين في الروح القدس.  -20 
 و احفظوا انفسك  في محبة هللا منتظرين رحمة ربنا يسوع المسي  للحياة االبدية.   -21 
 و ارحموا البعض مميزين.  -22 
 و خلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد.   -23 
 و القادر ان يحفظك  غير عاثرين و يوقفك  امام مجده بال عيب في االبتهاج.  -24 
 "  االله الحكي  الوحيد مخلصنا له المجد و العظمة و القدرة و السلطان االن و الى كل الدهور امين -25 

 لللون:الك ثو 
مصــلين في الروح القدس ويحفظ نفســه في محبة هللا منتظرين رحمة ربنا المهرررلحم ي نم بفهرررل بإيم ن صرررحلح  

 بكتوا البعض.. خلصوا البعض..ولكن للس ف.و ي تم بنفهل، بل بخ ص إاوال. . يسوع المسي  للحياة األبدية
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 -(:20-16:27)أعاإلبركسيس 
 فجرينا تحت جزيرة يقال لها كلودي و بالجهد قدرنا ان نملك القارب.   -16 " 
و لما رفعوه طفقوا يستعملون معونات حازمين السفينة و اذ كانوا خائفين ان يقعوا في السيرتس انزلوا   -17 

 القلوع و هكذا كانوا يحملون.
 و اذ كنا في نوء عنيف جعلوا يفرغون في الغد.  -18 
 وم الثالث رمينا بايدينا اثاث السفينة. و في الي  -19 
و اذ ل  تكن الشــمس و ال النجوم تظهر اياما كثيرة و اشــتد علينا نوء ليس بقليل انتزع اخيرا كل رجاء   -20 

 "  في نجاتنا
هن  بلى بولس اللسررررول العظلم يل م يغلق ورموت. ف لحل ة التم يع ي   هللا للهررررت  ل ة للجهررررد بل   ا بلمهررررلس:

 أبدية لللو ، هذه بماذه  من ا فخ رستل . هم  ل ة
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 رجوع للفهرس  يوم الجمعة من األسبوع السادس

 
 -(:13-1:3)يوإنجيل القداس 

 كان انسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيس لليهود. -1 " 
هذا جاء الى يسوع ليال و قال له يا معل  نعل  انك قد اتيت من هللا معلما الن ليس احد يقدر ان يعمل   -2 

 هذه االيات التي انت تعمل ان ل  يكن هللا معه. 
 لد من فوق ال يقدر ان يرى ملكوت هللا.اجاب يسوع و قال له الحق الحق اقول لك ان كان احد ال يو  -3 
 قال له نيقوديموس كيف يمكن االنسان ان يولد و هو شيخ العله يقدر ان يدخل بطن امه ثانية و يولد. -4 
 اجاب يسوع الحق الحق اقول لك ان كان احد ال يولد من الماء و الروح ال يقدر ان يدخل ملكوت هللا.  -5 
 و المولود من الروح هو روح.  المولود من الجسد جسد هو -6 
 ال تتعجب اني قلت لك ينبغي ان تولدوا من فوق. -7 
الري  تهب حيث تشاء و تسمع صوتها لكنك ال تعل  من اين تاتي و ال الى اين تذهب هكذا كل من ولد   -8 

 من الروح.
 اجاب نيقوديموس و قال له كيف يمكن ان يكون هذا. -9 
 ت معل  اسرائيل و لست تعل  هذا.اجاب يسوع و قال له ان -10 
 الحق الحق اقول لك اننا انما نتكل  بما نعل  و نشهد بما راينا و لست  تقبلون شهادتنا. -11 
 ان كنت قلت لك  االرضيات و لست  تؤمنون فكيف تؤمنون ان قلت لك  السماويات. -12 
 "  نسان الذي هو في السماءو ليس احد صعد الى السماء اال الذي نزل من السماء ابن اال  -13 

 إبجيل ال.دا :
عن ل. ء بل.وميمو  مي المهررررلح. بل.وميمو  الفلرهررررم أاى ياحث عن عمل آال ي.وس بل ليت لر. والمهررررلح ي.ول 
ال بل هم الل.ة جديدة ب لمعمومية، هو اجديد م مل ي  بل.وميمو . وب.لأ هذا الفصرررل للموعوظين ق ل معموميت م  

إن ل  يولد اإلنســان من فوق.. من الماء والروح فال يقدر أن التن صررريلع والمعمومية هم=  )بعد يومين يوس أ د 
 .يدخل ملكوت هللا

طلبت الى الرب   نظروا اليه و استناروا و وجوهه  ل  تخجل.  " -(:3,4: 33مز)مزمور إنجيل القداس 
 "   فاستجاب لي و من كل مخاوفي انقذني

 مامور ا بجيل: 
 سؤال بل.وميمو  للل  ليً .= طلبت إلى الربهذا عمل المعمومية.. = وعستنيرواتقدموا إليه 

 النبوات:
 (18-12:9)أم (17-11:45)إش (18-1:22)تك
 سفر طوبيا (24-1:37)أي (33-1:36)أي
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 -:(18-1:22)تك

 و حدث بعد هذه االمور ان هللا امتحن ابراهي  فقال له يا ابراهي  فقال هانذا.  -1 "
فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحق و اذهب الى ارض المريا و اصعده هناك محرقة على احد  -2 

 الجبال الذي اقول لك.
فبكر ابراهي  صباحا و شد على حماره و اخذ اثنين من غلمانه معه و اسحق ابنه و شقق حطبا لمحرقة   -3 

 و قام و ذهب الى الموضع الذي قال له هللا.
 م الثالث رفع ابراهي  عينيه و ابصر الموضع من بعيد. و في اليو  -4 
فقال ابراهي  لغالميه اجلسا انتما ههنا مع الحمار و اما انا و الغالم فنذهب الى هناك و نسجد ث  نرجع   -5 

 اليكما.
 فاخذ ابراهي  حطب المحرقة و وضعه على اسحق ابنه و اخذ بيده النار و السكين فذهبا كالهما معا. -6 
و كل  اسحق ابراهي  اباه و قال يا ابي فقال هانذا يا ابني فقال هوذا النار و الحطب و لكن اين   -7 

 الخروف للمحرقة.
 فقال ابراهي  هللا يرى له الخروف للمحرقة يا ابني فذهبا كالهما معا. -8 
ربط اسحق ابنه و   فلما اتيا الى الموضع الذي قال له هللا بنى هناك ابراهي  المذب  و رتب الحطب و -9 

 وضعه على المذب  فوق الحطب.
 ث  مد ابراهي  يده و اخذ السكين ليذب  ابنه.  -10 
 فناداه مالك الرب من السماء و قال ابراهي  ابراهي  فقال هانذا.   -11 
 فقال ال تمد يدك الى الغالم و ال تفعل به شيئا الني االن علمت انك خائف هللا فل  تمسك ابنك وحيدك   -12 

 عني. 
فرفع ابراهي  عينيه و نظر و اذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه فذهب ابراهي  و اخذ الكبش و   -13 

 اصعده محرقة عوضا عن ابنه. 
 فدعا ابراهي  اس  ذلك الموضع يهوه يراه حتى انه يقال اليوم في جبل الرب يرى.  -14 
 و نادى مالك الرب ابراهي  ثانية من السماء.   -15 
 و قال بذاتي اقسمت يقول الرب اني من اجل انك فعلت هذا االمر و ل  تمسك ابنك وحيدك.  -16 
اباركك مباركة و اكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء و كالرمل الذي على شاطئ البحر و يرث نسلك باب   -17 

 اعدائه.
 "  و يتبارك في نسلك جميع ام  االرض من اجل انك سمعت لقولي -18 

 ع:18-1:22)اك
 هن  بلى قصة ا.ديم إسح   بلحة ورجوعل  لً  إش رة لموت المهلح وقل متل.



 ( يوم الجمعة من األسبوع السادس)  قراءات الصوم الكبير
 

313 

 الموت )موت إسح  ب لنلة + موت الكاش الذي أع  ه هللا  بلاهلمع
والموت والقل مة للمهررررلح صررررلب  بشررررتل  في م  مي المهررررلح ب لمعمومية. ف لمعمومية هم موت وقل مة مي المهررررلح  

ع=  12:4ع وهرذا لكرل من يؤمن من مرل العر لم )رو11:4مًا  بلاهلم بر  يمر ن )روع. وب ر  بصرررررررررررررريل أوال8-3:6)رو
 أكثر نسلك تكثيرا  كنجوم السماء وكالرمل..

 
 -:(17-11:45)إش

هكذا يقول الرب قدوس اسرائيل و جابله اسالوني عن االتيات من جهة بني و من جهة عمل يدي    -11 "
 اوصوني. 

 انا صنعت االرض و خلقت االنسان عليها يداي انا نشرتا السماوات و كل جندها انا امرت.  -12 
ن و ال بهدية قال رب انا قد انهضته بالنصر و كل طرقه اسهل هو يبني مدينتي و يطلق سبيي ال بثم -13 

 الجنود.
هكذا قال الرب تعب مصر و تجارة كوش و السبئيون ذوو القامة اليك يعبرون و لك يكونون خلفك   -14 

 يمشون بالقيود يمرون و لك يسجدون اليك يتضرعون قائلين فيك وحدك هللا و ليس اخر ليس اله.
 حقا انت اله محتجب يا اله اسرائيل المخلص. -15 
 خزوا و خجلوا كله  مضوا بالخجل جميعا الصانعون التماثيل.  قد  -16 
 "  اما اسرائيل فيخلص بالرب خالصا ابديا ال تخزون و ال تخجلون الى دهور االبد -17 

 ع:17-11:45)إش
ها أنا أقمته ملكا  للعدل.. هو يبني مدينتي وأـسرى ـشعبي  هذه ب وة عن اجهرد المهرلح وعملل فم امسرلس الكنلهرة  

أنت إله محتجب يا إله إســـرائيل )فدس المهرررررلح م ن ثمن احلرلب  ولم يللفن  المهرررررلح بمي شرررررئع..    بال ثمنأطلقه 
 هذه عن التجهد.= المخلص

 
 -:(18-12:9)أم
 ان كنت حكيما فانت حكي  لنفسك و ان استهزات فانت وحدك تتحمل. -12 "
 المراة الجاهلة صخابة حمقاء و ال تدري شيئا.  -13 
 فتقعد عند باب بيتها على كرسي في اعالي المدينة.   -14 
 لتنادي عابري السبيل المقومين طرقه .  -15 
 ه. من هو جاهل فليمل الى هنا و الناقص الفه  تقول ل  -16 
 المياه المسروقة حلوة و خبز الخفية لذيذ.  -17 
 "  و ال يعل  ان االخيلة هناك و ان في اعماق الهاوية ضيوفها -18 

 ع:18-12:9)أس
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بعد المعمومية علين  أن بتح شررى الخ لة. ف لمعمومية لن انفي شرريئً  لو سرر ر ا بهرر ن فم طلر  الخ لة. والخ لة 
 لله.وط مع  . ملأة ادعو الع بلرنإة هن  بمش  

 
 -:(33-1:36)أي

 و عاد اليهو فقال.  -1 "
 اصبر علي قليال فابدي لك انه بعد الجل هللا كالم. -2 
 احمل معرفتي من بعيد و انسب برا لصانعي.  -3 
 حقا ال يكذب كالمي صحي  المعرفة عندك. -4 
 هوذا هللا عزيز و لكنه ال يرذل احدا عزيز قدرة القلب. -5 
 ال يحيي الشرير بل يجري قضاء البائسين. -6 
 ال يحول عينيه عن البار بل مع الملوك يجلسه  على الكرسي ابدا فيرتفعون. -7 
 ان اوثقوا بالقيود ان اخذوا في حبالة الذل.  -8 
 فيظهر له  افعاله  و معاصيه  النه  تجبروا. -9 
 و يفت  اذانه  لالنذار و يامر بان يرجعوا عن االث .  -10 
 ان سمعوا و اطاعوا قضوا ايامه  بالخير و سنيه  بالنع . -11 
 دم المعرفة. و ان ل  يسمعوا فبحربة الموت يزولون و يموتون بع  -12 
 اما فجار القلب فيذخرون غضبا ال يستغيثون اذا هو قيده .  -13 
 تموت نفسه  في الصبا و حياته  بين المابونين.  -14 
 ينجي البائس في ذله و يفت  اذانه  في الضيق.  -15 
 و ايضا يقودك من وجه الضيق الى رحب ال حصر فيه و يمال مؤونة مائدتك دهنا.  -16 
 رير اكملت فالحجة و القضاء يمسكانك.حجة الش -17 
 عند غضبه لعله يقودك بصفقة فكثرة الفدية ال تفكك. -18 
 هل يعتبر غناك ال التبر و ال جميع قوى الثروة.  -19 
 ال تشتاق الى الليل الذي يرفع شعوبا من مواضعه .  -20 
 احذر ال تلتفت الى االث  النك اخترت هذا على الذل. -21 
  يتعالى بقدرته من مثله معلما. هوذا هللا  -22 
 من فرض عليه طريقه او من يقول له قد فعلت شرا.  -23 
 اذكر ان تعظ  عمله الذي يغني به الناس. -24 
 كل انسان يبصر به الناس ينظرونه من بعيد.  -25 
 هوذا هللا عظي  و ال نعرفه و عدد سنيه ال يفحص.  -26 



 ( يوم الجمعة من األسبوع السادس)  قراءات الصوم الكبير
 

315 

 من ضبابها. النه يجذب قطار الماء تس  مطرا   -27 
 الذي تهطله السحب و تقطره على اناس كثيرين. -28 
 فهل يعلل احد عن شق الغي  او قصيف مظلته.  -29 
 هوذا بسط نوره على نفسه ث  يتغطى باصول الي .  -30 
 النه بهذه يدين الشعوب و يرزق القوت بكثرة.   -31 
 يغطي كفيه بالنور و يامره على العدو.   -32 
 "  يخبر به رعده المواشي ايضا بصعوده -33 

 ع:33-1:36)أي
 .إذكر أن تعظ  عملهمعوة للهلو  ب ل ل أي اح شم الخ لة. واه لح هللا= 

 
 -:(24-1:37)أي

 فلهذا اضطرب قلبي و خفق من موضعه.  -1 "
 اسمعوا سماعا رعد صوته و الزمزمة الخارجة من فيه.  -2 
 تحت كل السماوات يطلقها كذا نوره الى اكناف االرض. -3 
 بعد يزمجر صوت يرعد بصوت جالله و ال يؤخرها اذ سمع صوته.  -4 
 هللا يرعد بصوته عجبا يصنع عظائ  ال ندركها. -5 
 المطر وابل امطار عزه.النه يقول للثلج اسقط على االرض كذا لوابل  -6 
 يخت  على يد كل انسان ليعل  كل الناس خالقه . -7 
 فتدخل الحيوانات الماوي و تستقر في اوجرتها.  -8 
 من الجنوب تاتي االعصار و من الشمال البرد.  -9 
 من نسمة هللا يجعل الجمد و تتضيق سعة المياه.  -10 
 ايضا بري يطرح الغي  يبدد سحاب نوره. -11 
 فهي مدورة متقلبة بادارته لتفعل كل ما يامر به على وجه االرض المسكونة.  -12 
 سواء كان للتاديب او الرضه او للرحمة يرسلها. -13 
 انصت الى هذا يا ايوب و قف و تامل بعجائب هللا. -14 
 اتدرك انتباه هللا اليها او اضاءة نور سحابه. -15 
 اتدرك موازنة السحاب معجزات الكامل المعارف.  -16 
 كيف تسخن ثيابك اذا سكنت االرض من ري  الجنوب.  -17 
 هل صفحت معه الجلد الممكن كالمراة المسبوكة.  -18 
 علمنا ما نقول له اننا ال نحسن الكالم بسبب الظلمة.  -19 
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 هل يقص عليه كالمي اذا تكلمت هل ينطق االنسان لكي يبتلع.  -20 
 و االن ال يرى النور الباهر الذي هو في الجلد ث  تعبر الري  فتنقيه.   -21 
 من الشمال ياتي ذهب عند هللا جالل مرهب.   -22 
 القدير ال ندركه عظي  القوة و الحق و كثير البر ال يجاوب.  -23 
 "  اس كل حكي  القلب ال يراعيلذلك فلتخفه الن -24 

 ع:24-1:37)أي
صــنع النور من الظلمة.. هن   ديث عن ا سرررتن رة، فمن إسرررتن رت عين ه يدر  أعم ل هللا العجياة ورهررراحل علي    

 ) صفحت = به ت ع ألعلك صفحت معه الفلك..
 

 طوبيا فى إنفتاح عينيه هو إشارة لألعمى الذى عاد له بصره .   -سفر طوبيا:
 - :(6:  3 -  1:  1طوبيا )القس  األول 

 (1طوبيا )
كان طوبيا و هو من سبط و مدينة نفتالي التي في الجليل االعلى فوق نحشون وراء الطريق االخذ  -1 " 

 غربا و الى يسارها مدينة صفت.
 قد جلي في عهد شلمناسر ملك اشور اال انه مع كونه في الجالء ل  يفارق سبيل الحق.  -2 
 كان كل ما يتيسر له يقسمه كل يوم على من جلي معه من اخوانه الذين من جنسه.  حتى -3 
 و مع انه كان احدث الجميع في سبط نفتالي ل  يكن على شيء من شؤون االحداث. -4 
 و كان اذا قصدوا كله  عجول الذهب التي عملها ياربعام ملك اسرائيل يتخلف وحده عن سائره .  -5 
ي  الى هيكل الرب و هناك كان يسجد للرب اله اسرائيل و يوفي جميع بواكيره و  فيمضي الى اورشل -6 

 اعشاره. 
 و اذا كانت السنة الثالثة كان يجعل جميع اعشاره للدخالء و الغرباء.  -7 
 و على هذا و امثاله كان مثابرا منذ صبوته على وفق شريعة هللا. -8 
 و لما ان صار رجال اتخذ له امراة من سبطه اسمها حنة فولد له منها ولد فسماه باسمه.  -9 
 و ادبه منذ صغره على تقوى هللا و اجتناب كل خطيئة.   -10 
 نت كل عشيرته. و لما جلي مع امراته و ولده الى مدينة نينوى حيث كا  -11 
 و قد كانوا كله  ياكلون من اطعمة االم  كان هو يصون نفسه و ل  يتنجس قط بماكوالته .   -12 
 و الجل انه كان يذكر الرب بكل قلبه اتاه هللا حظوة لدى الملك شلمناسر.  -13 
 فاطلق له ان يذهب حيثما شاء و يفعل ما يريد.  -14 
 فكان يطوف على كل من كان في الجالء و يرشده  بنصائ  الخالص.  -15 
 ث  انه قدم راجيس مدينة ماداي و كان معه مما اثره به الملك عشرة قناطير من الفضة.  -16 
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فراى بين الجمهور الغفير الذي من جنسه رجال من سبطه يقال له غابيلوس في فاقة فدفع اليه الزنة   -17 
 فضة بصك.المذكورة من ال

و كان بعد ايام كثيرة ان مات الملك شلمناسر فملك سنحاريب ابنه مكانه فوقع بنو اسرائيل عنده موقع   -18 
 الكراهة.

و كان طوبيا يطوف كل يوم على جميع عشيرته و يعزيه  و يؤاسي كل واحد من امواله على قدر    -19 
 وسعه. 

 و القتلى بغيرة شديدة.فيطع  الجياع و يكسو العراة و يدفن الموتى   -20 
و لما قفل الملك سنحاريب من ارض يهوذا هاربا من الضربة التي حاقه هللا بها بسبب تجديفه و طفق    -21 

 لحنقه يقتل كثيرين من بني اسرائيل كان طوبيا يدفن اجساده .
 فنما ذلك الى الملك فامر بقتله و ضبط جميع ماله.  -22 
 عاريا و اختبا الن كثيرين كانوا يحبونه. فهرب طوبيا بولده و زوجته   -23 
 و كان بعد خمسة و اربعين يوما ان قتل الملك ابناه.  -24 
 "  فعاد طوبيا الى منزله و رد عليه كل ماله.  -25 
 (2طوبيا )
 و كان بعد ذلك في يوم عيد الرب ان صنعت مادبة عظيمة في بيت طوبيا.  -1 "
 فقال البنه هل  فادع بعضا من سبطنا من المتقين هلل لياكلوا معنا. -2 
فانطلق ث  عاد فاخبره ان واحدا من بني اسرائيل مذبوح ملقى في السوق فلما سمع طوبيا نهض من   -3 

 موضعه مسرعا و ترك العشاء و بلغ الجثة و هو صائ .
 د مغيب الشمس. فرفعها و حملها الى بيته سرا ليدفنها بالتحفظ بع -4 
 و بعد ان خبا الجثة اكل الطعام باكيا مرتعدا. -5 
 فذكر الكالم الذي تكل  به الرب على لسان عاموس النبي ايام اعيادك  تتحول الى عويل و نحيب.  -6 
 و لما غربت الشمس ذهب و دفنها. -7 
تنجو من قضاء الموت حتى  و كان جميع ذوي قرابته يلومونه قائلين الجل هذا امر بقتلك و ما كدت  -8 

 عدت تدفن الموتى.
و اما طوبيا فاذ كان خوفه من هللا اعظ  من خوفه من الملك كان ال يزال يخطف جثث القتلى و يخباها  -9 

 في بيته فيدفنها عند انتصاف الليل.
و اتفق في بعض االيام و قد تعب من دفن الموتى انه وافى بيته فرمى بنفسه الى جانب الحائط و    -10 

 نام.
 ينيه و هو سخن فعمي. فوقع ذرق من عش خطاف في ع  -11 
 و انما اذن الرب ان تعرض له هذه التجربة لتكون لمن بعده قدوة صبره كايوب الصديق.  -12 
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فانه اذ كان ل  ينفك عن تقوى هللا منذ صغره و حافظا لوصاياه ل  يكن يتذمر على هللا لما ناله من    -13 
 بلوى العمى.

 م حياته. و لكنه ثبت في خوف هللا شاكرا له طول ايا  -14 
 و كما كان القديس ايوب يعيره الملوك كان انسباء هذا و ذووه يسخرون من عيشته قائلين.  -15 
 اين رجاؤك الذي الجله كنت تبذل الصدقات و تدفن الموتى.  -16 
 فيزجره  طوبيا قائال ال تتكلموا كذا.  -17 
 هللا للذين ال يصرفون ايمانه  عنه ابدا. فانما نحن بنو القديسين و انما ننتظر تلك الحياة التي يهبها  -18 
 و كانت حنة امراته تذهب كل يوم الى الحاكة و تاتي من تعب يديها بما يتاتى لها تحصيله من الميرة.   -19 
 و اتفق انها اخذت جديا و حملته الى البيت.  -20 
اربابه اذ ال يحل لنا ان  فلما سمع بعلها صوت ثغاء الجدي قال انظروا لعله يكون مسروقا فردوه على  -21 

 ناكل و ال نلمس شيئا مسروقا. 
فاجابته امراته و هي مغضبة قد وض  بطالن رجائك و صدقاتك االن قد عرفت و بهذا الكالم و مثله    -22 

 " كانت تعيره.
 ( 6 - 1:  3طوبيا )
 حينئذ ان طوبيا و طفق يصلي بدموع.  -1 "
 و قال عادل انت ايها الرب و جميع احكامك مستقيمة و طرقك كلها رحمة و حق و حك . -2 
 فاالن اذكرني يا رب و ال تنتق  عن خطاياي و ال تذكر ذنوبي و ال ذنوب ابائي. -3 
النا ل  نطع اوامرك فالجل ذلك اسلمنا الى النهب و الجالء و الموت و اصبحنا احدوثة و عارا في جميع  -4 
 الم  التي بددتنا بينها.ا
 فاالن يا رب عظيمة احكامك النا ل  نعمل بحسب وصاياك و ال سلكنا بخلوص امامك. -5 
 " و االن يا رب بحسب مشيئتك اصنع بي و مر ان تقبض روحي بسالم الن الموت لي خير من الحياة. -6 
 

 - :(23 - 7:  3طوبيا )القس  الثاني 
و اتفق في ذلك اليوم عينه ان سارة بنة رعوئيل في راجيس مدينة الماديين سمعت هي ايضا تعييرا من  -7 "

 احدى جواري ابيها. 
النه كان قد عقد لها على سبعة رجال و كان شيطان اسمه ازموداوس يقتله  على اثر دخوله  عليها  -8 

 في الحال.
 قائلة ال راينا لك ابنا و ال ابنة على االرض يا قاتلة ازواجها. و اذ كانت تنتهر الجارية لذنب اجابتها  -9 
اتريدين ان تقتليني كما قتلت سبعة رجال فلما سمعت هذا الكالم صعدت الى علية بيتها فاقامت ثالثة  -10 

 ايام و ثالث ليال ال تاكل و ال تشرب. 
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 بل استمرت تصلي و تتضرع الى هللا بدموع ان يكشف عنها هذا العار.  -11 
 و لما اتمت صالتها في اليوم الثالث و باركت الرب.  -12 
قالت تبارك اسمك يا اله ابائنا الذي بعد غضبه يصنع الرحمة و في زمان البؤس يغفر الخطايا للذين    -13 

 يدعونه. 
 اليك يا رب اقبل بوجهي و اليك اصرف ناظري. -14 
 اتوسل اليك يا رب ان تحلني من وثاق هذا العار او تاخذني عن االرض.  -15 
 و اني قد صنت نفسي منزهة عن كل شهوة.  انك يا رب عال  باني ل  اشته رجال قط -16 
 و ل  اكن قط امازج ارباب المالهي و ال اعاشر السالكين بالطيش.  -17 
 و انما رضيت بان اتخذ رجال لخوفك ال لشهوتي.  -18 
 و لعلي ل  اكن مستاهلة له  او ل  يكونوا مستحقين لي فلعلك ابقيتني لبعل اخر.  -19 
 نسان. الن مشورتك ال يدركها ا  -20 
على ان من يعبدك يوقن ان حياته ان انقضت بالمحن فستفوز باكليلها و ان حلت به شدة فسينقذ و   -21 

 ان عرض على التاديب فله ان يرجع الى رحمتك.
 النك ال تسر بهالكنا فتلقي السكينة بعد العاصفة و بعد البكاء و النحيب تفيض التهلل.  -22 
 "   مباركا مدى الدهور فليكن اسمك يا اله اسرائيل  -23 
 

 - :(9:   6 - 24:  3طوبيا )القس  الثالث 
 ( 25  - 24:  3طوبيا )
 في ذلك الحين استجيبت صلوات االثنين امام مجد هللا العلي  . 24 "

فارسل الرب مالكه القديس رافائيل ليشفي كال االثنين اللذين رفعت صلواتهما في وقت واحد الى   . 25
 "  حضرة الرب 

 (4طوبيا )
 و اذ خال طوبيا ان قد استجيبت صالته وتهيا له ان يموت استدعى اليه طوبيا ابنه   .1 "
 و قال له اسمع يا بني كلمات في واجعلها في قلبك مثل االساس  .2
 ذا قبض هللا نفسي فادفن جسدي واكرم والدتك جميع ايام حياتها ا .3
 و اذكر ما المشقات التي عانتها الجلك في جوفها وما كان اشدها   .4
 و متى استوفت هي ايضا زمان حياتها فادفنها الى جانبي   .5
 و انت فليكن هللا في قلبك جميع ايام حياتك واحذر ان ترضى بالخطيئة وتتعدى وصايا الرب الهنا   .6
 تصدق من مالك وال تحول وجهك عن فقير وحينئذ فوجه الرب ال يحول عنك   .7
 كن رحيما على قدر طاقتك  .8
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 فس طيبة  ان كان لك كثير فابذل كثيرا وان كان لك قليل فاجتهد ان تبذل القليل عن ن .9
 فانك تدخر لك ثوابا جميال الى يوم الضرورة   . 10
 الن الصدقة تنجي من كل خطيئة ومن الموت وال تدع النفس تصير الى الظلمة  . 11
 ان الصدقة هي رجاء عظي  عند هللا العلي لجميع صانعيها  . 12
 بدا  احذر لنفسك يا بني من كل زنى وال تتجاوز امراتك مستبيحا معرفة االث  ا . 13
 و ال تدع الكبر يستولي على افكارك واقوالك الن الكبر مبدا كل هالك   . 14
 و كل من خدمك بشيء فاوفه اجرته لساعته واجرة اجيرك ال تبق عندك ابدا  . 15
 كل ما تكره ان يفعله غيرك بك فاياك ان تفعله انت بغيرك  . 16
 كل خبزك مع الجياع والمساكين واكس العراة من ثيابك  . 17
 ضع خبزك وخمرك على مدفن البار وال تاكل وال تشرب منهما مع الخطاة  . 18
 التمس مشورة الحكي  دائما  . 19
 و بارك هللا في كل حين واسترشده لتقوي  سبلك واقرار كل مشوراتك فيه   . 20
غير عشرة قناطير من الفضة لغابيلوس في راجيس مدينة  ث  اعل  يا بني اني قد اعطيت وانت ص . 21

 الماديين ومعي بها صك 
 و حيث ذلك فانظر كيف تتوصل اليه فتقبض منه الزنة المذكورة من الفضة وترد عليه صكه   . 22
و ال تخف يا ولدي فانا نعيش عيشة الفقراء ولكن سيكون لنا خير كثير اذا اتقينا هللا وابتعدنا عن   . 23

 "   يئة وفعلنا خيرا كل خط
 (5طوبيا )
 فاجاب طوبيا اباه وقال يا ابت كل ما امرتني به افعله   .1 "
و اما هذا المال فما ادري كيف احصله فان الرجل ال يعرفني وانا ال اعرفه فما العالمة التي اعطيها له  .2

 بل الطريق التي تؤدي الى هناك ال اعرفها ايضا 
 فاجابه ابوه وقال ان عندي صكه فاذا عرضته عليه فانه يؤدي عاجال   .3
 تستوفي المال وانا حي  و االن هل  فالتمس لك رجال ثقة يصحبك باجرته حتى  .4
 فبينما خرج طوبيا اذا بفتى بهي قد وقف مشمرا كانه متاهب للمسير   .5
 فسل  عليه وهو يجهل انه مالك هللا وقال من اين اقبلت يا فتى الخير   .6
 قال انا من بني اسرائيل فقال له طوبيا هل تعرف الطريق االخذة الى بالد الماديين  .7
قال اعرفها وقد سلكت جميع طرقها مرارا كثيرة وكنت نازال باخينا غابيلوس المقي  براجيس مدينة   .8

 الماديين التي في جبل احمتا 
 فقال له طوبيا انتظرني حتى اخبر ابي بهذا  .9

 ا واخبر اباه بجميع ذلك فتعجب ابوه وطلب ان يدخل عليه  و دخل طوبي . 10
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 فدخل وسل  عليه وقال ليكن لك فرح دائ    . 11
 فاجاب طوبيا واي فرح يكون لي انا المقي  في الظالم ال ابصر ضوء السماء   . 12
 فقال له الفتى كن طيب القلب فانك عن قليل تنال البرء من لدن هللا  . 13
لك ان تبلغ ابني الى غابيلوس في راجيس مدينة الماديين وانا اوفيك اجرتك متى   فقال له طوبيا هل . 14

 رجعت 
 فقال له المالك اخذه واعود به اليك  . 15
 فقال له طوبيا اخبرني من اي عشيرة ومن اي سبط انت  . 16
 فقال له رافائيل المالك افي نسب االجير حاجتك ام في االجير الذي يذهب مع ابنك  . 17
 و لكن لكي ال اقلق بالك انا عزريا بن حننيا العظي   . 18
 فقال له طوبيا انك من نسب كري  غير اني ارجو ان ال يسوءك كوني طلبت معرفة نسبك   . 19
 فقال له المالك هاءنذا اخذ ابنك سالما وساعود به اليك سالما   . 20
 ما قال طوبيا انطلقا بسالم وليكن هللا في طريقكما ومالكه يرافقك . 21
 حينئذ اخذا كل ما ارادا اخذه من اهبة الطريق وودع طوبيا اباه وامه وسارا كالهما معا  . 22
 فلما فصال جعلت امه تبكي وتقول قد اخذت عكازة شيخوختنا وابعدتها عنا   . 23
 ال كان هذا المال الذي ارسلته الجله   . 24
 لدنا غنى عظيما لقد كان في رزقنا القليل ما يكفي الن نعد النظر الى و  . 25
 فقال لها طوبيا ال تبكي ان ولدنا سيصل سالما ويعود الينا سالما وعيناك تبصرانه  . 26
 فاني واثق بان مالك هللا الصال  يصحبه ويدبره في جميع احواله حتى يرجع الينا بفرح   . 27
 " فكفت امه عن البكاء عند هذا الكالم وسكتت  . 28

 ( 9 - 1:  6طوبيا )
 و سافر طوبيا والكلب يتبعه فبات اول منزلة بجانب نهر دجلة   .1 "
 و خرج ليغسل رجليه فاذا بحوت عظي  قد خرج ليفترسه   .2
 فارتاع طوبيا وصرخ بصوت عظي  قائال يا موالي قد اقتحمني   .3
 فقال له المالك امسك بخيشومه واجتذبه اليك ففعل كذلك واجتذبه الى اليبس فاخذ يختبط عند رجليه   .4
 فقال له المالك شق جوف الحوت واحتفظ بقلبه ومرارته وكبده فان لك بها منفعة لعالج مفيد   .5
الى ان يبلغا  ففعل كذلك ث  شوى من لحمه فاخذا للطريق وملحا سائره حتى يكون لهما ما يكفيهما  .6

 راجيس مدينة الماديين  
ث  ان طوبيا سال المالك وقال له نشدتك يا اخي عزريا ان تخبرني ما العالج الذي يؤخذ من هذه   .7

 االشياء التي امرتني ان اذخرها من الحوت 
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فاجابه المالك قائال اذا القيت شيئا من قلبه على الجمر فدخانه يطرد كل جنس من الشياطين في  .8
 جل كان او امراة بحيث ال يعود يقربهماابدا ر 
 "   و المرارة تنفع لمس  العيون التي عليها غشاء فتبرا  .9
 

 -:(ألخ 1:   9 - 10:  6طوبيا )القس  الرابع 
 ( 22  - 10:  6طوبيا )
 و قال طوبيا اين تريد ان ننزل   . 10 "

فقال المالك ان هنا رجال اسمه رعوئيل من ذوي قرابتك من سبطك وله بنت اسمها سارة وليس له من  . 11
 ذكر وال انثى سواها 

 فجميع ماله مستحق لك وال بد لك ان تتخذها زوجة  . 12
 فاخطبها الى ابيها فانه يزوجها منك   . 13
فماتوا وقد سمعت ايضا ان الشيطان   فاجاب طوبيا وقال اني سمعت انه قد عقد لها على سبعة ازواج . 14

 قتله   
 فالجل هذا اخاف ان يصيبني مثل ذلك وانا وحيد البوي فانزل شيخوختهما الى الجحي  بالحزن  . 15
 فقال له المالك رافائيل استمع فاخبرك من ه  الذين يستطيع الشيطان ان يقوى عليه   . 16
فرغون لشهوته  كالفرس والبغل اللذين ال فه  لهما ان الذين يتزوجون فينفون هللا من قلوبه  ويت . 17

 اولئك للشيطان عليه  سلطان 
 فانت اذا تزوجتها ودخلت المخدع فامسك عنها ثالثة ايام وال تتفرغ معها اال للصلوات  . 18
 و في تلك الليلة اذا احرقت كبد الحوت ينهزم الشيطان  . 19
 االباء القديسين  و في الليلة الثانية تكون مقبوال في شركة . 20
 و في الليلة الثالثة تنال البركة حتى يولد لكما بنون سالمون  . 21
و بعد انقضاء الليلة الثالثة تتخذ البكر بخوف الرب وانت راغب في البنين اكثر من الشهوة لكي تنال   . 22

 "   بركة ذرية ابراهي  
 (7طوبيا )
 ث  دخال على رعوئيل فتلقاهما رعوئيل بالمسرة  .1 "
 و اذ نظر رعوئيل الى طوبيا قال لحنة زوجته ما اشبه هذا الرجل بذي قرابتي   .2
و بعد هذا الكالم قال رعوئيل من اين انتما ايها االخوان الفتيان فقاال له من سبط نفتالي من جالء   .3

 نينوى  
 فقال لهما رعوئيل هل تعرفان طوبيا اخي فقاال نعرفه   .4
 فلما اكثر من الثناء عليه قال المالك لرعوئيل ان طوبيا الذي انت تسال عنه هو ابو هذا  .5
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 نفسه وقبله بدموع وبكى على عنقه  فالقى رعوئيل ب .6
 و قال بركة لك يا بني انك ابن رجل صال  فاضل  .7
 و بكت حنة امراته وسارة ابنتهما ايضا  .8
 و بعد ان تحادثوا امر رعوئيل ان يذب  كبش وتهيا مادبة ودعاهما ان يتكئا للغذاء  .9

تجيبني الى ما انا سائله وتعدني ان تعطيني   فقال طوبيا اني ال اكل اليوم طعاما ههنا وال اشرب ما ل  . 10
 سارة ابنتك 

فلما سمع رعوئيل هذا الكالم ارتعد لمعرفته بما اصاب السبعة الرجال الذين دخلوا عليها وخاف ان   . 11
 يصيب هذا ما اصابه  وفيما هو متردد ول  يردد عليه جوابا 

ينبغي ان تكون زوجة النه يخاف هللا ولذلك ل  قال له المالك ال تخف ان تعطيها لهذا فان ابنتك له  . 12
 يقدر غيره ان ياخذها 

 حينئذ قال رعوئيل ال اشك ان هللا قد تقبل صلواتي ودموعي امامه   . 13
و لعله الجل ذلك ساقكما هللا الى حتى تتزوج هذه بذي قرابتها على حسب شريعة موسى واالن ال   . 14

 تشك اني اعطيكها  
ته سارة وسلمها الى يمين طوبيا قائال اله ابراهي  واله اسحق واله يعقوب يكون  ث  اخذ بيمين ابن . 15

 معكما وهو يقرنكما ويت  بركته عليكما  
 ث  اخذوا صحيفة وكتبوا فيها عقد الزواج  . 16
 و بعد ذلك اكلوا وباركوا هللا  . 17
 و دعا رعوئيل حنة زوجته وامرها ان تهيا مخدعا اخر  . 18
 رة ابنتها وهي باكية و ادخلته سا . 19
 "  و قالت لها تشجعي يا بنية ورب السماء يؤتيك فرحا بدل الغ  الذي قاسيته  . 20

 (8طوبيا )
 و لما فرغوا من العشاء ادخلوا عليها الفتى   .1 "
 فذكر طوبيا كالم المالك فاخرج من كيسه فلذة من الكبد والقاها على الجمر المشتعل  .2
 حينئذ قبض المالك رافائيل على الشيطان واوثقه في برية مصر العليا  .3
و وعظ طوبيا البكر وقال لها يا سارة قومي نصلي الى هللا اليوم وغدا وبعد غد فانا في هذه الليالي   .4

  وبعد انقضاء الليلة الثالثة نكون في زواجنا الثالث نتحد باهلل
 النا بنو القديسين فال ينبغي لنا ان نقترن اقتران االم  الذين ال يعرفون هللا   .5
 فقاما معا وصليا كالهما بحرارة حتى يعافيهما   .6
و قال طوبيا ايها الرب اله ابائنا لتباركك السماوات واالرض والبحر والينابيع واالنهار وجميع خالئقك   .7

 التي فيها  
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 انت جبلت ادم من تراب االرض واتيته حواء عونا  .8
و االن يارب انت تعل  اني ال لسبب الشهوة اتخذ اختي زوجة وانما رغبة في النسل الذي يبارك فيه   .9

 دهر الدهور  اسمك الى
 و قالت سارة ايضا ارحمنا يا رب ارحمنا حتى نشيخ كالنا معا في عافية   . 10
 و كان نحو وقت صياح الديك ان رعوئيل امر ان يجمع اليه غلمانه فانطلقوا معه واحتفروا قبرا   . 11
 النه قال اخشى ان يصيبه ما اصاب غيره من الرجال السبعة الذين دخلوا عليها  . 12
 ما اعدوا القبر رجع رعوئيل الى زوجته وقال لها  فل . 13
 ابعثي واحدة من جواريك لترى هل مات حتى اواريه قبل ضوء النهار   . 14
 فانفذت احدى جواريها فدخلت المخدع فاذا هما سالمان معافيان وهما نائمان معا   . 15
 فعادت واخبرت بهذه البشرى فبارك رعوئيل وحنة زوجته الرب  . 16
 ين نباركك ايها الرب اله اسرائيل من اجل انه ل  يصبنا ما كنا نتوقعه  قائل . 17
 فانك قد اتيتنا رحمتك وحبست عنا العدو الذي يضطهدنا  . 18
و رحمت الوحيدين فاجعلهما يارب يباركانك ات  بركة ويقدمان لك قربان تسبيحك وعافيتهما حتى تعل   . 19

 ض كلها  االم  كافة انك انت االله الواحد في االر 
 و للحال امر رعوئيل غلمانه ان يردموا القبر الذي حفروه قبل ضوء الصباح   . 20
 ث  اوعز الى زوجته ان تعد وليمة وتصل  ما ينبغي للمسافرين من الزاد  . 21
 و امر بذب  بقرتين سمينتين واربعة اكبش وان تهيا وليمة لجميع جيرانه واصدقائه  . 22
 ان يقي  عنده اسبوعين   و استحلف رعوئيل طوبيا . 23
و اعطى رعوئيل لطوبيا نصف ماله كله وكتب لطوبيا صكا بالنصف الباقي ان يستولي عليه بعد   . 24

 "   موتهما 
 (9طوبيا )
 ث  ان طوبيا استدعى المالك الذي كان يحسبه انسانا وقال له يا اخي عزريا اسالك ان تسمع كالمي   .1 "
 اني لو جعلت نفسي عبدا لك لما وفيت بعنايتك حق الوفاء   .2
و لكني مع ذلك اسالك ان تاخذ دواب وغلمانا وتنطلق الى غابيلوس في راجيس مدينة الماديين وترد   .3

 الفضة وتدعوه الى عرسي   عليه صكه وتقبض منه
 النك تعل  ان ابي يحسب االيام فان زدت في ابطائي يوما واحدا حزنت نفسه   .4
 و انت ترى ان رعوئيل قد استحلفني ولست استطيع ان استخف بحلفه   .5
حينئذ اخذ رافائيل اربعة من غلمان رعوئيل وجملين وسافر الى راجيس مدينة الماديين ولقي غابيلوس   .6

 ع اليه صكه واستوفى منه المال كله  فدف
 و عرفه امر طوبيا بن طوبيا وكل ما وقع واتى به معه الى العرس  .7
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 فلما دخل بيت رعوئيل وجد طوبيا متكئا فنهض قائما وقبال بعضهما بعضا وبكى غابيلوس وبارك هللا   .8
 و قال يباركك الرب اله اسرائيل النك ابن رجل صال  جدا بار متقي هللا صانع صدقات  .9

 و تحل البركة على زوجتك وعلى والديكما  . 10
ثالث والرابع ويكون نسلكما مباركا من اله اسرائيل المالك الى  و تريان بنيكما وبني بنيكما الى الجيل ال . 11

 دهر الدهور  
 "  فقالوا كله  امين ث  تقدموا الى الوليمة اال انه  اتخذوا وليمة العرس بخوف هللا  . 12

 
 -:(ألخ 1:  11 - 1:   10طوبيا )القس  الخامس 

 ( 10طوبيا )
 و لما ابطا طوبيا هناك لسبب العرس قلق ابوه طوبيا وقال لماذا ترى ابطا ابني وما الذي عاقه هناك  .1 "
 العل غابيلوس قد مات وليس من يرد له المال   .2
 و اخذه حزن شديد هو وحنة امراته وطفق كالهما يبكيان لتخلف ابنهما عن الرجوع في يوم الميعاد   .3
 تنقطع وهي تقول اه اوه يا بني لماذا ارسلناك في الغربة يا نور ابصارنا و كانت امه تبكي بدموع ال .4

 وعكازة شيخوختنا وعزاء عيشتنا ورجاء عقبنا 
 لقد كان لنا فيك وحدك كل شيء فل  يكن ينبغي لنا ان نرسلك عنا  .5
 جدا فكان طوبيا يقول لها اسكتي وال تقلقي ان ابننا سال  والرجل الذي ارسلناه معه ثقة  .6
فل  يكن ذلك يفيدها ادنى تعزية وكانت كل يوم تقوم مسرعة فتتشوف من كل جهة وتنظر في جميع   .7

 الطرق التي كانت تظن ان ابنها يرجع منها لعلها تراه عن بعد مقبال  
 و اما رعوئيل فقال لصهره امكث ههنا وانا انفذ الى طوبيا ابيك من يخبره بسالمتك  .8
 ي العل  ان ابي وامي يحسبان االيام وارواحهما معذبة قلقا  فقال له طوبيا ان  .9

و بعد ان اكثر رعوئيل من االلحاح على طوبيا فابى ان يسمع بوجه من الوجوه اعطاه سارة ونصف  . 10
 امواله كلها من غلمان وجوار ومواش وابل وبقر وفضة كثيرة وصرفه من عنده بسالم فرحا 

ن في طريقكما ويبلغكما سالمين وتجدان كل شيء عند ابويكما بخير  قائال مالك الرب القدوس يكو . 11
 وترى عيناي بنيكما قبل موتي  

 و اقبل الوالدان على ابنتهما يقبالنها ث  صرفاها   . 12
 "   و اوصياها ان تكرم حمويها وتحب بعلها وتدبر عيالها وتسوس بيتها وتحفظ نفسها غير ملومة  . 13

 ( 11طوبيا )
 و فيما ه  راجعون وقد بلغوا الى حاران التي في وسط الطريق جهة نينوى في اليوم الحادي عشر   .1 "
 قال المالك يا اخي طوبيا انك تعل  كيف فارقت اباك  .2
 فلنتقدم نحن ان احببت والعيال وزوجتك يلحقوننا على مهل مع المواشي   .3
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و اذ توافقا على المضي قال رافائيل لطوبيا خذ معك من مرارة الحوت فان لنا بها حاجة فاخذ طوبيا  .4
 من المرارة وانطلقا  

 ظر على بعد  و اما حنة فكانت كل يوم تجلس عند الطريق على راس الجبل حيث كانت تستطيع ان تن .5
فلما كانت تتشوف ذات يوم من ذلك الموضع نظرت على بعد وللوقت عرفت انه ابنها قادما فبادرت   .6

 واخبرت بعلها قائلة هوذا ابنك ات 
 و قال رافائيل لطوبيا اذا دخلت بيتك فاسجد في الحال للرب الهك واشكر له ث  ادن من ابيك وقبله   .7
الحوت هذه التي معك واعل  انه للحين تنفت  عيناه ويرى ابوك ضوء   و اطل لساعتك عينيه بمرارة .8

 السماء ويفرح برؤيتك  
 حينئذ سبق الكلب الذي كان معه في الطريق وكان كانه بشير يبدي مسرته ببصبصة ذنبه   .9

 فقام ابوه وهو اعمى وجعل يجري وهو يتعثر برجليه فناول يده لغالم وخرج لمالقاة ابنه   . 10
 ستقبله وقبله هو وامراته وطفق كالهما يبكيان من الفرح  و ا . 11
 ث  سجدوا هلل وشكروا له وجلسوا  . 12
 فاخذ طوبيا من مرارة الحوت وطلى عيني ابيه   . 13
 و مكث مقدار نصف ساعة فبدا يخرج من عينيه غشاوة كغرقئ البيض   . 14
  فامسكها طوبيا وسحبها من عينيه وللوقت عاد الى طوبيا بصره . 15
 فمجد هللا هو وامراته وكل من كان يعرفه   . 16
 و قال طوبيا اباركك ايها الرب اله اسرائيل النك ادبتني وشفيتني وهاءنذا ارى طوبيا ولدي  . 17
و اما سارة كنته فوصلت بعد سبعة ايام هي وجميع العيال بسالم والغن  واالبل ومال كثير مما للمراة  . 18

 غابيلوس مع المال الذي استوفاه من 
 و اخبر ابويه بجميع احسانات هللا التي انع  بها عليه على يد ذلك الرجل الذي ذهب معه   . 19
 و وفد على طوبيا احيور ونباط وهما ذوا قرابة له فرحين وهناه بجميع ما من هللا به عليه من الخير  . 20
 "  و عملوا وليمة سبعة ايام وفرحوا كله  فرحا عظيما  . 21

 
 -:(ألخ 1:  14 - 1:  12طوبيا )القس  السادس 

 ( 12طوبيا )
 حينئذ دعا طوبيا ابنه اليه وقال له ماذا ترى نعطي هذا الرجل القديس الذي ذهب معك  .1 "
 فاجاب طوبيا وقال البيه يا ابت اي اجرة نعطيه واي شيء يكون موازيا الحسانه   .2
اخذني ورجع بي سالما والمال هو استوفاه من عند غابيلوس وبه حصلت على زوجتي وهو كف  .3

عنها الشيطان وفرح ابويها وخلصني من افتراس الحوت واياك ايضا هو جعلك تبصر نور السماء وبه غمرنا  
 فماذا عسى ان نعطيه مما يكون موازيا لهذه  بكل خير  
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 لكني اسالك يا ابت ان نساله هل يرضى ان ياخذ النصف من كل ما جئنا به   .4
 فدعاه الوالد وولده واخذاه ناحية وجعال يساالنه ان يتنازل ويقبل النصف من جميع ما جاءا به   .5
 حينئذ خاطبهما سرا وقال باركا اله السماء واعترفا له امام جميع االحياء لما اتاكما من مراحمه   .6
 اما سر الملك فخير ان يكت  واما اعمال هللا فاذاعتها واالعتراف بها كرامة   .7
 صالحة الصالة مع الصوم والصدقة خير من ادخار كنوز الذهب  .8
 الن الصدقة تنجي من الموت وتمحو الخطايا وتؤهل االنسان لنوال الرحمة والحياة االبدية   .9

 و اما الذين يعملون المعصية واالث  فه  اعداء النفسه   . 10
  اما انا فاعلن لكما الحق وما اكت  عنكما امرا مستورا . 11
انك حين كنت تصلي بدموع وتدفن الموتى وتترك طعامك وتخبا الموتى في بيتك نهارا وتدفنه  ليال   . 12

 كنت انا ارفع صالتك الى الرب  
 و اذ كنت مقبوال امام هللا كان ال بد ان تمتحن بتجربة   . 13
 و االن فان الرب قد ارسلني الشفيك واخلص سارة كنتك من الشيطان  . 14
 ا رافائيل المالك احد السبعة الواقفين امام الرب فاني ان . 15
 فلما سمعا مقالته هذه ارتاعا وسقطا على اوجههما على االرض مرتعدين   . 16
 فقال لهما المالك سالم لك  ال تخافوا   . 17
 الني لما كنت معك  انما كنت بمشيئة هللا فباركوه وسبحوه  . 18
 انما انا اتخذ طعاما غير منظور وشرابا ال يبصره بشر  و كان يظهر لك  اني اكل واشرب معك  و  . 19
 و االن قد حان ان ارجع الى من ارسلني وانت  فباركوا هللا وحدثوا بجميع عجائبه   . 20
 و بعد ان قال هذا ارتفع عن ابصاره  فل  يعودوا يعاينونه بعد ذلك  . 21
 "   ث  نهضوا وحدثوا بجميع عجائبه  حينئذ لبثوا ثالث ساعات منطرحين على وجوهه  يباركون هللا . 22

 ( 13طوبيا )
 حينئذ فت  طوبيا الشيخ فاه مباركا للرب وقال عظي  انت يارب الى االبد وفي جميع الدهور ملكك  .1 "
 النك تجرح وتشفي وتحدر الى الجحي  وتصعد منه وليس من يفر من يدك   .2
 اعترفوا للرب يا بني اسرائيل وسبحوه امام جميع االم    .3
فانه فرقك  بين االم  الذين يجهلونه لكي تخبروا بمعجزاته وتعرفوه  ان ال اله قادرا على كل شيء   .4

 سواه 
 ل رحمته  هو ادبنا الجل اثامنا وهو يخلصنا الج .5
 انظروا االن ما صنع لنا واعترفوا له بخوف ورعدة ومجدوا ملك الدهور باعمالك   .6
 اما انا ففي ارض جالئي اعترف له النه اظهر جالله في امة خاطئة   .7
 ارجعوا االن ايها الخطاة واصنعوا امام هللا برا واثقين بانه يصنع لك  رحمة   .8
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 اما انا فنفسي تتهلل به   .9
 باركوا الرب يا جميع مختاريه اقيموا ايام فرح واعترفوا له   . 10
 يا اورشلي  مدينة هللا ان الرب ادبك باعمال يديك   . 11
حتى يعود فيشيد مسكنه فيك ويرد اليك جميع اهل الجالء  اشكري هلل نعمته عليك وباركي اله الدهور  . 12

 وتبتهجي الى دهر الدهور 
 تتاللئين بسنى بهيج وجميع شعوب االرض لك يسجدون  . 13
 يزورك االم  من االقاصي بقرابينه  ويسجدون فيك للرب ويعتدون ارضك ارضا مقدسة   . 14
 النه  فيك يدعون االس  العظي   . 15
 ملعونين يكونون الذين استهانوا بك والذين جدفوا عليك يدانون ويباركك الذين يبنونك  . 16
 اما انت فتفرحين ببنيك النه  يباركون كافة والى الرب يحتشدون  . 17
 طوبى للذين يحبونك ويفرحون لك بالسالم   . 18
 باركي يا نفسي الرب الن الرب الهنا خلص اورشلي  مدينته من جميع شدائدها   . 19
 طوبى لي ان بقي من ذريتي من يبصر بهاء اورشلي    . 20
 ابواب اورشلي  من ياقوت وزمرد وكل محيط اسوارها من حجر كري   . 21
 بحجر ابيض نقي وفي شوارعها ينشد هللويا و جميع اسواقها مفروشة   . 22
 "   مبارك الرب الذي عظمها وليكن ملكه فيها الى دهر الدهور امين  . 23

 ( 14طوبيا )
 و فرغ طوبيا من كالمه وعاش طوبيا بعدما عاد بصيرا اثنتين واربعين سنة وراى بني حفدته   .1 "
 فتمت سنوه مئة واثنتين ودفن بكرامة في نينوى   .2
 و كان حين ذهب بصره ابن ست وخمسين سنة وعاد يبصر وهو ابن ستين سنة   .3
 انتقل بسالم  و قضى بقية حياته مسرورا واذ بلغ من تقوى هللا غاية حسنة  .4
 و لما حضرته الوفاة دعا ابنه طوبيا وبني ابنه السبعة الفتيان وقال له    .5
 قد دنا دمار نينوى الن كالم الرب ال يذهب باطال واخوتنا الذين تفرقوا من ارض اسرائيل يرجعون اليها  .6
جع الى هناك جميع و كل ارضها المقفرة ستمتلئ وبيت هللا الذي احرق فيها سيستانف بناؤه وسير  .7

 خائفي هللا  
 و ستترك االم  اصنامها وترحل الى اورشلي  فتقي  بها   .8
 و تفرح فيها ملوك االرض كافة ساجدة لملك اسرائيل  .9

 اسمعوا يا بني البيك  اعبدوا الرب بحق وابتغوا عمل مرضاته   . 10
 و اوصوا بنيك  بعمل العدل والصدقات وان يذكروا هللا ويباركوه كل حين بالحق وبكل طاقاته   . 11
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اسمعوا لي يا بني ال تقيموا ههنا بل اي يوم دفنت  والدتك  معي في قبر واحد ففي ذلك اليوم وجهوا  . 12
 خطواتك  للخروج من هذا الموضع  

 فاني ارى ان اثمه سيهلكه   . 13
 يا بعد موت امه ارتحل عن نينوى بزوجته وبنيه وبني بنيه ورجع الى حمويه  فكان ان طوب . 14
فوجدهما سالمين بشيخوخة صالحة فاهت  بهما وهو اغمض اعينهما واحرز كل ميراث بيت رعوئيل   . 15

 وراى بني بنيه الى الجيل الخامس 
 و بعد ان استوفى تسعا وتسعين سنة في مخافة الرب دفن بفرح   . 16
ث كل ذوي قرابته وجميع اعقابه في عيشة صالحة وسيرة مقدسة وكانوا مرضيين لدى هللا و لب . 17

 "  والناس وجميع سكان االرض 
 

 القراءات:
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 
ــكــــون:  ــيــ ــكـــــاثــــولــ  الــ

 

 (8,7: 50مز)
 (21-14:3)يو

 (13-1:10كو1)
 (17-12:2يو1)

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 

 الـــــــقـــــــداس:إنـــــــجـــــــيـــــــل  
 

 (17-9:8)أع
 (3,4: 33مز)

 (13-1:3)يو

ــلني فابيض اكثر من الثلج.  -7  "  -:(8,7:  50مز)مزمور باكر  ــمعني    -8  طهرني بالزوفا فاطهر اغســـــ اســـــ
 "  سرورا و فرحا فتبتهج عظام سحقتها

 مامور ب كل:
الذي ي  ل هو الدس الذي يلشررررل الك هن ب لاوف . والمعنى أن مس المهررررلح ط لبم.. =  تنضـــ  علّى بزوفاك فأطهر

 .فأبيض أكثر من الثلج)ب لمعموميةع  تغسلنيكلف.. 
 أاا ر الغفلان والحصول على ال نوة ب لمعمومية.= تسمعني سرورا  وفرحا  

 
 -(:21-14:3)يوإنجيل باكر 

 و كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن االنسان.   -14 " 
 لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة االبدية.  -15 
النه هكذا احب هللا العال  حتى بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة   -16 

 االبدية. 
 ه الى العال  ليدين العال  بل ليخلص به العال . النه ل  يرسل هللا ابن   -17 
 الذي يؤمن به ال يدان و الذي ال يؤمن قد دين النه ل  يؤمن باس  ابن هللا الوحيد.  -18 
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و هذه هي الدينونة ان النور قد جاء الى العال  و احب الناس الظلمة اكثر من النور الن اعماله    -19 
 كانت شريرة.

 السيات يبغض النور و ال ياتي الى النور لئال توبخ اعماله.الن كل من يعمل   -20 
 "  و اما من يفعل الحق فيقبل الى النور لكي تظهر اعماله انها باهلل معمولة -21 

 إبجيل ب كل:
هو بقلة  ديث الهريد المهرلح مي بل.وميمو . وفلل يشريل الهريد المهرلح للحلة النح سرلة أي الصرليب. ف لمعمومية 
هم موت مي المهررلح وقل مة معل، والموت م ن ب لصررليب. ولكن المهررلح م ت  .ً  ألجل مل الاشررل، ولكن الذي 

المهررررررلح م ت ب لصررررررليب وبحن بموت  .من آمن به فال يدان ومن ال يؤمن به فقد دينيؤمن هو الذي يخلا=  
 ع ى للمعمومية معن ه  وقوا   .أ معل ب لمعمومية. والصليب هو م  

 
 -(:13-1:10كو1)البولس 

فاني لست اريد ايها االخوة ان تجهلوا ان اباءنا جميعه  كانوا تحت السحابة و جميعه  اجتازوا في   -1 " 
 البحر.

 و جميعه  اعتمدوا لموسى في السحابة و في البحر. -2 
 و جميعه  اكلوا طعاما واحدا روحيا.  -3 
حية تابعته  و الصخرة كانت و جميعه  شربوا شرابا واحدا روحيا النه  كانوا يشربون من صخرة رو  -4 

 المسي .
 لكن باكثره  ل  يسر هللا النه  طرحوا في القفر.  -5 
 و هذه االمور حدثت مثاال لنا حتى ال نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى اولئك. -6 
 .فال تكونوا عبدة اوثان كما كان اناس منه  كما هو مكتوب جلس الشعب لالكل و الشرب ث  قاموا للعب -7 
 و ال نزن كما زنى اناس منه  فسقط في يوم واحد ثالثة و عشرون الفا. -8 
 و ال نجرب المسي  كما جرب ايضا اناس منه  فاهلكته  الحيات.  -9 
 و ال تتذمروا كما تذمر ايضا اناس منه  فاهلكه  المهلك.  -10 
 هت الينا اواخر الدهور.فهذه االمور جميعها اصابته  مثاال و كتبت النذارنا نحن الذين انت  -11 
 اذا من يظن انه قائ  فلينظر ان ال يسقط.  -12 
ل  تصـبك  تجربة اال بشـرية و لكن هللا امين الذي ال يدعك  تجربون فوق ما تسـتطيعون بل سـيجعل مع    -13 

 "  التجربة ايضا المنفذ لتستطيعوا ان تحتملوا
 ال ولس:
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للموت والقل مة ب لمعمومية مي المهررررلح. وال ع س اللو م أي المن م ن  ع ور الاحل األ مل مي موسررررى م ن رماًا 
رماًا لإلفخ رسررتل . ولكن اللسررول ينال أن بعد مل هذا هلك الك يلون. والمعنى أن المعمومية والتن ول للهرر  م فيين،  

 بل الم م أيضً  أن بهلك بت.وى.
 

 -(:17-12:2يو1)الكاثوليكون 
 الد النه قد غفرت لك  الخطايا من اجل اسمه. اكتب اليك  ايها االو  -12 " 
اكتب اليك  ايها االباء النك  قد عرفت  الذي من البدء اكتب اليك  ايها االحداث النك  قد غلبت  الشرير   -13 

 اكتب اليك  ايها االوالد النك  قد عرفت  االب.
كتبت اليك  ايها االباء النك  قد عرفت  الذي من البدء كتبت اليك  ايها االحداث النك  اقوياء و كلمة   -14 

 بتة فيك  و قد غلبت  الشرير.هللا ثا
 ال تحبوا العال  و ال االشياء التي في العال  ان احب احد العال  فليست فيه محبة االب.  -15 
 الن كل ما في العال  شهوة الجسد و شهوة العيون و تعظ  المعيشة ليس من االب بل من العال .   -16 
 "  هللا فيثبت الى االبدو العال  يمضي و شهوته و اما الذي يصنع مشيئة  -17 

 الك ثولللون:
أكترب إلللم أي ر  األبنر ء ألبرل قرد  فلت لكم ا ر ير كم= هرذا بر لمعموميرة. ولكن هرذا ال يلفم برل ال اح وا العر لم وال 

 األشل ء التم فم الع لم .
 

 -(:17-9:8)أعاإلبركسيس 
عب السامرة قائال انه شيء  و كان قبال في المدينة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر و يدهش ش -9 " 

 عظي .
 و كان الجميع يتبعونه من الصغير الى الكبير قائلين هذا هو قوة هللا العظيمة.   -10 
 و كانوا يتبعونه لكونه  قد اندهشوا زمانا طويال بسحره.  -11 
و لكن لما صدقوا فيلبس و هو يبشر باالمور المختصة بملكوت هللا و باس  يسوع المسي  اعتمدوا    -12 

 رجاال و نساء.
و سيمون ايضا نفسه امن و لما اعتمد كان يالزم فيلبس و اذ راى ايات و قوات عظيمة تجرى    -13 

 اندهش.
 كلمة هللا ارسلوا اليه  بطرس و يوحنا. و لما سمع الرسل الذين في اورشلي  ان السامرة قد قبلت  -14 
 اللذين لما نزال صليا الجله  لكي يقبلوا الروح القدس. -15 
 النه ل  يكن قد حل بعد على احد منه  غير انه  كانوا معتمدين باس  الرب يسوع.  -16 
 "  حينئذ وضعا االيادي عليه  فقبلوا الروح القدس -17 
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 ا بلمهلس:
 لحلول اللو  ال.د  بعد المعمومية. بلى هن  وضي األي مي
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 رجوع للفهرس  يوم السبت من األسبوع السادس

 
 -(:52-46:10)مرإنجيل القداس 

و جاءوا الى اريحا و فيما هو خارج من اريحا مع تالميذه و جمع غفير كان بارتيماوس االعمى ابن    -46 " 
 تيماوس جالسا على الطريق يستعطي. 

 فلما سمع انه يسوع الناصري ابتدا يصرخ و يقول يا يسوع ابن داود ارحمني.  -47 
 حمني. فانتهره كثيرون ليسكت فصرخ اكثر كثيرا يا ابن داود ار   -48 
 فوقف يسوع و امر ان ينادى فنادوا االعمى قائلين له ثق ق  هوذا يناديك.   -49 
 فطرح رداءه و قام و جاء الى يسوع.   -50 
 فاجاب يسوع و قال له ماذا تريد ان افعل بك فقال له االعمى يا سيدي ان ابصر.   -51 
 "  في الطريقفقال له يسوع اذهب ايمانك قد شفاك فللوقت ابصر و تبع يسوع  -52 

 إبجيل ال.دا :
ثم بمام يوس األ د لنهررمي عن  .  وتبع يسـوع في الطريقهن  بهررمي عن شررف ء األعمى بلالم و ، وإسررتن رت عينلل  

[ صررررررررررلاخ األعمى  1إسررررررررررتن رة أعمى آال و لك عن طلر  ا سررررررررررتحم س فم الم ء )المعموميةع ولكن ب  ظ هن  ]
 [ أبل الا بإيم بل.2وإصلاره على الصلاخ ]

 
ــترت خطيـته.    -1  "  -(:2,1: 31مز)مزمور إنجـيل الـقداس   طوبى لرجـل ال   -2طوبى لـلذي غفر اثـمه و ســـــــ

 "  يحسب له الرب خطية و ال في روحه غش
 مامور ال.دا :

 -هذا يتم فم المعمومية. ولكنل مذمور هن  ألن:= طوباه  الذين تركت له  أثامه 
وهذا ال يحدث إال  لمن المت أث مل ف  يملن أن يعلف الل  األعمى  دثت لل إسررررررررررتن رة وعلف الل  وااعل   -1

 ع8:5ورتاعل إال  مل من إستن رت عينلل "طوبى ألبقل ء ال.لب ألب م يع ينون هللا" )مت 
 والخ ص هو فم  فلان الخ  ي .إيمانك خلصك قول الهيد المهلح  -2
 
 
 

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

 (8,7: 78مز)
 (8-1:9)مت
 (7-1:4)أف

 (21-13:1بط1)

 اإلبــــــــــركســــــــــــــــــيــــــــــس:  
القــــداس:  إنجيــــل   مزمور 
الــــــقــــــداس:   إنــــــجــــــيــــــل 

 

 (26-9:27)أع
 (2,1: 31مز)

 (52-46:10)مر
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ــكــــون:  ــيــ ــكـــــاثــــولــ  الــ
 

 
اعنا  ال تذكر علينا ذنوب االولين لتتقدمنا مراحمك سريعا الننا قد تذللنا جدا. " -:( 8,7: 78مز ) مزمور باكر 

 "  يا اله خالصنا من اجل مجد اسمك و نجنا و اغفر خطايانا من اجل اسمك
 مامور ب كل:

 بلأف ت المهلح شف ب  إ  من  ق لل عمل بً  مفلوجين.= فلتدركنا رأفاتك
 م لة ا  ي ب .به ب = ألننا قد إفتقرنا جدا  

 
 -(:8-1:9)متإنجيل باكر 

 فدخل السفينة و اجتاز و جاء الى مدينته. -1 " 
و اذا مفلوج يقدمونه اليه مطروحا على فراش فلما راى يسوع ايمانه  قال للمفلوج ثق يا بني مغفورة لك   -2 

 خطاياك. 
 و اذا قوم من الكتبة قد قالوا في انفسه  هذا يجدف. -3 
 فعل  يسوع افكاره  فقال لماذا تفكرون بالشر في قلوبك . -4 
 ايما ايسر ان يقال مغفورة لك خطاياك او ان يقال ق  و امش.  -5 
و لكن لكي تعلموا ان البن االنسان سلطانا على االرض ان يغفر الخطايا حينئذ قال للمفلوج ق  احمل   -6 

 فراشك و اذهب الى بيتك.
 يته.فقام و مضى الى ب -7 
 "  فلما راى الجموع تعجبوا و مجدوا هللا الذي اعطى الناس سلطانا مثل هذا -8 

 إبجيل ب كل:
ف لشررف ء الحقل.م هو فم  فلان الخ  ي  مم  = مغفورة لك خطاياكبهررمي هن  عن شررف ء مخلي بمن ق ل لل المهررلح  

 رأين  فم إبجيل ال.دا  ومامور ال.دا .
 

  -(:7-1:4)أفالبولس 
 فاطلب اليك  انا االسير في الرب ان تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيت  بها. -1 "
 بكل تواضع و وداعة و بطول اناة محتملين بعضك  بعضا في المحبة. -2 
 مجتهدين ان تحفظوا وحدانية الروح برباط السالم. -3 
 جسد واحد و روح واحد كما دعيت  ايضا في رجاء دعوتك  الواحد. -4 
 رب واحد ايمان واحد معمودية واحدة. -5 
 اله و اب واحد للكل الذي على الكل و بالكل و في كلك . -6 
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 "  و لكن لكل واحد منا اعطيت النعمة حسب قياس هبة المسي  -7 
 ال ولس:

بحن مولومين من المر ء واللو . إ ًا بحن بولرد ولنر  و ردابلرة اللو  وعلينر  أن بحفظ ر   = أن تحفظوا وـحدانـية الروح
 .بكل تواضع وطول أناةوهذا بمن بهلك . برباط السالم الكامل

 
 -(:21-13:1بط1)الكاثوليكون 

لذلك منطقوا احقاء ذهنك  صاحين فالقوا رجاءك  بالتمام على النعمة التي يؤتى بها اليك  عند  -13 "
 استعالن يسوع المسي .

 كاوالد الطاعة ال تشاكلوا شهواتك  السابقة في جهالتك . -14 
 بل نظير القدوس الذي دعاك  كونوا انت  ايضا قديسين في كل سيرة.   -15 
 النه مكتوب كونوا قديسين الني انا قدوس.  -16 
 وا زمان غربتك  بخوف. و ان كنت  تدعون ابا الذي يحك  بغير محاباة حسب عمل كل واحد فسير   -17 
 عالمين انك  افتديت  ال باشياء تفنى بفضة او ذهب من سيرتك  الباطلة التي تقلدتموها من االباء.  -18 
 بل بدم كري  كما من حمل بال عيب و ال دنس دم المسي .  -19 
 معروفا سابقا قبل تاسيس العال  و لكن قد اظهر في االزمنة االخيرة من اجلك .   -20 
انت  اـلذين ـبه تؤمنون ـباهلل اـلذي اـقاـمه من االموات و اعـطاه مـجدا حتى ان ايـمانك  و رـجاءك  هـما في   -21 

 "  هللا
 الك ثولللون:

ال تشـــاكلوا شـــهواتك   يلمل الك ثولللون م  بدأه ال ولس. فنلى ملف بحفظ و دابلة اللو  التم أاذب ه  ب لمعمومية  
 .السابقة.. كونوا أنت  أيضا  قديسين.. سيروا زمان غربتك  بخوف

 
 -(:26-9:27)أعاإلبركسيس 

ضا قد مضى جعل بولس  و لما مضى زمان طويل و صار السفر في البحر خطرا اذ كان الصوم اي -9 " 
 ينذره .

قائال ايها الرجال انا ارى ان هذا السفر عتيد ان يكون بضرر و خسارة كثيرة ليس للشحن و السفينة   -10 
 فقط بل النفسنا ايضا. 

 و لكن كان قائد المئة ينقاد الى ربان السفينة و الى صاحبها اكثر مما الى قول بولس.   -11 
قعها صالحا للمشتى استقر راي اكثره  ان يقلعوا من هناك ايضا عسى ان  و الن المينا ل  يكن مو   -12 

 يمكنه  االقبال الى فينكس ليشتوا فيها و هي مينا في كريت تنظر نحو الجنوب و الشمال الغربيين.
فلما نسمت ري  جنوب ظنوا انه  قد ملكوا مقصده  فرفعوا المرساة و طفقوا يتجاوزون كريت على   -13 

 اكثر قرب.
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 و لكن بعد قليل هاجت عليها ري  زوبعية يقال لها اوروكليدون.  -14 
 فلما خطفت السفينة و ل  يمكنها ان تقابل الري  سلمنا فصرنا نحمل.   -15 
 فجرينا تحت جزيرة يقال لها كلودي و بالجهد قدرنا ان نملك القارب.  -16 
ذ كانوا خائفين ان يقعوا في السيرتس انزلوا و لما رفعوه طفقوا يستعملون معونات حازمين السفينة و ا  -17 

 القلوع و هكذا كانوا يحملون.
 و اذ كنا في نوء عنيف جعلوا يفرغون في الغد.  -18 
 و في اليوم الثالث رمينا بايدينا اثاث السفينة.   -19 
و اذ ل  تكن الشمس و ال النجوم تظهر اياما كثيرة و اشتد علينا نوء ليس بقليل انتزع اخيرا كل رجاء    -20 

 في نجاتنا.
فلما حصل صوم كثير حينئذ وقف بولس في وسطه  و قال كان ينبغي ايها الرجال ان تذعنوا لي و ال   -21 

 تقلعوا من كريت فتسلموا من هذا الضرر و الخسارة. 
 االن انذرك  ان تسروا النه ال تكون خسارة نفس واحدة منك  اال السفينة. و  -22 
 النه وقف بي هذه الليلة مالك االله الذي انا له و الذي اعبده.   -23 
 قائال ال تخف يا بولس ينبغي لك ان تقف امام قيصر و هوذا قد وهبك هللا جميع المسافرين معك.  -24 
 ي اومن باهلل انه يكون هكذا كما قيل لي. لذلك سروا ايها الرجال الن -25 
 "  و لكن ال بد ان نقع على جزيرة -26 

 ا بلمهلس:
 [ موت و ل ة رما للمعمومية: ف ولس ومن معل م بوا فم موت مح.  وص رت ل م  ل ة.1هن  بلى ]
 [ ا ستن رة: ف ولس يلى م   يخ لهم أب م لن ي لك من م أ د.2]         
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 رجوع للفهرس  األحد السادس من الصوم المقدس 

 
 -(:41-1:9)يوإنجيل القداس 

 و فيما هو مجتاز راى انسانا اعمى منذ والدته.  -1 " 
 فساله تالميذه قائلين يا معل  من اخطا هذا ام ابواه حتى ولد اعمى. -2 
 اجاب يسوع ال هذا اخطا و ال ابواه لكن لتظهر اعمال هللا فيه.  -3 
 ينبغي ان اعمل اعمال الذي ارسلني ما دام نهار ياتي ليل حين ال يستطيع احد ان يعمل. -4 
 ما دمت في العال  فانا نور العال .  -5 
 قال هذا و تفل على االرض و صنع من التفل طينا و طلى بالطين عيني االعمى. -6 
 و قال له اذهب اغتسل في بركة سلوام الذي تفسيره مرسل فمضى و اغتسل و اتى بصيرا. -7 
 ذا هو الذي كان يجلس و يستعطي. فالجيران و الذين كانوا يرونه قبال انه كان اعمى قالوا اليس ه -8 
 اخرون قالوا هذا هو و اخرون انه يشبهه و اما هو فقال اني انا هو.  -9 
 فقالوا له كيف انفتحت عيناك.  -10 
اجاب ذاك و قال انسان يقال له يسوع صنع طينا و طلى عيني و قال لي اذهب الى بركة سلوام و   -11 

 اغتسل فمضيت و اغتسلت فابصرت. 
 الوا له اين ذاك قال ال اعل .فق  -12 
 فاتوا الى الفريسيين بالذي كان قبال اعمى.   -13 
 و كان سبت حين صنع يسوع الطين و فت  عينيه.  -14 
 فساله الفريسيون ايضا كيف ابصر فقال له  وضع طينا على عيني و اغتسلت فانا ابصر.  -15 
نه ال يحفظ السبت اخرون قالوا كيف يقدر انسان فقال قوم من الفريسيين هذا االنسان ليس من هللا ال   -16 

 خاطئ ان يعمل مثل هذه االيات و كان بينه  انشقاق.
 قالوا ايضا لالعمى ماذا تقول انت عنه من حيث انه فت  عينيك فقال انه نبي.  -17 
 فل  يصدق اليهود عنه انه كان اعمى فابصر حتى دعوا ابوي الذي ابصر.  -18 
 ين اهذا ابنكما الذي تقوالن انه ولد اعمى فكيف يبصر االن. فسالوهما قائل  -19 
 اجابه  ابواه و قاال نعل  ان هذا ابننا و انه ولد اعمى. -20 
و اما كيف يبصر االن فال نعل  او من فت  عينيه فال نعل  هو كامل السن اسالوه فهو يتكل  عن   -21 

 نفسه. 
يهود الن اليهود كانوا قد تعاهدوا انه ان اعترف احد بانه  قال ابواه هذا النهما كانا يخافان من ال  -22 

 المسي  يخرج من المجمع.
 لذلك قال ابواه انه كامل السن اسالوه.  -23 
 فدعوا ثانية االنسان الذي كان اعمى و قالوا له اعطي مجدا هلل نحن نعل  ان هذا االنسان خاطئ.  -24 
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 ا اعل  شيئا واحدا اني كنت اعمى و االن ابصر. فاجاب ذاك و قال اخاطئ هو لست اعل  انم  -25 
 فقالوا له ايضا ماذا صنع بك كيف فت  عينيك.   -26 
اجابه  قد قلت لك  و ل  تسمعوا لماذا تريدون ان تسمعوا ايضا العلك  انت  تريدون ان تصيروا له   -27 

 تالميذ. 
 فشتموه و قالوا انت تلميذ ذاك و اما نحن فاننا تالميذ موسى.   -28 
 نحن نعل  ان موسى كلمه هللا و اما هذا فما نعل  من اين هو.   -29 
 اجاب الرجل و قال له  ان في هذا عجبا انك  لست  تعلمون من اين هو و قد فت  عيني.  -30 
 و نعل  ان هللا ال يسمع للخطاة و لكن ان كان احد يتقي هللا و يفعل مشيئته فلهذا يسمع.   -31 
 ان احدا فت  عيني مولود اعمى.  منذ الدهر ل  يسمع  -32 
 لو ل  يكن هذا من هللا ل  يقدر ان يفعل شيئا. -33 
 اجابوا و قالوا له في الخطايا ولدت انت بجملتك و انت تعلمنا فاخرجوه خارجا.  -34 
 فسمع يسوع انه  اخرجوه خارجا فوجده و قال له اتؤمن بابن هللا.   -35 
 اجاب ذاك و قال من هو يا سيد الومن به.  -36 
 فقال له يسوع قد رايته و الذي يتكل  معك هو هو.  -37 
 فقال اومن يا سيد و سجد له.  -38 
 يبصرون و يعمى الذين يبصرون. فقال يسوع لدينونة اتيت انا الى هذا العال  حتى يبصر الذين ال   -39 
 فسمع هذا الذين كانوا معه من الفريسيين و قالوا له العلنا نحن ايضا عميان.  -40 
 "  قال له  يسوع لو كنت  عميانا لما كانت لك  خطية و لكن االن تقولون اننا نبصر فخطيتك  باقية -41 

 إبجيل ال.دا  :
المهرررلح يشرررفم أعمى منذ والمال )هذا هو مل من  بحهرررب ال  لعة، فنولد عمل بً  ال بدر  هللا وال الهرررم ءع والشرررف ء 

والملسرل هو الل  يهروع. وا سرتحم س هو رما للمعمومية =  المرسـلبركة سـلوام الذي تفسـيره  ك ن ب  سرتحم س فم 
من ا   للع ين  ا ص. وبلى أن المولوم أعمى صررررر رت لل :   المرســـلالتم هم موت وقل مة مي الل  يهررررروع  

 ع رؤرة جهدية، إ  إبفتحت عين ه الخ رجيت ن وأبصل.1
 .أؤمن يا رب وسجد لهوق ل لل ع رؤرة رو لة إ   دثت لل إستن رة وعلف المهلح 2            

 وهذا ا بجيل ي.لأ يوس أ د التن صيل ف لمعمومية أع ت إستن رة.
 

اسـرع اجبني يا رب فنيت روحي ال تحجب وجهك عني فاشـبه    -7  "  -(:1,7:  142مز)مزمور إنجيل القداس  
 "  يا رب اسمع صالتي و اصغ الى تضرعاتي بامانتك استجب لي بعدلك -1الهابطين في الجب. 

 مامور  ا بجيل:



 (األحد السادس من الصوم المقدس)  قراءات الصوم الكبير
 

339 

هذه شررررررر وة قلب من لم يعتمد، للعتمد. ألن من آمن وإعتمد الا =  إســـــتجب لي يا رب عاجال  فقد فنيت روحي
معمومية ث بلة. وأيضررررررررً  للتوبة بصررررررررلخ    هى وبعد المعمومية بخ ئ لكن البد أن ب.دس اوبة، ف لتوبةع.  16:16)مل

 ع.18:31ق الين اوبنم فماو  ألبك أبت الل  إل م )إر
 

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

 

 (5,3: 16مز)
 (35-22:13)لو
 (1: 25مز)

 (39-1:23)مت
 (17-5:3)كو

ــون:   ــكـــــ ــيـــــ ــولـــــ ــاثـــــ ــكـــــ  الـــــ
ــس: ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (21-13:5يو1)
 (37-27:27)أع

 (1,7: 142مز)
 (41-1:9)يو

ــية  ــتني ال تجد في ذموما ال يتعدى فمي.    -3 "  -(:5,3:  16مز)مزمور العشـــ جربت قلبي تعهدته ليال محصـــ
 "  قدمايتمسكت خطواتي باثارك فما زلت  -5

 مامور العشلة:
صر ة هلل ألسرتمل  =  ثبت خطواتي في سـبلكهذه هم اج ر  هللا التم ان.م.  = محصـتني بالنار فل  تجد فّي ظلما  

 البهً  ثو  المعمومية األبلض.
 

 -(:35-22:13)لوإنجيل العشية 
 و اجتاز في مدن و قرى يعل  و يسافر نحو اورشلي .  -22 " 
 فقال له واحد يا سيد اقليل ه  الذين يخلصون فقال له .  -23 
 اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق فاني اقول لك  ان كثيرين سيطلبون ان يدخلوا و ال يقدرون.  -24 
من بعدما يكون رب البيت قد قام و اغلق الباب و ابتدات  تقفون خارجا و تقرعون الباب قائلين يا رب   -25 

 يا رب افت  لنا يجيب و يقول لك  ال اعرفك  من اين انت .
 تبتدئون تقولون اكلنا قدامك و شربنا و علمت في شوارعنا.حينئذ   -26 
 فيقول اقول لك  ال اعرفك  من اين انت  تباعدوا عني يا جميع فاعلي الظل .  -27 
هناك يكون البكاء و صرير االسنان متى رايت  ابراهي  و اسحق و يعقوب و جميع االنبياء في ملكوت    -28 

 هللا و انت  مطروحون خارجا.
 و ياتون من المشارق و من المغارب و من الشمال و الجنوب و يتكئون في ملكوت هللا.   -29 
 و هوذا اخرون يكونون اولين و اولون يكونون اخرين.   -30 
 في ذلك اليوم تقدم بعض الفريسيين قائلين له اخرج و اذهب من ههنا الن هيرودس يريد ان يقتلك.  -31 
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الثعلب ها انا اخرج شياطين و اشفي اليوم و غدا و في اليوم الثالث فقال له  امضوا و قولوا لهذا   -32 
 اكمل.

 بل ينبغي ان اسير اليوم و غدا و ما يليه النه ال يمكن ان يهلك نبي خارجا عن اورشلي .   -33 
يا اورشلي  يا اورشلي  يا قاتلة االنبياء و راجمة المرسلين اليها ك  مرة اردت ان اجمع اوالدك كما    -34 
 جمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها و ل  تريدوا.ت
ا و الحق اقول لك  انك  ال ترونني حتى ـياتي وقـت تقولون فـيه مـبارك االتي    -35  هوذا بيتك  يترك لك  خراـب

 "  باس  الرب
 إبجيل العشلة:

فن.  ا رجً    ج هدوا  تى ادالوا من الا   الضررررررررري   تى ال يغل  ر  ال يت الا   أم من  -م  ا بعد المعمومية:
المعموميرة هم موت مي المهررررررررررررررلح وقلر مرة معرل فم  لر ة جرديردة. وعلى .  ال أعرفك  من أين أنت  ب.لع.. فنهررررررررررررررمي

المعتمررد أن يخترر ر طلر  الموت عن العرر لم للخت ل الحلرر ة الجررديرردة. والموت عن العرر لم هو ال لر  الضرررررررررررررري . 
ك  مرة وال لر  الضررررري  هو ق ول األلم أي الصرررررليب الذي يهرررررمح بل هللا للتنقلة. ولكن المهرررررلح أاى للجمي الكل 

. م يلرن إعتمدوا. ولكن م  هو  إ ًا إرامة هللا أن بخلا والموضرررررروع متوق  على    أن أجمع بنيك.. ول  تريدوا أردت
 موقف م بعد أن إعتمدوا.

 
اقض لي يا رب الني بكمالي سلكت و على الرب توكلت بال تقلقل. جربني يا    " - : (1: 25مز ) مزمور باكر 

 "   امام عيني و قد سلكت بحقكرب و امتحني صف كليتي و قلبي. الن رحمتك 
 مامور ب كل: 

 ب.نم بتج ربك  تى ال أكون ملاام فمهلك.= إبلني يا رب وجربني
 

 -(:39-1:23)متإنجيل باكر 
 حينئذ خاطب يسوع الجموع و تالميذه.  -1 " 
 قائال على كرسي موسى جلس الكتبة و الفريسيون. -2 
فكل ما قالوا لك  ان تحفظوه فاحفظوه و افعلوه و لكن حسب اعماله  ال تعملوا النه  يقولون و ال   -3 

 يفعلون.
فانه  يحزمون احماال ثقيلة عسرة الحمل و يضعونها على اكتاف الناس و ه  ال يريدون ان يحركوها  -4 

 باصبعه .
 و كل اعماله  يعملونها لكي تنظره  الناس فيعرضون عصائبه  و يعظمون اهداب ثيابه .  -5 
 و يحبون المتكا االول في الوالئ  و المجالس االولى في المجامع.  -6 
 و التحيات في االسواق و ان يدعوه  الناس سيدي سيدي. -7 
 جميعا اخوة. و اما انت  فال تدعوا سيدي الن معلمك  واحد المسي  و انت  -8 
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 و ال تدعوا لك  ابا على االرض الن اباك  واحد الذي في السماوات.  -9 
 و ال تدعوا معلمين الن معلمك  واحد المسي .   -10 
 و اكبرك  يكون خادما لك .   -11 
 فمن يرفع نفسه يتضع و من يضع نفسه يرتفع.  -12 
تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فال  لكن ويل لك  ايها الكتبة و الفريسيون المراؤون النك  -13 

 تدخلون انت  و ال تدعون الداخلين يدخلون. 
ويل لك  ايها الكتبة و الفريسيون المراؤون النك  تاكلون بيوت االرامل و لعلة تطيلون صلواتك  لذلك  -14 

 تاخذون دينونة اعظ . 
البحر و البر لتكسبوا دخيال واحدا و متى ويل لك  ايها الكتبة و الفريسيون المراؤون النك  تطوفون  -15 

 حصل تصنعونه ابنا لجهن  اكثر منك  مضاعفا.
ويل لك  ايها القادة العميان القائلون من حلف بالهيكل فليس بشيء و لكن من حلف بذهب الهيكل   -16 

 يلتزم. 
 ايها الجهال و العميان ايما اعظ  الذهب ام الهيكل الذي يقدس الذهب. -17 
 من حلف بالمذب  فليس بشيء و لكن من حلف بالقربان الذي عليه يلتزم.و   -18 
 ايها الجهال و العميان ايما اعظ  القربان ام المذب  الذي يقدس القربان.  -19 
 فان من حلف بالمذب  فقد حلف به و بكل ما عليه.  -20 
 من حلف بالهيكل فقد حلف به و بالساكن فيه.   -21 
 و من حلف بالسماء فقد حلف بعرش هللا و بالجالس عليه.  -22 
ويل لك  ايها الكتبة و الفريسيون المراؤون النك  تعشرون النعنع و الشبث و الكمون و تركت  اثقل   -23 

 ال تتركوا تلك.الناموس الحق و الرحمة و االيمان كان ينبغي ان تعملوا هذه و 
 ايها القادة العميان الذين يصفون عن البعوضة و يبلعون الجمل.  -24 
ويل لك  ايها الكتبة و الفريسيون المراؤون النك  تنقون خارج الكاس و الصحفة و هما من داخل   -25 

 مملوان اختطافا و دعارة.
 خارجهما ايضا نقيا. ايها الفريسي االعمى نق اوال داخل الكاس و الصحفة لكي يكون  -26 
ويل لك  ايها الكتبة و الفريسيون المراؤون النك  تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة و هي   -27 

 من داخل مملوءة عظام اموات و كل نجاسة. 
 هكذا انت  ايضا من خارج تظهرون للناس ابرارا و لكنك  من داخل مشحونون رياء و اثما.  -28 
 الكتبة و الفريسيون المراؤون النك  تبنون قبور االنبياء و تزينون مدافن الصديقين.ويل لك  ايها  -29 
 و تقولون لو كنا في ايام ابائنا لما شاركناه  في دم االنبياء.   -30 
 فانت  تشهدون على انفسك  انك  ابناء قتلة االنبياء.  -31 
 فامالوا انت  مكيال ابائك .  -32 
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 فاعي كيف تهربون من دينونة جهن . ايها الحيات اوالد اال -33 
لذلك ها انا ارسل اليك  انبياء و حكماء و كتبة فمنه  تقتلون و تصلبون و منه  تجلدون في   -34 

 مجامعك  و تطردون من مدينة الى مدينة. 
لكي ياتي عليك  كل دم زكي سفك على االرض من دم هابيل الصديق الى دم زكريا بن برخيا الذي   -35 

 بين الهيكل و المذب . قتلتموه
 الحق اقول لك  ان هذا كله ياتي على هذا الجيل. -36 
يا اورشلي  يا اورشلي  يا قاتلة االنبياء و راجمة المرسلين اليها ك  مرة اردت ان اجمع اوالدك كما    -37 

 تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها و ل  تريدوا.
 هوذا بيتك  يترك لك  خرابا.   -38 
 "  الني اقول لك  انك  ال ترونني من االن حتى تقولوا مبارك االتي باس  الرب -39 

 إبجيل ب كل:
 هو إبجيل الور ت ضد الكتاة والفلرهيين الملااين. ف لورل لمن يهلك م ل م بعد أن إعتمد.

 
 -(:17-5:3)كوالبولس 

الشهوة الردية الطمع الذي هو عبادة  فاميتوا اعضاءك  التي على االرض الزنى النجاسة الهوى  -5 " 
 االوثان.

 االمور التي من اجلها ياتي غضب هللا على ابناء المعصية.  -6 
 الذين بينه  انت  ايضا سلكت  قبال حين كنت  تعيشون فيها.  -7 
 و اما االن فاطرحوا عنك  انت  ايضا الكل الغضب السخط الخبث التجديف الكالم القبي  من افواهك .  -8 
 ال تكذبوا بعضك  على بعض اذ خلعت  االنسان العتيق مع اعماله.  -9 
 و لبست  الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه.   -10 
 حيث ليس يوناني و يهودي ختان و غرلة بربري و سكيثي عبد حر بل المسي  الكل و في الكل. -11 
 افات و لطفا و تواضعا و وداعة و طول اناة. فالبسوا كمختاري هللا القديسين المحبوبين احشاء ر   -12 
محتملين بعضك  بعضا و مسامحين بعضك  بعضا ان كان الحد على احد شكوى كما غفر لك  المسي    -13 

 هكذا انت  ايضا.
 و على جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال.  -14 
 و ليملك في قلوبك  سالم هللا الذي اليه دعيت  في جسد واحد و كونوا شاكرين.  -15 
لتسكن فيك  كلمة المسي  بغنى و انت  بكل حكمة معلمون و منذرون بعضك  بعضا بمزامير و تسابي   -16 

 و اغاني روحية بنعمة مترنمين في قلوبك  للرب. 
 " ل باس  الرب يسوع شاكرين هللا و االب بهو كل ما عملت  بقول او فعل فاعملوا الك -17 

 ال ولس:
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وهذا م  بهرملل ب  م اة التى   الموت عن شر وات الع لم هو ال لر  الضري =  فأميتوا أعضـاءك  التي على األرض
  ألبن   و لرك، ف  بوقظرل ثر بلرة .يجرب أن بمر رسرررررررررررررر ر  للظرل ا بهرررررررررررررر ن العتي  ميترً  ، هرذا الرذى مر ت فى المعموميرة 

 .اإلنسان الجديد بالمعمودية صلن  على 
 

 -(:21-13:5يو1)الكاثوليكون 
كتبت هذا اليك  انت  المؤمنين باس  ابن هللا لكي تعلموا ان لك  حياة ابدية و لكي تؤمنوا باس  ابن  -13 " 

 هللا.
 و هذه هي الثقة التي لنا عنده انه ان طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا.  -14 
 ه. و ان كنا نعل  انه مهما طلبنا يسمع لنا نعل  ان لنا الطلبات التي طلبناها من  -15 
ان راى احد اخاه يخطئ خطية ليست للموت يطلب فيعطيه حياة للذين يخطئون ليس للموت توجد  -16 

 خطية للموت ليس الجل هذه اقول ان يطلب.
 كل اث  هو خطية و توجد خطية ليست للموت. -17 
 . نعل  ان كل من ولد من هللا ال يخطئ بل المولود من هللا يحفظ نفسه و الشرير ال يمسه  -18 
 نعل  اننا نحن من هللا و العال  كله قد وضع في الشرير.  -19 
و نعل  ان ابن هللا قد جاء و اعطانا بصيرة لنعرف الحق و نحن في الحق في ابنه يسوع المسي  هذا   -20 

 هو االله الحق و الحياة االبدية. 
 "  ايها االوالد احفظوا انفسك  من االصنام امين -21 

 الك ثولللون:
ع واألوالم ل م مالة 16:16فمن آمن وإعتمد الا )مل=  أنت  المؤمنون بإســـــــــ  هللاب لمعمومية  =  لك  حياة أبدية

ــمع لناعند أبي م   ــيئا  يســــ ــيرةوهللا يحفظ بفوسررررررررررن  من الخ لة. . إن طلبت  شــــ هذه هم إسررررررررررتن رة  =  وأعطانا بصــــ
 المعمومية.

 
 -(:37-27:27)أعاإلبركسيس 

نحو نصف الليل انه    فلما كانت الليلة الرابعة عشرة و نحن نحمل تائهين في بحر ادريا ظن النوتية  -27 " 
 اقتربوا الى بر. 

 فقاسوا و وجدوا عشرين قامة و لما مضوا قليال قاسوا ايضا فوجدوا خمس عشرة قامة.   -28 
و اذ كانوا يخافون ان يقعوا على مواضع صعبة رموا من المؤخر اربع مراس و كانوا يطلبون ان يصير   -29 

 النهار.
بوا من السفينة و انزلوا القارب الى البحر بعلة انه  مزمعون ان و لما كان النوتية يطلبون ان يهر   -30 

 يمدوا مراسي من المقدم.
 قال بولس لقائد المئة و العسكر ان ل  يبق هؤالء في السفينة فانت  ال تقدرون ان تنجوا.  -31 
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 حينئذ قطع العسكر حبال القارب و تركوه يسقط. -32 
ولس يطلب الى الجميع ان يتناولوا طعاما قائال هذا هو اليوم  و حتى قارب ان يصير النهار كان ب  -33 

 الرابع عشر و انت  منتظرون ال تزالون صائمين و ل  تاخذوا شيئا.
لذلك التمس منك  ان تتناولوا طعاما الن هذا يكون مفيدا لنجاتك  النه ال تسقط شعرة من راس واحد  -34 

 منك . 
  امام الجميع و كسر و ابتدا ياكل. و لما قال هذا اخذ خبزا و شكر هللا  -35 
 فصار الجميع مسرورين و اخذوا ه  ايضا طعاما.   -36 
 "  و كنا في السفينة جميع االنفس مئتين و ستة و سبعين -37 

 ا بلمهلس:
هو قصررة اوه ن بولس اللسررول ومن معل فم الاحل ثم بج ال. وهم قصررة وضررع   ا ب ء هن  لإلشرر رة لتوه بن  فم 

 هذا الع لم ثم ا صن  ب لمعمومية. وق رن:بحل 
 )موتع .. . ثم ال ا لك من رأ  أ دمم شعلة ) ل ةع نحمل تائهين

 أوالم هللا بعد المعمومية يحيوا فم اعارة وشاي من جهد المهلح.= تناولوا طعاما  مسرورينثم 
 
 

 رجوع للفهرس  صالة مساء األحد السادس من الصوم المقدس

 
  -:(26-22 :8اإلنجيل: )مر

 و جاء الى بيت صيدا فقدموا اليه اعمى و طلبوا اليه ان يلمسه.  -22 "
فاخذ بيد االعمى و اخرجه الى خارج القرية و تفل في عينيه و وضع يديه عليه و ساله هل ابصر    -23 

 شيئا.
 فتطلع و قال ابصر الناس كاشجار يمشون.  -24 
 حا و ابصر كل انسان جليا. ث  وضع يديه ايضا على عينيه و جعله يتطلع فعاد صحي  -25 
   "  فارسله الى بيته قائال ال تدخل القرية و ال تقل الحد في القرية -26 

 هو عن شف ء أعمى )بفس موضوع الصا   للتممل فللع  
 

   "  طوبى للذي ينظر الى المسكين في يوم الشر ينجيه الرب " -:(1:40المزمور )
هذا م  فعلل الهررريد بمن إهتم ب لمهررر كين    والفقير في يوم الســوء ينجيه الربطوبى لمن يتفه  في أمر المســكين 

 .)العمل نع وشف هم فلن.تدي بل
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 رجوع للفهرس  قراءات أيام األسبوع السابع 

 
يوس األ د الم ضرررم أي األ د الهررر م  م ن فصرررل ا بجيل عن شرررف ء المولوم أعمى الذي إسرررتن ر، ف لمهرررلح أاى  

يدرموا من هو المهرررررررررررلح ورفضررررررررررروه. وقلاءات هذا األسررررررررررر وع احدثن  عن  ل ذا، لكن الي وم م بوا عمل بً  ب للو  فلم  
المهررررلح الملفوض. ورمام يوس الجمعة ال. مس للحدثن  عن مينوبة هؤالء العمل ن اللافضررررين، الذين رفضرررروا المهررررلح 

 وسر  م. ثم يمام الهر ت بمعظم معجاة صرنع   المهرلح وهم إق مة لع زر. واأل د ال. مس  لب لل م من مل م  صرنع
هو أ د الشررررع بين وفلل إسررررت. لوا المهررررلح مملك لكن م صررررل وه بعد  لك. لذلك البت أورشررررللم. ال.لاءات اتكلم عن  
ا الس م لر  للقل مة والمجد. ف ن  فم هذا األسررررر وع بلاهم يلفضرررررون المهرررررلح، واألسررررر وع ال. مس هو أسررررر وع ا الس  

، ف لمهررررلح ي.وس    ثم القل مة  ل م للفضرررر م المهررررلح.وفلل قمة رفض الي وم للمهررررلح . وبلى هن  الخلا   والصررررليب 
 .للقلم معل من يؤمن بل ورتاعل 

 ل ة. بل هم   ل م ولكل الع لم  شرر وم م يلرن للمهررلح ومي هذا يلفضرروبل، مي أن المهررلح أاى للع ميوم اإلثنين:  
 سل. لون ضد المهلح لذلك سلمواون، هم  لموا على أبفه م ب لموت.

 عدس إيم ن الي وم ب لل م من مل م  صني المهلح مع م. يوم الثالثاء:
 المهلح ي.دس بفهل ا اًا للحل ة وللقلم من األموات، لكن الي وم يتذملون عللل.يوم األربعاء: 
على الصرررردوقيين بمن هن   قل مة من األموات، لكن بلى رفض الصرررردوقيون إج بة الهرررريد المهررررلح   يوم الخميس:

 لل. وهذا إع بً  عن رفض الي وم للحل ة التم أاى ب   ل م الهيد المهلح.
"هو ا بيتكم يتل  لكم الابً " هذا جااء رفضرر م للمهررلح. وال.لاءات ادور  ول الدينوبة. مينوبة أولئك  يوم الجمعة:

 .الذين رفضوا المهلح
اللافضرررين للمهرررلح يخلبون )يوس الجمعةع وأ ا ء المهرررلح ي.ومون. لكن ورمت قصرررة يوم الســبت: )ســبت لعازر(  

إق مة لع زر هن  مم.دمة ليوس أ د الشررع بين ف لجم هيل إسررت. لت المهررلح مملك بهرر ب معجاة إق مة 
ن المهررلح. فك بت لع زر. والي وم ورؤسرر ء م نت م أث را م المعجاة فدبلوا الصررليب لكم يتخلصرروا م

معجاة إق مة لع زر سرررر اً  فم هذا ا سررررتقا ل وسرررر اً  فم الصررررليب فوضرررري سرررر ت لع زر ق ل أسرررر وع 
 ا الس ما شلة.

 
هذا األس وع بلى فلل المهلح الملفوض من ع لم شلرل ، وفى األس وع ال. مس أس وع أالس الل  يهوع بلى  

 لل  ل ة . هذا م  يظ ل ط لعة المحاة التى فى هللا ، م  ا قدس هذا الع لم للمهلح الذى أاى لفداال وللع
 ف و أاى فى  ب ل ؤالء اللافضين . 
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 رجوع للفهرس  يوم اإلثنين من األسبوع السابع

 
 -(:47-31:5)يوإنجيل القداس 

 ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا.  -31  "
 الذي يشهد لي هو اخر و انا اعل  ان شهادته التي يشهدها لي هي حق.  -32 
 انت  ارسلت  الى يوحنا فشهد للحق. -33 
 و انا ال اقبل شهادة من انسان و لكني اقول هذا لتخلصوا انت .   -34 
 كان هو السراج الموقد المنير و انت  اردت  ان تبتهجوا بنوره ساعة.  -35 
ي شهادة اعظ  من يوحنا الن االعمال التي اعطاني االب الكملها هذه االعمال بعينها التي و اما انا فل  -36 

 انا اعملها هي تشهد لي ان االب قد ارسلني. 
 و االب نفسه الذي ارسلني يشهد لي ل  تسمعوا صوته قط و ال ابصرت  هيئته.   -37 
 و ليست لك  كلمته ثابتة فيك  الن الذي ارسله هو لست  انت  تؤمنون به.   -38 
 فتشوا الكتب النك  تظنون ان لك  فيها حياة ابدية و هي التي تشهد لي.   -39 
 و ال تريدون ان تاتوا الي لتكون لك  حياة.   -40 
 مجدا من الناس لست اقبل.   -41 
 هللا في انفسك . و لكني قد عرفتك  ان ليست لك  محبة  -42 
 انا قد اتيت باس  ابي و لست  تقبلونني ان اتى اخر باس  نفسه فذلك تقبلونه.  -43 
كيف تقدرون ان تؤمنوا و انت  تقبلون مجدا بعضك  من بعض و المجد الذي من االله الواحد لست   -44 

 تطلبونه. 
 ال تظنوا اني اشكوك  الى االب يوجد الذي يشكوك  و هو موسى الذي عليه رجاؤك .   -45 
 النك  لو كنت  تصدقون موسى لكنت  تصدقونني النه هو كتب عني.   -46 
 "  لست  تصدقون كتب ذاك فكيف تصدقون كالمي فان كنت  -47 

 إبجيل ال.دا :
 [ أعم ل المهلح بفهل وهم اش د أن ا   أرسلل.2[ يو ن  المعمدان     ]1ش  مات للمهلح ] 4هن  بلى 

 [ الكت   الم.د .4[ ا   بفهل          ]3]                          
 [ م لر ءهم جعل م ي. لون المجد من بعض م الاعض 2م       ][ محاة هللا للهت في 1وهم رفضوا المهلح ]
 [ ال يؤمنون بموسى فلو آمنوا بل  منوا ب لمهلح 4[ لم ي ل وا مجد هللا          ]3]                   
 [ ملمة هللا للهت ث بتة في م.5]                   

 فضوا الحل ة و لموا على أبفه م ب لموت.بل هم سل. لون ضد المهلح. وألب م رفضوا المهلح ف م ر 
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أعترف لك أيها الرب إلى األبد، وأمجد اسمك، ألن رحمتك عظيمة  "  -(:12,11:  85مز)مزمور إنجيل القداس 
 "  علّى، وقد نجيب نفسي. هلليلويا

 مامور ا بجيل:
فم م.ر برل رفض الي وم، بجرد الملبم ي.ول أبر  أعتلف، وبحن بلمم وراءه برمبنر  بعتلف  = أعترف ـلك أيـها الرب إلهي

 ف لمهلح أع  ب   ل ة أبدية.= وقد نجيت نفسي من الجحي  السفليب لمهلح ربً  وإل ً . 
 

 القراءات: على مالحظة
إبجيل ال.دا  وماموره بهمي في م  عن رافضم المهلح ومن ي. ل المهلح. ف للافضين بصي  م ال    م ل الغنم 
)إبجيل ب كلع والمؤمنون بصرررري  م  ل ة أبدية مي إبلاهلم. وفم ا بلمهررررلس بلى اللافضررررين ومح ولت م ضررررد بولس 

د . ثم بلى طلر  الحل ة فم ا هتم س ب لف.لاء  وضرررد الكنلهرررة، ولكن بجد الكنلهرررة انمو واحل  فم اعارة اللو  ال.
فنكون مي لعر زر وبلى فم ال ولس أن ب تم بر  الرن عمومرً  ف  بع ل أ رد في لرك وب لرك معرل. فملخا ال.لاءات 

 [ طلر  لللافضين األشلار. 2[ طلر  للمؤمنين     ]1أن هن   طلر. ن ]
 

 النبوات:
 (36-1:38)أي (4:49-17:48)إش (16-1:10)أم
 

 -:(16-1:10)أم
 امثال سليمان االبن الحكي  يسر اباه و االبن الجاهل حزن امه.  -1 " 
 كنوز الشر ال تنفع اما البر فينجي من الموت.  -2 
 الرب ال يجيع نفس الصديق و لكنه يدفع هوى االشرار. -3 
 .العامل بيد رخوة يفتقر اما يد المجتهدين فتغني -4 
 من يجمع في الصيف فهو ابن عاقل و من ينام في الحصاد فهو ابن مخز.  -5 
 بركات على راس الصديق اما ف  االشرار فيغشاه ظل .  -6 
 ذكر الصديق للبركة و اس  االشرار ينخر.  -7 
 حكي  القلب يقبل الوصايا و غبي الشفتين يصرع. -8 
 من يسلك باالستقامة يسلك باالمان و من يعوج طرقه يعرف.  -9 
 من يغمز بالعين يسبب حزنا و الغبي الشفتين يصرع.  -10 
 ف  الصديق ينبوع حياة و ف  االشرار يغشاه ظل .  -11 
 البغضة تهيج خصومات و المحبة تستر كل الذنوب.  -12 
 في شفتي العاقل توجد حكمة و العصا لظهر الناقص الفه .  -13 
 الحكماء يذخرون معرفة اما ف  الغبي فهالك قريب. -14 
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 ثروة الغني مدينته الحصينة هالك المساكين فقره .  -15 
 "  عمل الصديق للحياة رب  الشرير للخطية -16 

 ع:16-1:10)أس
ــلعلى بفس المن ج الذي رأين ه   ــرير يكســ ــر ال تنفع أما البر فينجي من الموت. واإلبن الشــ فلحل  ب   كنوز الشــ

 .وبركة الرب على رأس الصديق. عمل الصديق للحياةج  م. 
 

 -:(4:49-17:48)إش
 (22-17:48)إش

 هكذا يقول الرب فاديك قدوس اسرائيل انا الرب الهك معلمك لتنتفع و امشيك في طريق تسلك فيه.   -17 "
 ليتك اصغيت لوصاياي فكان كنهر سالمك و برك كلجج البحر.  -18 
 و كان كالرمل نسلك و ذرية احشائك كاحشائه ال ينقطع و ال يباد اسمه من امامي.   -19 
من ارض الكلدانيين بصوت الترن  اخبروا نادوا بهذا شيعوه الى اقصى االرض اخرجوا من بابل اهربوا  -20 

 قولوا قد فدى الرب عبده يعقوب. 
 و ل  يعطشوا في القفار التي سيره  فيها اجرى له  من الصخر ماء و شق الصخر ففاضت المياه.  -21 
 "  ال سالم قال الرب لالشرار. -22 

 (4-1:49)إش
جزائر و اصغوا ايها االم  من بعيد الرب من البطن دعاني من احشاء امي ذكر  اسمعي لي ايتها ال -1 "

 اسمي. 
 و جعل فمي كسيف حاد في ظل يده خباني و جعلني سهما مبريا في كنانته اخفاني.  -2 
 و قال لي انت عبدي اسرائيل الذي به اتمجد.  -3 
 "  اما انا فقلت عبثا تعبت باطال و فارغا افنيت قدرتي لكن حقي عند الرب و عملي عند الهي -4 
 ع:4:49-17:48)إش 

وال عذر . فلو أصـــغيت لوصـــاياي لكان ســـالمك كالنهرعلى بفس المن ج بصررررريب اللافضرررررين وبصررررريب األبلار.  
=  أخرجوا من بابل وم  هو ال لر =  .  طريقأنا هو إلهك الذي يعلمك أن تجد اللإلبهررررررر ن ف   يلشررررررردب  لل لر = 

ــدى أفنيت  أي أالموا الخ لة وطلر.  . وبلى هن  أيضرررررررررررً  رفض الي وم للمهرررررررررررلح=   أما أنا فقلت عبثا  تعبت وســـــ
 .إن الرب دعاني من بطن أميمي أن الل  هو الذي مع ه= . قدرتي

 
 -:(36-1:38)أي

 فاجاب الرب ايوب من العاصفة و قال. -1 "
 من هذا الذي يظل  القضاء بكالم بال معرفة.  -2 
 اشدد االن حقويك كرجل فاني اسالك فتعلمني.  -3 
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 اين كنت حين اسست االرض اخبر ان كان عندك فه .  -4 
 من وضع قياسها النك تعل  او من مد عليها مطمارا. -5 
 و من وضع حجر زاويتها.على اي شيء قرت قواعدها ا -6 
 عندما ترنمت كواكب الصب  معا و هتف جميع بني هللا.  -7 
 و من حجز البحر بمصاريع حين اندفق فخرج من الرح .  -8 
 اذ جعلت السحاب لباسه و الضباب قماطه. -9 
 و جزمت عليه حدي و اقمت له مغاليق و مصاريع.  -10 
 تتخ  كبرياء لججك.  و قلت الى هنا تاتي و ال تتعدى و هنا  -11 
 هل في ايامك امرت الصب  هل عرفت الفجر موضعه.  -12 
 ليمسك باكناف االرض فينفض االشرار منها. -13 
 تتحول كطين الخات  و تقف كانها البسة.   -14 
 و يمنع عن االشرار نوره  و تنكسر الذراع المرتفعة.   -15 
 مر تمشيت.هل انتهيت الى ينابيع البحر او في مقصورة الغ  -16 
 هل انكشفت لك ابواب الموت او عاينت ابواب ظل الموت.   -17 
 هل ادركت عرض االرض اخبر ان عرفته كله.   -18 
 اين الطريق الى حيث يسكن النور و الظلمة اين مقامها.  -19 
 حتى تاخذها الى تخومها و تعرف سبل بيتها. -20 
 ير. تعل  النك حينئذ كنت قد ولدت و عدد ايامك كث  -21 
 ادخلت الى خزائن الثلج ام ابصرت مخازن البرد. -22 
 التي ابقيتها لوقت الضر ليوم القتال و الحرب.  -23 
 في اي طريق يتوزع النور و تتفرق الشرقية على االرض.  -24 
 من فرع قنوات للهطل و طريقا للصواعق.  -25 
 ليمطر على ارض حيث ال انسان على قفر ال احد فيه.  -26 
 ليروي البلقع و الخالء و ينبت مخرج العشب.  -27 
 هل للمطر اب و من ولد ماجل الطل.  -28 
 من بطن من خرج الجمد صقيع السماء من ولده.  -29 
 كحجر صارت المياه اختبات و تلكد وجه الغمر.  -30 
 او تفك ربط الجبار.هل تربط انت عقد الثريا   -31 
 اتخرج المنازل في اوقاتها و تهدي النعش مع بناته.  -32 
 هل عرفت سنن السماوات او جعلت تسلطها على االرض.  -33 
 اترفع صوتك الى السحب فيغطيك فيض المياه. -34 
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 اترسل البروق فتذهب و تقول لك ها نحن. -35 
 "  ب فطنةمن وضع في الطخاء حكمة او من اظهر في الشه -36 

 ع:36-1:38)أي
هللا يظ ل أليو   لمتل وقدراال، وأن  لمة الاشرل بج بب قدراال هم م  شرئ. ورفض أيو  الهر ب  واذمله على  

  لمة هللا هم م ل رفض الي وم للمهلح  لمة هللا.
 

 القراءات:
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 
ــكــــون:  ــيــ ــكـــــاثــــولــ  الــ

 

 (12,11: 31مز)
 (31-19:16)لو
 (2:15-10:14)رو
 (13-5:2)يع

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (31-22:9)أع
 (12,11: 85مز)

 (47-31:5)يو

كثيرة هي نكبات الشـرير اما المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به. افرحوا    "  -:(12,11:  31مز)مزمور باكر 
 "  الصديقون و اهتفوا يا جميع المستقيمي القلوببالرب و ابتهجوا يا ايها 

 مامور ب كل:
والذي يتكل على الرب الرحمة تحيط )هذا م   دث للغنم وللي وم رافضررم المهررلحع.  =  كثيرة هي ضـربات الخطاة

 هن  على األرض وهن   فم الهم ء.= إفرحوا أيها الصديقون بالربهذا م   دث مي لع زر. = به
 

  -(:31-19:16)لوإنجيل باكر 
 كان انسان غني و كان يلبس االرجوان و البز و هو يتنع  كل يوم مترفها.  -19 "
 و كان مسكين اسمه لعازر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح.  -20 
 و يشتهي ان يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني بل كانت الكالب تاتي و تلحس قروحه.   -21 
 فمات المسكين و حملته المالئكة الى حضن ابراهي  و مات الغني ايضا و دفن.  -22 
 فرفع عينيه في الجحي  و هو في العذاب و راى ابراهي  من بعيد و لعازر في حضنه.   -23 
ال يا ابي ابراهي  ارحمني و ارسل لعازر ليبل طرف اصبعه بماء و يبرد لساني الني معذب  فنادى و ق  -24 

 في هذا اللهيب. 
فقال ابراهي  يا ابني اذكر انك استوفيت خيراتك في حياتك و كذلك لعازر الباليا و االن هو يتعزى و    -25 

 انت تتعذب. 
و فوق هذا كله بيننا و بينك  هوة عظيمة قد اثبتت حتى ان الذين يريدون العبور من ههنا اليك  ال   -26 

 يقدرون و ال الذين من هناك يجتازون الينا.
 فقال اسالك اذا يا ابت ان ترسله الى بيت ابي.   -27 
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 ب هذا.الن لي خمسة اخوة حتى يشهد له  لكي ال ياتوا ه  ايضا الى موضع العذا   -28 
 قال له ابراهي  عنده  موسى و االنبياء ليسمعوا منه .   -29 
 فقال ال يا ابي ابراهي  بل اذا مضى اليه  واحد من االموات يتوبون.   -30 
 " فقال له ان كانوا ال يسمعون من موسى و االنبياء و ال ان قام واحد من االموات يصدقون  -31 

 إبجيل ب كل:
 زر،  لررر ة للعررر زر مي إبلاهلم. وه   للغنم. وب رررذا بلى أهملرررة الع   على  هنررر  بلى فم قصررررررررررررررررة الغنم ولعررر

المه كين. ف لمهلح  يل موجوم ب لجهد، لكن الف.لاء هم إاوال، ومن ي. ل ااوة المهلح ف و ي. ل المهلح ، وم ل 
هذا االبجيل    هذا يخلا . هذا ا بجيل بلى فلل مصيل األبلار وهو الحل ة، ومصيل األشلار وهو العذا . وهدف

 بدى لك  من ي. ل المهلح ومن يلفض المهلح .هن  ان بلى المصيل األ
 

  -(:2:15-10:14)روالبولس 
 (23-10:14)رو

و اما انت فلماذا تدين اخاك او انت ايضا لماذا تزدري باخيك الننا جميعا سوف نقف امام كرسي    -10 "
 المسي .

 النه مكتوب انا حي يقول الرب انه لي ستجثو كل ركبة و كل لسان سيحمد هللا.  -11 
 فاذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا هلل.   -12 
 فال نحاك  ايضا بعضنا بعضا بل بالحري احكموا بهذا ان ال يوضع لالخ مصدمة او معثرة.  -13 
اني عال  و متيقن في الرب يسوع ان ليس شيء نجسا بذاته اال من يحسب شيئا نجسا فله هو   -14 

 نجس.
فلست تسلك بعد حسب المحبة ال تهلك بطعامك ذلك الذي مات   فان كان اخوك بسبب طعامك يحزن   -15 

 المسي  الجله.
 فال يفتر على صالحك .  -16 
 الن ليس ملكوت هللا اكال و شربا بل هو بر و سالم و فرح في الروح القدس.  -17 
 الن من خدم المسي  في هذه فهو مرضي عند هللا و مزكى عند الناس.  -18 
 هو للسالم و ما هو للبنيان بعضنا لبعض. فلنعكف اذا على ما  -19 
 ال تنقض الجل الطعام عمل هللا كل االشياء طاهرة لكنه شر لالنسان الذي ياكل بعثرة.  -20 
 حسن ان ال تاكل لحما و ال تشرب خمرا و ال شيئا يصطدم به اخوك او يعثر او يضعف.  -21 
 يدين نفسه في ما يستحسنه. الك ايمان فليكن لك بنفسك امام هللا طوبى لمن ال  -22 
 "  و اما الذي يرتاب فان اكل يدان الن ذلك ليس من االيمان و كل ما ليس من االيمان فهو خطية. -23 

 (2-1:15)رو
 فيجب علينا نحن االقوياء ان نحتمل اضعاف الضعفاء و ال نرضي انفسنا. -1 "
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 "  فليرض كل واحد منا قريبه للخير الجل البنيان -2 
 ال ولس:

 .كل واحد فليرض قريبه للخير للبنيانع قتن  ب  اوة فلتكن ب لمحاة مون أن بع ل أ د في لك= 
 

 -(:13-5:2)يعالكاثوليكون 
اسمعوا يا اخوتي االحباء اما اختار هللا فقراء هذا العال  اغنياء في االيمان و ورثة الملكوت الذي وعد  -5 " 

 به الذين يحبونه. 
 و اما انت  فاهنت  الفقير اليس االغنياء يتسلطون عليك  و ه  يجرونك  الى المحاك . -6 
 اما ه  يجدفون على االس  الحسن الذي دعي به عليك . -7 
 فان كنت  تكملون الناموس الملوكي حسب الكتاب تحب قريبك كنفسك فحسنا تفعلون. -8 
 من الناموس كمتعدين. و لكن ان كنت  تحابون تفعلون خطية موبخين -9 
 الن من حفظ كل الناموس و انما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل.  -10 
 الن الذي قال ال تزن قال ايضا ال تقتل فان ل  تزن و لكن قتلت فقد صرت متعديا الناموس.   -11 
 هكذا تكلموا و هكذا افعلوا كعتيدين ان تحاكموا بناموس الحرية.   -12 
 "  ك  هو بال رحمة لمن ل  يعمل رحمة و الرحمة تفتخر على الحك الن الح -13 

 الك ثولللون:
 علين  ا هتم س ب لف.لاء، ف  يلون مصيلب  م لغنم فم الجحلم )إبجيل ب كلع.

 
  -(:31-22:9)أعاإلبركسيس 

 و اما شاول فكان يزداد قوة و يحير اليهود الساكنين في دمشق محققا ان هذا هو المسي .   -22 "
 و لما تمت ايام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوه.   -23 
 فعل  شاول بمكيدته  و كانوا يراقبون االبواب ايضا نهارا و ليال ليقتلوه.  -24 
 ن اياه في سل. فاخذه التالميذ ليال و انزلوه من السور مدلي  -25 
و لما جاء شاول الى اورشلي  حاول ان يلتصق بالتالميذ و كان الجميع يخافونه غير مصدقين انه    -26 

 تلميذ. 
فاخذه برنابا و احضره الى الرسل و حدثه  كيف ابصر الرب في الطريق و انه كلمه و كيف جاهر في    -27 

 دمشق باس  يسوع. 
 لي  و يجاهر باس  الرب يسوع.فكان معه  يدخل و يخرج في اورش  -28 
 و كان يخاطب و يباحث اليونانيين فحاولوا ان يقتلوه.  -29 
 فلما عل  االخوة احدروه الى قيصرية و ارسلوه الى طرسوس.  -30 
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و اما الكنائس في جميع اليهودية و الجليل و السـامرة فكان لها سـالم و كانت تبنى و تسـير في خوف    -31 
 "  القدس كانت تتكاثر الرب و بتعزية الروح

 ا بلمهلس:
 .بتعزية الروح القدسالي وم يح ولون قتل بولس وهللا ين.ذه، والكنلهة انمو واامام 
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 رجوع للفهرس  يوم الثالثاء من األسبوع السابع

 
 -(:43-36:12)يوإنجيل القداس 

 ما دام لك  النور امنوا بالنور لتصيروا ابناء النور تكل  يسوع بهذا ث  مضى و اختفى عنه .  -36 " 
 و مع انه كان قد صنع امامه  ايات هذا عددها ل  يؤمنوا به.   -37 
 ليت  قول اشعياء النبي الذي قاله يا رب من صدق خبرنا و لمن استعلنت ذراع الرب.  -38 
 يؤمنوا الن اشعياء قال ايضا.لهذا ل  يقدروا ان  -39 
 قد اعمى عيونه  و اغلظ قلوبه  لئال يبصروا بعيونه  و يشعروا بقلوبه  و يرجعوا فاشفيه .   -40 
 قال اشعياء هذا حين راى مجده و تكل  عنه.   -41 
و لكن مع ذلك امن به كثيرون من الرؤساء ايضا غير انه  لسبب الفريسيين ل  يعترفوا به لئال   -42 

 روا خارج المجمع. يصي
 "  النه  احبوا مجد الناس اكثر من مجد هللا -43 

 إبجيل ال.دا :
بفس موضرروع إبجيل يوس ا ثنين. ف ن  بلى إصررلار الي وم على رفض المهررلح مي مل ا ي ت الك يلة التم صررنع    

ل  يعترفوا به لئال يخرجوه  من أم م م.. لم يؤمنوا بل. بل لهررررررررررررر ب الفلرهررررررررررررريين فإن من آمن بل من اللؤسررررررررررررر ء  
 ألنه  أحبوا مجد الناس أكثر من مجد هللا.. المجمع

 
ــل ا ــداس  مزمور إنجي ــلني كثيرا من اثمي و من خطيتي طهرني.    "  -(:2,1:  50مز)لق الني عــارف   اغســـــــ

 "  بمعاصي و خطيتي امامي دائما
 مامور ا بجيل:

ولكن من آمن ب لمهررلح يغهررلل  .  تغسـلني كثيرا  من إثميهم يلفضررون المهررلح الذي أاى للخلا ورغفل الخ  ي =  
 ا يتل فلموت.مس المهلح فلخلا. ومن رفضل اا.ى عللل 

 
 النبوات:

 (32-17:10)أم
 (18 - 1:  5سيراخ )

 ( 30:39-37:38)أي (10-6:49)إش

 
 -:(32-17:10)أم
 حافظ التعلي  هو في طريق الحياة و رافض التاديب ضال. -17  "
 من يخفي البغضة فشفتاه كاذبتان و مشيع المذمة هو جاهل.   -18 
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 كثرة الكالم ال تخلو من معصية اما الضابط شفتيه فعاقل.  -19 
 لسان الصديق فضة مختارة قلب االشرار كشيء زهيد. -20 
 شفتا الصديق تهديان كثيرين اما االغبياء فيموتون من نقص الفه .  -21 
 و ال يزيد معها تعبا. بركة الرب هي تغني   -22 
 فعل الرذيلة عند الجاهل كالضحك اما الحكمة فلذي فه .  -23 
 خوف الشرير هو ياتيه و شهوة الصديقين تمن . -24 
 كعبور الزوبعة فال يكون الشرير اما الصديق فاساس مؤبد. -25 
 كالخل لالسنان و كالدخان للعينين كذلك الكسالن للذين ارسلوه.  -26 
 الرب تزيد االيام اما سنو االشرار فتقصر.  مخافة  -27 
 منتظر الصديقين مفرح اما رجاء االشرار فيبيد.   -28 
 حصن لالستقامة طريق الرب و الهالك لفاعلي االث . -29 
 الصديق لن يزحزح ابدا و االشرار لن يسكنوا االرض. -30 
 ف  الصديق ينبت الحكمة اما لسان االكاذيب فيقطع.  -31 
 "  الصديق تعرفان المرضي و ف  االشرار اكاذيب شفتا -32 

 ع:32-17:10)أس
ألب م لم يدرموا  فيموتون في نقص الفه )الي وم اللافضررينع   شـفتا الصـديق تدركان األمور العالية. أما األغبياء

 -المهلح، واله ب الخ لة التم أ ل.ت عيوب م. ولكن اللافضين هم الخ سلون:
 .لألسنان والدخان للعينيين كذلك المخالفة لمرتكبيهاكالخل = يتألمون  .1
 يهتمل الفل  مي الصدي.ين.= ه  بدون فرح .2
 

 -:(10-6:49)إش
فقال قليل ان تكون لي عبدا القامة اسباط يعقوب و رد محفوظي اسرائيل فقد جعلتك نورا لالم  لتكون  -6 "

 خالصي الى اقصى االرض.
هكذا قال الرب فادي اسرائيل قدوسه للمهان النفس لمكروه االمة لعبد المتسلطين ينظر ملوك فيقومون   -7 

 س اسرائيل الذي قد اختارك.رؤساء فيسجدون الجل الرب الذي هو امين و قدو 
هكذا قال الرب في وقت القبول استجبتك و في يوم الخالص اعنتك فاحفظك و اجعلك عهدا للشعب   -8 

 القامة االرض لتمليك امالك البراري. 
 قائال لالسرى اخرجوا للذين في الظالم اظهروا على الطرق يرعون و في كل الهضاب مرعاه .  -9 
الن الذي يرحمه  يهديه  و الى ينابيع المياه  يضـربه  حر و ال شـمسعطشـون و ال ال يجوعون و ال ي  -10 

 "  يورده 



 ( يوم الثالثاء من األسبوع السابع)  قراءات الصوم الكبير
 

356 

 ع:10-6:49)إش 
هوذا قد جعلتك عهدا  لشـــــعبي.. نورا  لألم  لتكون خالصـــــا  إلى أقاصـــــي  الي وم رفضررررررروا المهرررررررلح واألمم ق لوه=  

كل =  ال يجوعون وال يعطشــون هو ج ء للحلر =  لتقول لألســرى أخرجواوم  ا  صرررل عللل المؤمنون=  . األرض
 يمألهم من اللو  ال.د .= وعلى ينابيع المياه يورده هذا األمم والي وم اللافضين اهلوه. 

 
 -:(30:39-37:38)أي
 (41-37:38)أي

 من يحصي الغيوم بالحكمة و من يسكب ازقاق السماوات.  -37 "
 اذ ينسبك التراب سبكا و يتالصق المدر.  -38 
 اتصطاد للبوة فريسة ام تشبع نفس االشبال.  -39 
 حين تجرمز في عريسها و تجلس في عيصها للكمون. -40 
 "  .من يهيئ للغراب صيده اذ تنعب فراخه الى هللا و تتردد لعدم القوت -41 

 (30-1:39)أي
 اتعرف وقت والدة وعول الصخور او تالحظ مخاض االيائل. -1 "
 اتحسب الشهور التي تكملها او تعل  ميقات والدتهن. -2 
 يبركن و يضعن اوالدهن يدفعن اوجاعهن.  -3 
 تبلغ اوالدهن تربو في البرية تخرج و ال تعود اليهن. -4 
 ر الوحش. من سرح الفراء حرا و من فك ربط حما  -5 
 الذي جعلت البرية بيته و السباخ مسكنه.  -6 
 يضحك على جمهور القرية ال يسمع زجر السائق. -7 
 دائرة الجبال مرعاه و على كل خضرة يفتش. -8 
 ايرضى الثور الوحشي ان يخدمك ام يبيت عند معلفك. -9 
 اتربط الثور الوحشي برباطه في التل  ام يمهد االودية وراءك. -10 
 اتثق به الن قوته عظيمة او تترك له تعبك.  -11 
 اتاتمنه انه ياتي بزرعك و يجمع الى بيدرك.  -12 
 جناح النعامة يرفرف افهو منكب راوف ام ريش. -13 
 النها تترك بيضها و تحميه في التراب.  -14 
 الرجل تضغطه او حيوان البر يدوسه. و تنسى ان  -15 
 تقسو على اوالدها كانها ليست لها باطل تعبها بال اسف.  -16 
 الن هللا قد انساها الحكمة و ل  يقس  لها فهما.   -17 
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 عندما تحوذ نفسها الى العالء تضحك على الفرس و على راكبه. -18 
 هل انت تعطي الفرس قوته و تكسو عنقه عرفا.   -19 
 اتوثبه كجرادة نفخ منخره مرعب. -20 
 يبحث في الوادي و ينفز بباس يخرج للقاء االسلحة.  -21 
 يضحك على الخوف و ال يرتاع و ال يرجع عن السيف.  -22 
 عليه تصل السهام و سنان الرم  و المزراق.  -23 
 في وثبه و رجزه يلته  االرض و ال يؤمن انه صوت البوق.   -24 
 وق يقول هه و من بعيد يستروح القتال صياح القواد و الهتاف.عند نفخ الب -25 
 امن فهمك يستقل العقاب و ينشر جناحيه نحو الجنوب. -26 
 او بامرك يحلق النسر و يعلي وكره. -27 
 يسكن الصخر و يبيت على سن الصخر و المعقل.  -28 
 من هناك يتحسس قوته تبصره عيناه من بعيد.   -29 
 "   لدم و حيثما تكن القتلى فهناك هوفراخه تحسو ا -30 

 ع:30:39-37:38)أي
هللا هن  يظ ل  لمتل أليو  والتم صرررني ب   مل هذا. وهذا علس م  اصررروره أيو  عن  لمة هللا ق ل  لك. وهذا 

 ع.24:1كو1مش بل للي وم رافضو المهلح  لمة هللا )
 
  -(:18 - 1:  5سيراخ )
 ال تعتد باموالك و ال تقل لي بها كفاية.  -1 "
 ال تتبع هواك و ال قوتك لتسير في شهوات قلبك.  -2 
 و ال تقل من يتسلط على فان الرب ينتق  منك انتقاما. -3 
 ال تقل قد خطئت فاي سوء اصابني فان الرب طويل االناة. -4 
 على خطيئة. ال تكن بال خوف من قبل الخطيئة المغفورة لتزيد خطيئة  -5 
 و ال تقل رحمته عظيمة فيغفر كثرة خطاياي. -6 
 فان عنده الرحمة و الغضب و سخطه يحل على الخطاة.  -7 
 ال تؤخر التوبة الى الرب و ال تتباطا من يوم الى يوم.  -8 
 فان غضب الرب ينزل بغتة و يستاصل في يوم االنتقام.  -9 
 شيئا في يوم االنتقام.ال تعتد باموال الظل  فانها ال تنفعك   -10 
 ال تنقلب مع كل ري  و ال تسر في كل طريق فانه كذلك يفعل الخاطئ ذو اللسانين.  -11 
 بل كن ثابتا في فهمك و ليكن كالمك واحدا.  -12 
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 كن سريعا في االستماع و كثير التاني في احارة الجواب.  -13 
 ك.ان كان لك فه  فجاوب قريبك و اال فاجعل يدك على فم -14 
 في الكالم كرامة و هوان و لسان االنسان تهلكته.  -15 
 ال تدع نماما و ال تختل بلسانك.  -16 
 فان للسارق الخزي و لذي اللسانين المذمة الشديدة.  -17 
 "  ال تكن جاهال في كبيرة و ال في صغيرة -18 
 

 القراءات:
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 
ــكــــون:  ــيــ ــكـــــاثــــولــ  الــ

 

 (18: 37مز)
 (10-1:17)لو
 (17-5:14كو1)
 (15-8:3بط2)

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (24-17:22)أع
 (2,1: 50مز)

 (43-36:12)يو

و اـما اـعدائي ـفاحـياء عظموا و اـلذين  النني اخبر ـباثمي و اغت  من خطيتي. "   -:(18:  37مز)مزمور ـباكر 
 "  يبغضونني ظلما كثروا

 ب كل:مامور 
ف و إعتلاف واوبة.  ألني أخبر بإثمي  أم س هذه الن  ية الملداة لألشررررررلار اللافضررررررين بصررررررلخ مي الملبم معتلفين=  

أهت  هذا م  ي دو فم الظ هل.. لكن هن   ب  ية  تملة لألشررررلار. والملبم يصررررلخ  =  أعدائي أحياء وه  أشـــد مني
  تى ال يلون وسو األشلار. من أجل خطيتي

 
 -(:10-1:17)لوإنجيل باكر 

 و قال لتالميذه ال يمكن اال ان تاتي العثرات و لكن ويل للذي تاتي بواسطته. -1 " 
 خير له لو طوق عنقه بحجر رحى و طرح في البحر من ان يعثر احد هؤالء الصغار.  -2 
 احترزوا النفسك  و ان اخطا اليك اخوك فوبخه و ان تاب فاغفر له. -3 
 ا اليك سبع مرات في اليوم و رجع اليك سبع مرات في اليوم قائال انا تائب فاغفر له. و ان اخط -4 
 فقال الرسل للرب زد ايماننا. -5 
فقال الرب لو كان لك  ايمان مثل حبة خردل لكنت  تقولون لهذه الجميزة انقلعي و انغرسي في البحر   -6 

 فتطيعك . 
 و من منك  له عبد يحرث او يرعى يقول له اذا دخل من الحقل تقدم سريعا و اتكئ.  -7 
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ذلك تاكل و تشرب  بل اال يقول له اعدد ما اتعشى به و تمنطق و اخدمني حتى اكل و اشرب و بعد  -8 
 انت.

 فهل لذلك العبد فضل النه فعل ما امر به ال اظن. -9 
 كذلك انت  ايضا متى فعلت  كل ما امرت  به فقولوا اننا عبيد بطالون الننا انما عملنا ما كان يجب -10

 "  علينا 
 إبجيل ب كل:
وضرررري الع لم ا ن ف لمهررررلح    هذا هو=  البد أن تأتي الشــكوك.. ولكن ويل لمن يأتي الشــك من قبلهق ل المهررررلح 

ملفوض، واللافضررررررررررون يشررررررررررلكون فم المهررررررررررلح. ور دو فم الظ هل أن اللافضررررررررررين أعداء المهررررررررررلح أقوى )ومع م 
 الشل  نع. لكن من لل إيم ن ي.ول للجمياة إب.لعم.

 
 -(:17-5:14كو1)البولس 

اني اريد ان جميعك  تتكلمون بالسنة و لكن باالولى ان تتنباوا الن من يتنبا اعظ  ممن يتكل  بالسنة   -5  " 
 اال اذا ترج  حتى تنال الكنيسة بنيانا.

فاالن ايها االخوة ان جئت اليك  متكلما بالسنة فماذا انفعك  ان ل  اكلمك  اما باعالن او بعل  او بنبوة   -6 
 او بتعلي .

شياء العادمة النفوس التي تعطي صوتا مزمار او قيثارة مع ذلك ان ل  تعط فرقا للنغمات فكيف يعرف اال -7 
 ما زمر او ما عزف به. 

 فانه ان اعطى البوق ايضا صوتا غير واض  فمن يتهيا للقتال. -8 
هكذا انت  ايضا ان ل  تعطوا باللسان كالما يفه  فكيف يعرف ما تكل  به فانك  تكونون تتكلمون في  -9 

 الهواء.
 ربما تكون انواع لغات هذا عددها في العال  و ليس شيء منها بال معنى.  -10 
 فان كنت ال اعرف قوة اللغة اكون عند المتكل  اعجميا و المتكل  اعجميا عندي.  -11 
 هكذا انت  ايضا اذ انك  غيورون للمواهب الروحية اطلبوا الجل بنيان الكنيسة ان تزدادوا.   -12 
 لذلك من يتكل  بلسان فليصل لكي يترج .  -13 
 النه ان كنت اصلي بلسان فروحي تصلي و اما ذهني فهو بال ثمر.   -14 
 بالذهن ايضا. فما هو اذا اصلي بالروح و اصلي بالذهن ايضا ارتل بالروح و ارتل    -15 
و اال فان باركت بالروح فالذي يشغل مكان العامي كيف يقول امين عند شكرك النه ال يعرف ماذا   -16 

 تقول. 
 "  فانك انت تشكر حسنا و لكن االخر ال يبنى -17 

 ال ولس:
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وهن    هن  صرررورة علهرررلة لإلبجيل. ف  بجيل أب   عيوب م مغل.ة فلفضررروا المهرررلح وفم ا بلمهرررلس رفضررروا بولس.
 بجد شعب هللا المملواين من اللو  يتكلمون بملهنة ورتنامون ورصلون ب للو  وإيم ب م يامام ورنمو.

 
 

 -(:15-8:3بط2)الكاثوليكون 
و لكن ال يخف عليك  هذا الشيء الواحد ايها االحباء ان يوما واحدا عند الرب كالف سنة و الف سنة  -8 " 

 كيوم واحد. 
ال يتباطا الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ لكنه يتانى علينا و هو ال يشاء ان يهلك اناس بل ان  -9 

 يقبل الجميع الى التوبة.
يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج و تنحل العناصر محترقة و   و لكن سياتي كلص في الليل  -10 

 تحترق االرض و المصنوعات التي فيها.
 فبما ان هذه كلها تنحل اي اناس يجب ان تكونوا انت  في سيرة مقدسة و تقوى.  -11 
 ترقة تذوب.منتظرين و طالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة و العناصر مح  -12 
 و لكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة و ارضا جديدة يسكن فيها البر.   -13 
 لذلك ايها االحباء اذ انت  منتظرون هذه اجتهدوا لتوجدوا عنده بال دنس و ال عيب في سالم. -14 
 "  اة لهو احسبوا اناة ربنا خالصا كما كتب اليك  اخونا الحبيب بولس ايضا بحسب الحكمة المعط -15 

 الك ثولللون:
ــيتبـاطئ لكنـه يتـأنى عليه هنرر  بلى ب رر يررة األعررداء األقوررر ء وأب رر  قلراررة للس ممرر  يظن الاعض   بررل أن   أنـه ســـــــ

 .سماء جديدة وأرضا  جديدةأم  المؤمنون فهتكون ل م  .  السموات تزول وتنحل العناصر محترقة وتحترق األرض
 

 -(:24-17:22)أعاإلبركسيس 
 و حدث لي بعدما رجعت الى اورشلي  و كنت اصلي في الهيكل اني حصلت في غيبة.   -17 " 
 فرايته قائال لي اسرع و اخرج عاجال من اورشلي  النه  ال يقبلون شهادتك عني.   -18 
 فقلت يا رب ه  يعلمون اني كنت احبس و اضرب في كل مجمع الذين يؤمنون بك.  -19 
 هيدك كنت انا واقفا و راضيا بقتله و حافظا ثياب الذين قتلوه.و حين سفك دم استفانوس ش  -20 
 فقال لي اذهب فاني سارسلك الى االم  بعيدا.  -21 
فسمعوا له حتى هذه الكلمة ث  رفعوا اصواته  قائلين خذ مثل هذا من االرض النه كان ال يجوز ان   -22 

 يعيش.
 را الى الجو. و اذ كانوا يصيحون و يطرحون ثيابه  و يرمون غبا  -23 
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امر االمير ان يذهب به الى المعســكر قائال ان يفحص بضــربات ليعل  الي ســبب كانوا يصــرخون عليه   -24 
 "  هكذا

 ا بلمهلس:
 الي وم به ب عيوب م الم.فولة رفضوا المهلح )ا بجيلع. وهن  يلفضون بولس بعن .
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 رجوع للفهرس  يوم األربعاء من األسبوع السابع

 
 -(:45-35:6)يوإنجيل القداس 

 فقال له  يسوع انا هو خبز الحياة من يقبل الي فال يجوع و من يؤمن بي فال يعطش ابدا.  -35 " 
 و لكني قلت لك  انك  قد رايتموني و لست  تؤمنون.  -36 
 كل 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 ان كل ما اعطاني ال اتلف منه شيئا بل اقيمه في اليوم االخير.   -39 
الن هذه مشيئة الذي ارسلني ان كل من يرى االبن و يؤمن به تكون له حياة ابدية و انا اقيمه في    -40 

 اليوم االخير. 
 هو الخبز الذي نزل من السماء.فكان اليهود يتذمرون عليه النه قال انا   -41 
و قالوا اليس هذا هو يسوع ابن يوسف الذي نحن عارفون بابيه و امه فكيف يقول هذا اني نزلت من   -42 

 السماء.
 فاجاب يسوع و قال له  ال تتذمروا فيما بينك .   -43 
 وم االخير. ال يقدر احد ان يقبل الي ان ل  يجتذبه االب الذي ارسلني و انا اقيمه في الي  -44 
 "  انه مكتوب في االنبياء و يكون الجميع متعلمين من هللا فكل من سمع من االب و تعل  يقبل الي -45 

 إبجيل ال.دا :
المهرلح ي.دس بفهرل ا اًا للحل ة، وللقلم من األموات، لكن الي وم يتذملون عللل. وب لت لم فمن يلفض المهرلح الذي 

بفهررررل ب لموت واهررررل القل مة فم اليوس األايل. أم  الذين آمنوا يع ي م المهررررلح جهررررده ي.دس  ل ة، فل.د  لم على  
 ممكً     وممل مشل     وهذا يع ي م  ل ة أبدية.

الني عارف   اغسلني كثيرا من اثمي و من خطيتي طهرني.  "-(:2,1: 50مز)مزمور إنجيل القداس 
 "  بمعاصي و خطيتي امامي دائما

 ا بجيل:مامور   
 فهل ا فخ رستل  يع م لمغفلة الخ  ي .= تغسلني كثيرا  من إثمي

 
 النبوات:

 (34:41-1:40)أي (11-1:58)إش (13:11-32:10)أم
 

 -:(13:11-32:10)أم
 (32:10)أم
 "  شفتا الصديق تعرفان المرضي و ف  االشرار اكاذيب. -32  "
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 (13-1:11)أم
 موازين غش مكرهة الرب و الوزن الصحي  رضاه. -1 "
 تاتي الكبرياء فياتي الهوان و مع المتواضعين حكمة.  -2 
 استقامة المستقيمين تهديه  و اعوجاج الغادرين يخربه .  -3 
 ال ينفع الغنى في يوم السخط اما البر فينجي من الموت.  -4 
 ه.بر الكامل يقوم طريقه اما الشرير فيسقط بشر  -5 
 بر المستقيمين ينجيه  اما الغادرون فيؤخذون بفساده . -6 
 عند موت انسان شرير يهلك رجاؤه و منتظر االثمة يبيد.  -7 
 الصديق ينجو من الضيق و ياتي الشرير مكانه. -8 
 بالف  يخرب المنافق صاحبه و بالمعرفة ينجو الصديقون.  -9 
 بخير الصديقين تفرح المدينة و عند هالك االشرار هتاف.   -10 
 ببركة المستقيمين تعلو المدينة و بف  االشرار تهدم.  -11 
 المحتقر صاحبه هو ناقص الفه  اما ذو الفه  فيسكت.  -12 
 "  مين الروح يكت  االمرالساعي بالوشاية يفشي السر و اال -13 

 ع:13:11-22:10)أس
. ال تنفع األموال في يوم الغضــــب أما البر فينجي من الموتإبجيل ب كل ي.ول يلفض جملي أموالل. وهن  بهرررررمي  

 .إذا مات الصديق ال يهلك رجاؤهأم   من يهلك فم قداسة ينجو= 
 

 -:(11-1:58)إش
 ناد بصوت عال ال تمسك ارفع صوتك كبوق و اخبر شعبي بتعديه  و بيت يعقوب بخطاياه . -1 "
و اياي يطلبون يوما فيوما و يسرون بمعرفة طرقي كامة عملت برا و ل  تترك قضاء الهها يسالونني   -2 

 عن احكام البر يسرون بالتقرب الى هللا.
ا و ل  تالحظ ها انك  في يوم صومك  توجدون مسرة و بكل  يقولون لماذا صمنا و ل  تنظر ذللنا انفسن -3 

 اشغالك  تسخرون. 
ها انك  للخصومة و النزاع تصومون و لتضربوا بلكمة الشر لست  تصومون كما اليوم لتسميع صوتك    -4 

 في العالء.
مسحا و    امثل هذا يكون صوم اختاره يوما يذلل االنسان فيه نفسه يحني كاالسلة راسه و يفرش تحته -5 

 رمادا هل تسمي هذا صوما و يوما مقبوال للرب. 
 اليس هذا صوما اختاره حل قيود الشر فك عقد النير و اطالق المسحوقين احرارا و قطع كل نير.  -6 
اليس ان تكسر للجائع خبزك و ان تدخل المساكين التائهين الى بيتك اذا رايت عريانا ان تكسوه و ان ال  -7 

 تتغاضى عن لحمك.
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 حينئذ ينفجر مثل الصب  نورك و تنبت صحتك سريعا و يسير برك امامك و مجد الرب يجمع ساقتك.  -8 
حينئذ تدعو فيجيب الرب تستغيث فيقول هانذا ان نزعت من وسطك النير و االيماء باالصبع و كالم   -9 

 االث .
يكون ظالمك الدامس مثل    و انفقت نفسك للجائع و اشبعت النفس الذليلة يشرق في الظلمة نورك و  -10 

 الظهر.
و يقودك الرب على الدوام و يشــبع في الجدوب نفســك و ينشــط عظامك فتصــير كجنة ريا و كنبع مياه   -11 

 "  ال تنقطع مياهه
 ع:11-1:58)إش 

 هن  بجد طلر.ً  آال هو الصوس يجعلن  م. ولين أم س هللا ورهمي صوان  ورشلق بورب .
 

 -:(34:41-1:40)أي
 (24-1:40)أي

 فاجاب الرب ايوب فقال. -1 "
 هل يخاص  القدير موبخه ام المحاج هللا يجاوبه.  -2 
 فاجاب ايوب الرب و قال. -3 
 ها انا حقير فماذا اجاوبك وضعت يدي على فمي. -4 
 مرة تكلمت فال اجيب و مرتين فال ازيد.  -5 
 فاجاب الرب ايوب من العاصفة فقال. -6 
 االن شد حقويك كرجل اسالك فتعلمني.  -7 
 لعلك تناقض حكمي تستذنبني لكي تتبرر انت.  -8 
 هل لك ذراع كما هلل و بصوت مثل صوته ترعد. -9 
 تزين االن بالجالل و العز و البس المجد و البهاء.  -10 
 فرق فيض غضبك و انظر كل متعظ  و اخفضه.  -11 
 دس االشرار في مكانه . انظر الى كل متعظ  و ذهلل و  -12 
 اطمره  في التراب معا و احبس وجوهه  في الظالم. -13 
 فانا ايضا احمدك الن يمينك تخلصك.  -14 
 هوذا بهيموث الذي صنعته معك ياكل العشب مثل البقر.   -15 
 ها هي قوته في متنيه و شدته في عضل بطنه.  -16 
 يخفض ذنبه كارزة عروق فخذيه مضفورة.  -17 
 عظامه انابيب نحاس جرمها حديد ممطول.  -18 
 هو اول اعمال هللا الذي صنعه اعطاه سيفه.  -19 
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 الن الجبال تخرج له مرعى و جميع وحوش البر تلعب هناك.  -20 
 تحت السدرات يضطجع في ستر القصب و الغمقة.   -21 
 تظلله السدرات بظلها يحيط به صفصاف السواقي.  -22 
 هوذا النهر يفيض فال يفر هو يطمئن و لو اندفق االردن في فمه.  -23 
 "  هل يؤخذ من امامه هل يثقب انفه بخزامة. -24 

 (34-1:41)أي
 اتصطاد لوياثان بشص او تضغط لسانه بحبل.  -1 "
 اتضع اسلة في خطمه ام تثقب فكه بخزامة. -2 
 ايكثر التضرعات اليك ام يتكل  معك باللين.  -3 
 هل يقطع معك عهدا فتتخذه عبدا مؤبدا.  -4 
 اتلعب معه كالعصفور او تربطه الجل فتياتك. -5 
 هل تحفر جماعة الصيادين الجله حفرة او يقسمونه بين الكنعانيين. -6 
 اتمال جلده حرابا و راسه باالل السمك.  -7 
 عد تذكر القتال.ضع يدك عليه ال ت -8 
 هوذا الرجاء به كاذب اال يكب ايضا برؤيته.  -9 
 ليس من شجاع يوقظه فمن يقف اذا بوجهي.  -10 
 من تقدمني فاوفيه ما تحت كل السماوات هو لي.  -11 
 ال اسكت عن اعضائه و خبر قوته و بهجة عدته.  -12 
 من يكشف وجه لبسه و من يدنو من مثنى لجمته.   -13 
 من يفت  مصراعي فمه دائرة اسنانه مرعبة.  -14 
 فخره مجان مانعة محكمة مضغوطة بخات .   -15 
 الواحد يمس االخر فالري  ال تدخل بينها.  -16 
 كل منها ملتصق بصاحبه متلكدة ال تنفصل.  -17 
 ب .عطاسه يبعث نورا و عيناه كهدب الص -18 
 من فيه تخرج مصابي  شرار نار تتطاير منه.   -19 
 من منخريه يخرج دخان كانه من قدر منفوخ او من مرجل.   -20 
 نفسه يشعل جمرا و لهيب يخرج من فيه.  -21 
 في عنقه تبيت القوة و امامه يدوس الهول.   -22 
 مطاوي لحمه متالصقة مسبوكة عليه ال تتحرك.   -23 
 قلبه صلب كالحجر و قاس كالرحى.   -24 
 عند نهوضه تفزع االقوياء من المخاوف يتيهون. -25 
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 سيف الذي يلحقه ال يقوم و ال رم  و ال مزراق و ال درع.  -26 
 يحسب الحديد كالتبن و النحاس كالعود النخر.   -27 
 وس حجارة المقالع ترجع عنه كالقش.ال يستفزه نبل الق  -28 
 يحسب المقمعة كقش و يضحك على اهتزاز الرم .   -29 
 تحته قطع خزف حادة يمدد نورجا على الطين.   -30 
 يجعل العمق يغلي كالقدر و يجعل البحر كقدر عطارة.   -31 
 يضيء السبيل وراءه فيحسب اللج اشيب.  -32 
 وف.ليس له في االرض نظير صنع لعدم الخ -33 
 "  يشرف على كل متعال هو ملك على كل بني الكبرياء -34 

 ع:34:41-1:40)أي
علينرر  أن ال بلفض  لمررة هللا إ ا وقعنرر  فم اجلبررة، فمن يلفض ممرر  فعررل أيو  وظن أبررل برر رًا أك ل من هللا يف.ررد  

 .أتستذنبني لتبرر نفسكطلر  الحل ة. هن  بجد هللا ي.ول أليو  
 

 القراءات:
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 
ــكــــون:  ــيــ ــكـــــاثــــولــ  الــ

 

 (1: 56مز)
 (35-28:14)لو
 (13-4:10)رو
 (21-13:1)يع

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (26-23:19)أع
 (2,1: 50مز)

 (45-35:6)يو

ارحمني ـيا هللا ارحمني الـنه ـبك احتـمت نفســـــــــي و بـظل جـناحـيك احتمي الى ان  "   -:(1:  56مز)مزمور ـباكر  
 " تعبر المصائب

بظل جناحيك ع ل لب الل مة والمعوبة لنهرررررررت لي أن ب. وس  لو  الشررررررر وة. ل  ضررررررر  ا  =  إرحمني يا هللا  مامور ب كل:
ا اك ل على هللا والصررلاخ الداام لل  تى بتغلب على  لو  الشرر وة التم ي يله  ضرردي  =  أتكل إلى أن يعبر اإلث 

 العدو إبللس.
 

 -(:35-28:14)لوإنجيل باكر 
 و من منك  و هو يريد ان يبني برجا ال يجلس اوال و يحسب النفقة هل عنده ما يلزم لكماله.   -28 " 
 لئال يضع االساس و ال يقدر ان يكمل فيبتدئ جميع الناظرين يهزاون به.  -29 
 قائلين هذا االنسان ابتدا يبني و ل  يقدر ان يكمل.   -30 
ب ال يجلس اوال و يتشاور هل يستطيع ان يالقي بعشرة  و اي ملك ان ذهب لمقاتلة ملك اخر في حر   -31 

 االف الذي ياتي عليه بعشرين الفا. 
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 و اال فما دام ذلك بعيدا يرسل سفارة و يسال ما هو للصل .   -32 
 فكذلك كل واحد منك  ال يترك جميع امواله ال يقدر ان يكون لي تلميذا.  -33 
 صل .المل  جيد و لكن اذا فسد المل  فبماذا ي -34 
 "  ال يصل  الرض و ال لمزبلة فيطرحونه خارجا من له اذنان للسمع فليسمع -35 

 إبجيل ب كل:
المهررررررررررررلح أع ى المؤمنين  ل ة أبدية )إبجيل ال.دا ع. ولكن من أرام أن يحل  الهررررررررررررم ور ت )ي نى بلجً ع عللل أن 

[ يتن زل عن شرر واال إ ا ث رت ضررده  لو  الشرر وة ورلفض محاة الم ل= 1يحهررب النف.ة، أي عللل أن يضررحم ]
 .يرفض جميع أمواله

 
 -(:13-4:10)روالبولس 

 هي المسي  للبر لكل من يؤمن.  الن غاية الناموس -4  " 
 الن موسى يكتب في البر الذي بالناموس ان االنسان الذي يفعلها سيحيا بها.  -5 
 و اما البر الذي بااليمان فيقول هكذا ال تقل في قلبك من يصعد الى السماء اي ليحدر المسي . -6 
 او من يهبط الى الهاوية اي ليصعد المسي  من االموات.  -7 
 ماذا يقول الكلمة قريبة منك في فمك و في قلبك اي كلمة االيمان التي نكرز بها. لكن -8 
 النك ان اعترفت بفمك بالرب يسوع و امنت بقلبك ان هللا اقامه من االموات خلصت. -9 
 الن القلب يؤمن به للبر و الف  يعترف به للخالص.  -10 
 الن الكتاب يقول كل من يؤمن به ال يخزى.   -11 
 النه ال فرق بين اليهودي و اليوناني الن ربا واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعون به.   -12 
 " الن كل من يدعو باس  الرب يخلص -13 

 ال ولس:
الحل ة فم ا.وى للهت صةاة بل م  يجعل الن   ،  ال تقل في قلبك من يصعد إلى السماءال اظن األمل صةاً =  

 يلفضون المهلح هو أ لاض م الخ صة ومل س  م الخ صة )ا بلمهلسع
 

 -(:21-13:1)يعالكاثوليكون 
 و هو ال يجرب احدا.  ال يقل احد اذا جرب اني اجرب من قبل هللا الن هللا غير مجرب بالشرور  -13 " 
 و لكن كل واحد يجرب اذا انجذب و انخدع من شهوته.   -14 
 ث  الشهوة اذا حبلت تلد خطية و الخطية اذا كملت تنتج موتا.   -15 
 ال تضلوا يا اخوتي االحباء.  -16 
كل عطية صالحة و كل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند ابي االنوار الذي ليس عنده تغيير و   -17 

 ال ظل دوران.
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 شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خالئقه.  -18 
 اذا يا اخوتي االحباء ليكن كل انسان مسرعا في االستماع مبطئا في التكل  مبطئا في الغضب. -19 
 ن غضب االنسان ال يصنع بر هللا. ال   -20 
 "  لذلك اطرحوا كل نجاسة و كثرة شر فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة ان تخلص نفوسك  -21 

 الك ثولللون:
كل هن  بلى  لو  الشرر وة التم يجب أن بتوقع   وب. وم   لن نم ال لج وبحل   ل ة سررم ورة ورلون لن   ل ة أبدية.  

 إطل وا مل بج سة. وته..واحد يجرب من شه
 هذه هم إرامة ا   )وإبجيل ال.دا   دثن  عن أبل ال يهرررررررت لي أ د أن ي. ل إلى  = هو شـــــاء فولدنا بكلمة الحق

إن لم يجتذبل إلى  ا  ..ع ف    جذبن  لكن علين  أن بهررتجيب لدعوة ا   بمن بحل  بح ر  ضررد شرر وات الع لم. 
 هن   ماام  صلاع ماال النفس بين معوة هللا وبين ش واان .ف    ش ء لكنن  بنجذ  اج ه ش واان . 

 
  -(:26-23:19)أعاإلبركسيس 

 ليل بسبب هذا الطريق.و حدث في ذلك الوقت شغب ليس بق  -23  "
الن انسانا اسمه ديمتريوس صائغ صانع هياكل فضة الرطاميس كان يكسب الصناع مكسبا ليس   -24 

 بقليل. 
فجمعه  و الفعلة في مثل ذلك العمل و قال ايها الرجال انت  تعلمون ان سعتنا انما هي من هذه    -25 

 الصناعة.
س فقط بل من جميع اســيا تقريبا اســتمال و ازاغ بولس  و انت  تنظرون و تســمعون انه ليس من افســ  -26 

 "  هذا جمعا كثيرا قائال ان التي تصنع بااليادي ليست الهة
 ا بلمهلس:

بجد هن  هل ج ضررررررد المهررررررلح والمؤمنين. ف لمهررررررلح ورسررررررلل ملفوضررررررون مي أن المهررررررلح أاى للع م  ل ة للن  . 
 صن ع ا ل ة هن  )أرط ملسع.واله ب أ لاض الن   الخ صة ومل س  م الخ صة م ل 
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 رجوع للفهرس  يوم الخميس من األسبوع السابع

 
 -(:27-18:12)مرإنجيل القداس 

 و جاء اليه قوم من الصدوقيين الذين يقولون ليس قيامة و سالوه قائلين.  -18  " 
يا معل  كتب لنا موسى ان مات الحد اخ و ترك امراة و ل  يخلف اوالدا ان ياخذ اخوه امراته و يقي     -19 

 نسال الخيه. 
 فكان سبعة اخوة اخذ االول امراة و مات و ل  يترك نسال.   -20 
 فاخذها الثاني و مات و ل  يترك هو ايضا نسال و هكذا الثالث.   -21 
 فاخذها السبعة و ل  يتركوا نسال و اخر الكل ماتت المراة ايضا.  -22 
 ففي القيامة متى قاموا لمن منه  تكون زوجة النها كانت زوجة للسبعة.   -23 
 فاجاب يسوع و قال له  اليس لهذا تضلون اذ ال تعرفون الكتب و ال قوة هللا.  -24 
 النه  متى قاموا من االموات ال يزوجون و ال يزوجون بل يكونون كمالئكة في السماوات.   -25 
  و اما من جهة االموات انه  يقومون افما قرات  في كتاب موسى في امر العليقة كيف كلمه هللا قائال  -26 

 انا اله ابراهي  و اله اسحق و اله يعقوب.
 "  ليس هو اله اموات بل اله احياء فانت  اذا تضلون كثيرا -27 

 إبجيل ال.دا :
بجد فلل  وار الهرريد المهررلح مي الصرردوقيين اللافضررين لفكلة القل مة والهرريد ي  ت   ل م. وهؤالء اللافضررين بداًل من  

ورفل وا بفكلة القل مة التم يتحدث عن  ، أاوا إللل للجلبوه ورهرررر. وه. وهذا ا بجيل هن   أن يفل وا ب لمهررررلح ور. لوه  
 لل معنى أن الي وم رفضوا الحل ة التم أاى ب   المهلح ل م.

 
تقف ارجلنا في    -2 فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب.  -1 "  -(:2,1:  121مز)مزمور إنجيل القداس  

 "  ابوابك يا اورشلي 
 مور ا بجيل:ما 

وبحن فل نر  بر لمهررررررررررررررلح الرذي أاى للرمارذبر  للحلر ة األبرديرة بعرد القلر مرة.  =  فرـحت ـبالـقائلين لي إلى بـيت الرب ـنذـهب
ــلي  ف ل بكمل   بإيم بن  ب لمهررررررررلح وق ولن  لل بحن على أبوا  أورشررررررررللم الهررررررررم ورة.=  وقفت أرجلنا في ديار أورشـــ

  ج  مب  لندال   .
 موق  الذين ي. لون معوة الحل ة .فم هذا المامور بلى 

 
 النبوات:

 (26-13:11)أم
 (20:  7 - 8:  6مل 2)

 (6-1:42)أي (16-8:65)إش
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 -:(26-13:11)أم
 الساعي بالوشاية يفشي السر و االمين الروح يكت  االمر. -13  "
 حيث ال تدبير يسقط الشعب اما الخالص فبكثرة المشيرين. -14 
 ضررا يضر من يضمن غريبا و من يبغض صفق االيدي مطمئن.  -15 
 المراة ذات النعمة تحصل كرامة و االشداء يحصلون غنى. -16 
 الرجل الرحي  يحسن الى نفسه و القاسي يكدر لحمه.  -17 
 لبر اجرة امانة.الشرير يكسب اجرة غش و الزارع ا -18 
 كما ان البر يؤول الى الحياة كذلك من يتبع الشر فالى موته.  -19 
 كراهة الرب ملتوو القلب و رضاه مستقيمو الطريق.  -20 
 يد ليد ال يتبرر الشرير اما نسل الصديقين فينجو.  -21 
 خزامة ذهب في فنطيسة خنزيرة المراة الجميلة العديمة العقل.  -22 
 برار خير فقط رجاء االشرار سخط. شهوة اال -23 
 يوجد من يفرق فيزداد ايضا و من يمسك اكثر من الالئق و انما الى الفقر.  -24 
 النفس السخية تسمن و المروي هو ايضا يروى. -25 
 "  محتكر الحنطة يلعنه الشعب و البركة على راس البائع -26 

 ع:26-13:11)أس
اإلبن الـبار يوـلد للحـياة أـما المـنافق يطـارد إلى الموت.. رجـاء المـنافقين بلى هنر  طلر  الحلر ة وطلر  الموت=  

الرجل الرحي  يحســـن إلى )هذه علس ياهل جهررررده فم مامور ب كلع  فهو هالك. ذو القســـاوة يســـئ إلى جســـده
 .نفسه

 
 -:(16-8:65)إش

هكذا قال الرب كما ان السالف يوجد في العنقود فيقول قائل ال تهلكه الن فيه بركة هكذا اعمل الجل   -8 "
 عبيدي حتى ال اهلك الكل.

 بل اخرج من يعقوب نسال و من يهوذا وارثا لجبالي فيرثها مختاري و تسكن عبيدي هناك. -9 
 الذين طلبوني.فيكون شارون مرعى غن  و وادي عخور مربض بقر لشعبي   -10 
اما انت  الذين تركوا الرب و نسوا جبل قدسي و رتبوا للسعد االكبر مائدة و مالوا للسعد االصغر خمرا   -11 

 ممزوجة. 
فاني اعينك  للسيف و تجثون كلك  للذب  الني دعوت فل  تجيبوا تكلمت فل  تسمعوا بل عملت  الشر    -12 

 في عيني و اخترت  ما ل  اسر به. 
هكذا قال السيد الرب هوذا عبيدي ياكلون و انت  تجوعون هوذا عبيدي يشربون و انت  تعطشون  لذلك -13 

 هوذا عبيدي يفرحون و انت  تخزون.
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 هوذا عبيدي يترنمون من طيبة القلب و انت  تصرخون من كابة القلب و من انكسار الروح تولولون.   -14 
 الرب و يسمي عبيده اسما اخر.و تخلفون اسمك  لعنة لمختاري فيميتك السيد   -15 
ــيـقات  -16  ـفاـلذي يتبرك في االرض يتبرك ـباـله الحق و اـلذي يحلف في االرض يحلف ـباـله الحق الن الضـــــــ

 "   االولى قد نسيت و النها استترت عن عيني
 ع:18-8:65)إش

 بلى هن  فل  ع يد الل  فم القل مة وأن ل م بلمة فم األرض والعلس لألشلار.
 

 -:(6-1:42)أي
 فاجاب ايوب الرب فقال. -1  "
 قد علمت انك تستطيع كل شيء و ال يعسر عليك امر.  -2 
 فمن ذا الذي يخفي القضاء بال معرفة و لكني قد نطقت بما ل  افه  بعجائب فوقي ل  اعرفها. -3 
 اسمع االن و انا اتكل  اسالك فتعلمني.  -4 
 بسمع االذن قد سمعت عنك و االن راتك عيني.  -5 
 "  لذلك ارفض و اندم في التراب و الرماد -6 
 ع:6-1:42)أي 

 هذه ع مة التوبة الحقلقلة، إبفت   األعين ورؤرة المهلح.= قد رأتك عيني
 
 -: (20:  7  - 8:  6مل  2)
 ( 33  - 8:  6مل  2)
 و اما ملك ارام فكان يحارب اسرائيل و تامر مع عبيده قائال في المكان الفالني تكون محلتي. -8 "
 فارسل رجل هللا الى ملك اسرائيل يقول احذر من ان تعبر بهذا الموضع الن االراميين حالون هناك.  -9 
تحفظ هناك ال مرة و ال  فارسل ملك اسرائيل الى الموضع الذي قال له عنه رجل هللا و حذره منه و   -10 

 مرتين.
فاضطرب قلب ملك ارام من هذا االمر و دعا عبيده و قال له  اما تخبرونني من منا هو لملك    -11 

 اسرائيل.
فقال واحد من عبيده ليس هكذا يا سيدي الملك و لكن اليشع النبي الذي في اسرائيل يخبر ملك   -12 

 ضجعك. اسرائيل باالمور التي تتكل  بها في مخدع م
 فقال اذهبوا و انظروا اين هو فارسل و اخذه فاخبر و قيل له هوذا في دوثان.   -13 
 فارسل الى هناك خيال و مركبات و جيشا ثقيال و جاءوا ليال و احاطوا بالمدينة.   -14 
فبكر خادم رجل هللا و قام و خرج و اذا جيش محيط بالمدينة و خيل و مركبات فقال غالمه له اه يا   -15 

 سيدي كيف نعمل. 
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 فقال ال تخف الن الذين معنا اكثر من الذين معه .  -16 
و صلى اليشع و قال يا رب افت  عينيه فيبصر ففت  الرب عيني الغالم فابصر و اذا الجبل مملوء    -17 

 خيال و مركبات نار حول اليشع.
 مى فضربه  بالعمى كقول اليشع.و لما نزلوا اليه صلى اليشع الى الرب و قال اضرب هؤالء االم  بالع  -18 
فقال له  اليشع ليست هذه هي الطريق و ال هذه هي المدينة اتبعوني فاسير بك  الى الرجل الذي    -19 

 تفتشون عليه فسار به  الى السامرة. 
فلما دخلوا السامرة قال اليشع يا رب افت  اعين هؤالء فيبصروا ففت  الرب اعينه  فابصروا و اذا ه    -20 

 في وسط السامرة.
 فقال ملك اسرائيل الليشع لما راه  هل اضرب هل اضرب يا ابي.   -21 
يشربوا ث    فقال ال تضرب تضرب الذين سبيته  بسيفك و بقوسك ضع خبزا و ماء امامه  فياكلوا و  -22 

 ينطلقوا الى سيده .
فاول  له  وليمة عظيمة فاكلوا و شربوا ث  اطلقه  فانطلقوا الى سيده  و ل  تعد ايضا جيوش ارام   -23 

 تدخل ارض اسرائيل. 
 و كان بعد ذلك ان بنهدد ملك ارام جمع كل جيشه و صعد فحاصر السامرة.  -24 
و كان جوع شديد في السامرة و ه  حاصروها حتى صار راس الحمار بثمانين من الفضة و ربع القاب   -25 

 من زبل الحمام بخمس من الفضة.
 و بينما كان ملك اسرائيل جائزا على السور صرخت امراة اليه تقول خلص يا سيدي الملك.   -26 
 من المعصرة. فقال ال يخلصك الرب من اين اخلصك امن البيدر او  -27 
 ث  قال لها الملك ما لك فقالت ان هذه المراة قد قالت لي هاتي ابنك فناكله اليوم ث  ناكل ابني غدا.  -28 
 فسلقنا ابني و اكلناه ث  قلت لها في اليوم االخر هاتي ابنك فناكله فخبات ابنها.  -29 
ر فنظر الشعب و اذا مس  من داخل  فلما سمع الملك كالم المراة مزق ثيابه و هو مجتاز على السو   -30 

 على جسده. 
 فقال هكذا يصنع لي هللا و هكذا يزيد ان قام راس اليشع بن شافاط عليه اليوم.  -31 
و كان اليشع جالسا في بيته و الشيوخ جلوسا عنده فارسل رجل من امامه و قبلما اتى الرسول اليه    -32 

سل لكي يقطع راسي انظروا اذا جاء الرسول فاغلقوا الباب و قال للشيوخ هل رايت  ان ابن القاتل هذا قد ار 
 احصروه عند الباب اليس صوت قدمي سيده وراءه.

و بينما هو يكلمه  اذا بالرسول نازل اليه فقال هوذا هذا الشر هو من قبل الرب ماذا انتظر من الرب    -33 
 "  بعد.

 ( 20  - 1:  7مل  2)
الرب هكذا قال الرب في مثل هذا الوقت غدا تكون كيلة الدقيق بشاقل و كيلتا و قال اليشع اسمعوا كالم  -1 "

 الشعير بشاقل في باب السامرة.
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و ان جنديا للملك كان يستند على يده اجاب رجل هللا و قال هوذا الرب يصنع كوى في السماء هل   -2 
 يكون هذا االمر فقال انك ترى بعينيك و لكن ال تاكل منه.

 ربعة رجال برص عند مدخل الباب فقال احده  لصاحبه لماذا نحن جالسون هنا حتى نموت.و كان ا -3 
اذا قلنا ندخل المدينة فالجوع في المدينة فنموت فيها و اذا جلسنا هنا نموت فاالن هل  نسقط الى محلة   -4 

 االراميين فان استحيونا حيينا و ان قتلونا متنا.
 ى محلة االراميين فجاءوا الى اخر محلة االراميين فل  يكن هناك احد.فقاموا في العشاء ليذهبوا ال -5 
فان الرب اسمع جيش االراميين صوت مركبات و صوت خيل صوت جيش عظي  فقالوا الواحد الخيه   -6 

 هوذا ملك اسرائيل قد استاجر ضدنا ملوك الحثيين و ملوك المصريين لياتوا علينا.
تركوا خيامه  و خيله  و حميره  المحلة كما هي و هربوا الجل نجاة  فقاموا و هربوا في العشاء و -7 

 انفسه .
و جاء هؤالء البرص الى اخر المحلة و دخلوا خيمة واحدة فاكلوا و شربوا و حملوا منها فضة و ذهبا و   -8 

 ثيابا و مضوا و طمروها ث  رجعوا و دخلوا خيمة اخرى و حملوا منها و مضوا و طمروا.
بعضه  لبعض لسنا عاملين حسنا هذا اليوم هو يوم بشارة و نحن ساكتون فان انتظرنا الى  ث  قال -9 

 ضوء الصباح يصادفنا شر فهل  االن ندخل و نخبر بيت الملك. 
فجاءوا و دعوا بواب المدينة و اخبروه قائلين اننا دخلنا محلة االراميين فل  يكن هناك احد و ال صوت    -10 

 طة و حمير مربوطة و خيام كما هي.انسان و لكن خيل مربو 
 فدعا البوابين فاخبروا بيت الملك داخال.   -11 
فقام الملك ليال و قال لعبيده الخبرنك  ما فعل لنا االراميون علموا اننا جياع فخرجوا من المحلة   -12 

 ليختبئوا في حقل قائلين اذا خرجوا من المدينة قبضنا عليه  احياء و دخلنا المدينة.
فاجاب واحد من عبيده و قال فلياخذوا خمسة من الخيل الباقية التي بقيت فيها هي نظير كل جمهور    -13 

 اسرائيل الذين بقوا بها او هي نظير كل جمهور اسرائيل الذين فنوا فنرسل و نرى.
 فاخذوا مركبتي خيل و ارسل الملك وراء جيش االراميين قائال اذهبوا و انظروا.  -14 
وراءه  الى االردن و اذا كل الطريق مالن ثيابا و انية قد طرحها االراميون من عجلته  فرجع  فانطلقوا  -15 

 الرسل و اخبروا الملك.
فخرج الشعب و نهبوا محلة االراميين فكانت كيلة الدقيق بشاقل و كيلتا الشعير بشاقل حسب كالم   -16 

 الرب
يستند على يده فداسه الشعب في الباب فمات كما قال رجل  و اقام الملك على الباب الجندي الذي كان   -17

 هللا الذي تكل  عند نزول الملك اليه.
فانه لما تكل  رجل هللا الى الملك قائال كيلتا شعير بشاقل و كيلة دقيق بشاقل تكون في مثل هذا الوقت   -18 

 غدا في باب السامرة.
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و اجاب الجندي رجل هللا و قال هوذا الرب يصنع كوى في السماء هل يكون مثل هذا االمر قال انك   -19 
 ترى بعينيك و لكنك ال تاكل منه. 

 "   فكان له كذلك داسه الشعب في الباب فمات.  -20 
 

 القراءات:
ــر:  ــاكـــ بـــ ــور  ــزمـــ  مـــ
بـــــاكـــــر:  ــيـــــل   إنـــــجـــ
 الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــس: 
ــكــــون:  ــيــ ــكـــــاثــــولــ  الــ

 

 (1: 62مز)
 (28-20:20)مت

 (18-5:4كو2)
 (24-13:3يو1)

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (6:26-23:25)أع
 (2,1: 121مز)

 (27-18:12)مر

ــتاق اليك جســـدي في ارض  "  -:(1:  62مز)مزمور باكر  يا هللا الهي انت اليك ابكر عطشـــت اليك نفســـي يشـ
 "  ناشفة و يابسة بال ماء

 مامور ب كل:
ــت إليك ــي عطشـ أشرررررت ق إللك ي  سررررريدي ي  من أعدمت لم مجدًا فم الهرررررم ء. = يا هللا إلهي إليك أبتكر ألن نفسـ

لكم اظ ل  =  لكي يزهو لك جســــدي في أرض مقفرةوبحن ال ب لب أرضررررررل ت مم  طل ت أس إبنم زبدي لولدي  .  
  ل ة يهوع فم أجه مب  الم اتة )األرض الم.فلةع.

 
 -(:28-20:20)متإنجيل باكر 

 بنيها و سجدت و طلبت منه شيئا.حينئذ تقدمت اليه ام ابني زبدي مع ا -20 " 
فقال لها ماذا تريدين قالت له قل ان يجلس ابناي هذان واحد عن يمينك و االخر عن اليسار في    -21 

 ملكوتك. 
فاجاب يسوع و قال لستما تعلمان ما تطلبان اتستطيعان ان تشربا الكاس التي سوف اشربها انا و ان   -22 

 ا قاال له نستطيع. تصطبغا بالصبغة التي اصطبغ بها ان
فقال لهما اما كاسي فتشربانها و بالصبغة التي اصطبغ بها انا تصطبغان و اما الجلوس عن يميني و   -23 

 عن يساري فليس لي ان اعطيه اال للذين اعد له  من ابي. 
 فلما سمع العشرة اغتاظوا من اجل االخوين.  -24 
 م  يسودونه  و العظماء يتسلطون عليه .فدعاه  يسوع و قال انت  تعلمون ان رؤساء اال   -25 
 فال يكون هكذا فيك  بل من اراد ان يكون فيك  عظيما فليكن لك  خادما.  -26 
 و من اراد ان يكون فيك  اوال فليكن لك  عبدا.  -27 
 "  كما ان ابن االنسان ل  يات ليخدم بل ليخدم و ليبذل نفسه فدية عن كثيرين -28 

 إبجيل ب كل:
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 أس إبنم زبدي ا لب ألوالمه  مجدًا ع لملً . لكن المهلح يعد لن  ملكواً  سم ورً ، لمن ي. لل. 
  

 -(:18-5:4كو2)البولس 
 فاننا لسنا نكرز بانفسنا بل بالمسي  يسوع ربا و لكن بانفسنا عبيدا لك  من اجل يسوع. -5 " 
ي قلوبنا النارة معرفة مجد هللا في وجه  الن هللا الذي قال ان يشرق نور من ظلمة هو الذي اشرق ف  -6 

 يسوع المسي .
 و لكن لنا هذا الكنز في اوان خزفية ليكون فضل القوة هلل ال منا. -7 
 مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين متحيرين لكن غير يائسين.  -8 
 مضطهدين لكن غير متروكين مطروحين لكن غير هالكين. -9 
 حين اماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع ايضا في جسدنا.حاملين في الجسد كل  -10 
 الننا نحن االحياء نسل  دائما للموت من اجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع ايضا في جسدنا المائت.   -11 
 اذا الموت يعمل فينا و لكن الحياة فيك .  -12 
 ا نؤمن و لذلك نتكل  ايضا. فاذ لنا روح االيمان عينه حسب المكتوب امنت لذلك تكلمت نحن ايض  -13 
 عالمين ان الذي اقام الرب يسوع سيقيمنا نحن ايضا بيسوع و يحضرنا معك . -14 
 الن جميع االشياء هي من اجلك  لكي تكون النعمة و هي قد كثرت باالكثرين تزيد الشكر لمجد هللا.  -15 
 لذلك ال نفشل بل و ان كان انساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما.  -16 
 الن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابديا.   -17 
ــياء التي ترى بل الى التي ال ترى الن التي ترى وقتية و اما التي ال ترى   -18  و نحن غير ناظرين الى االشـــ

 "  فابدية
 

 ال ولس:
هذه هم الحل ة التم أاى المهلح    الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا.. لنا ثقل مجد أبدي.. إذ ال ننظر إلى ما ال يرى 

ــوع للع ي   لن  )إبجيل ال.دا ع لكن ا ن آالس=   ــوع لتظهر حياة يسـ ــد كل حين إماتة الرب يسـ حاملين في الجسـ
 .أيضا  في أجسادنا

 
 -(:24-13:3يو1)الكاثوليكون 

 ال تتعجبوا يا اخوتي ان كان العال  يبغضك .   -13 " 
 نحن نعل  اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياة الننا نحب االخوة من ال يحب اخاه يبق في الموت.  -14 
 كل من يبغض اخاه فهو قاتل نفس و انت  تعلمون ان كل قاتل نفس ليس له حياة ابدية ثابتة فيه. -15 
 محبة ان ذاك وضع نفسه الجلنا فنحن ينبغي لنا ان نضع نفوسنا الجل االخوة. بهذا قد عرفنا ال  -16 
 و اما من كان له معيشة العال  و نظر اخاه محتاجا و اغلق احشاءه عنه فكيف تثبت محبة هللا فيه.  -17 
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 يا اوالدي ال نحب بالكالم و ال باللسان بل بالعمل و الحق.  -18 
 و نسكن قلوبنا قدامه. و بهذا نعرف اننا من الحق   -19 
 النه ان المتنا قلوبنا فاهلل اعظ  من قلوبنا و يعل  كل شيء.   -20 
 ايها االحباء ان ل  تلمنا قلوبنا فلنا ثقة من نحو هللا. -21 
 و مهما سالنا ننال منه الننا نحفظ وصاياه و نعمل االعمال المرضية امامه.  -22 
 يسوع المسي  و نحب بعضنا بعضا كما اعطانا وصية. و هذه هي وصيته ان نؤمن باس  ابنه   -23 
 "  و من يحفظ وصاياه يثبت فيه و هو فيه و بهذا نعرف انه يثبت فينا من الروح الذي اعطانا -24 

 الك ثولللون:
ع مرة أبنر  إبت.لنر  من الموت إلى الحلر ة أبنر  بحرب ا اوة. إ ًا بحن ب ردأ الحلر ة من ا ن وبحن على األرض ومن 

 ي دأه  ا ن سللمل   فم الهم ء لألبد.
 

 -(:6:26-23:25)أعاإلبركسيس 
 (27-23:25)أع

ففي الغد لما جاء اغريباس و برنيكي في احتفال عظي  و دخال الى دار االستماع مع االمراء و رجال   -23 " 
 المدينة المقدمين امر فستوس فاتي ببولس. 

ال الحاضرون معنا اجمعون انت  تنظرون هذا الذي توسل  فقال فستوس ايها الملك اغريباس و الرج  -24 
 الي من جهته كل جمهور اليهود في اورشلي  و هنا صارخين انه ال ينبغي ان يعيش بعد.

و اما انا فلما وجدت انه ل  يفعل شيئا يستحق الموت و هو قد رفع دعواه الى اوغسطس عزمت ان   -25 
 ارسله.

الكتب الى السيد لذلك اتيت به لديك  و ال سيما لديك ايها الملك  و ليس لي شيء يقين من جهته  -26 
 اغريباس حتى اذا صار الفحص يكون لي شيء الكتب.

 "  الني ارى حماقة ان ارسل اسيرا و ال اشير الى الدعاوي التي عليه. -27 
 (6-1:26)أع

 فقال اغريباس لبولس ماذون لك ان تتكل  الجل نفسك حينئذ بسط بولس يده و جعل يحتج.  -1 "
اني احسب نفسي سعيدا ايها الملك اغريباس اذ انا مزمع ان احتج اليوم لديك عن كل ما يحاكمني به   -2 

 اليهود.
س منك ان تسمعني بطول  ال سيما و انت عال  بجميع العوائد و المسائل التي بين اليهود لذلك التم -3 

 االناة.
 فسيرتي منذ حداثتي التي من البداءة كانت بين امتي في اورشلي  يعرفها جميع اليهود.  -4 
 عالمين بي من االول ان ارادوا ان يشهدوا اني حسب مذهب عبادتنا االضيق عشت فريسيا. -5 
 "  ائناو االن انا واقف احاك  على رجاء الوعد الذي صار من هللا الب -6 
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 ا بلمهلس:
، ف لع لم   وهذا م  عملوه مي المهلح  .أنه ال ينبغي أن يعيش بعدال ظ صلاخ الي وم وم. ومت م ل ولس وصلاا م  

واقف ليحاك  على رجاء ولكن بهررررررمي أبل  .  ع18:   15يلفض وراغض أوالم هللا مم  رفض المهررررررلح من ق ل )يو
هذا اللج ء  .رجاء الوعدور.ول عشرررت فلرهرررلً  أي يؤمن ب لقل مة )علس الصررردوقيين فم ا بجيلع وهذا هو  الوعد

 هو م  يجعلن  ال ب تم باغضة الع لم .
إ ًا ال.لاءات اتكلم عن أن ا الس هم طلر  للقل مة والمجد. وال داية هن  على األرض أى اظ ل  ل ة يهررررررررررررروع فم 

 أجه مب  الم اتة.
 



 قراءات الصوم الكبير)يوم الجمعة من األسبوع السابع وهي ختام الصوم المقدس(
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 رجوع للفهرس  وهي ختام الصوم المقدس يوم الجمعة من األسبوع السابع

 
 -(:35-31:13)لوإنجيل القداس 

 في ذلك اليوم تقدم بعض الفريسيين قائلين له اخرج و اذهب من ههنا الن هيرودس يريد ان يقتلك.  -31 " 
فقال له  امضوا و قولوا لهذا الثعلب ها انا اخرج شياطين و اشفي اليوم و غدا و في اليوم الثالث   -32 

 اكمل.
 هلك نبي خارجا عن اورشلي . بل ينبغي ان اسير اليوم و غدا و ما يليه النه ال يمكن ان ي  -33 
يا اورشلي  يا اورشلي  يا قاتلة االنبياء و راجمة المرسلين اليها ك  مرة اردت ان اجمع اوالدك كما    -34 

 تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها و ل  تريدوا.
ا و الحق اقول لك  انك  ال ترونني حتى ـياتي وقـت تقولون فـيه    -35  مـبارك االتي  هوذا بيتك  يترك لك  خراـب

 "  باس  الرب
 إبجيل ال.دا :

هوذا يترك  . من يلفض  . وجااءمهن  بلى رفض الي وم لألب ل ء وقتل م، ورفضررررر م للمهرررررلح الذي أاى للجمي أوالمه
 الدينوبة لللافضين )كل من رفض المهلحع= بيتك  لك  خرابا  

 
امام الرب النه جاء ليدين  االنهار لتصفق بااليادي الجبال لترن  معا.  " -(:8: 97مز)مزمور إنجيل القداس 

 "   االرض يدين المسكونة بالعدل و الشعوب باالستقامة
 مامور ا بجيل:

الذين سلفل ون    الذين ق لوا المهلح ول يلفضوه . هؤالء هم  الجا ل إش رة لل.ديهين=  الجبال تبتهج أمام وجه الرب
  .ألنه أتى ليدين األرضيوس الدينوبة= 

 
 النبوات:

 (22:12-27:11)أم (26:50-33:49)تك
 (24-10:66)إش

 (28 - 1:  49تك )
 (15 - 9: 9زك )

 (17-7:42)أي
 (20 - 14:  3صف )

 
 

 -:(26:50-33:49)تك
 (33:49)تك
 "  قومه.و لما فرغ يعقوب من توصية بنيه ض  رجليه الى السرير و اسل  الروح و انض  الى  -33" 
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 (26-1:50)تك
 فوقع يوسف على وجه ابيه و بكى عليه و قبله.  -1 "
 و امر يوسف عبيده االطباء ان يحنطوا اباه فحنط االطباء اسرائيل. -2 
 و كمل له اربعون يوما النه هكذا تكمل ايام المحنطين و بكى عليه المصريون سبعين يوما. -3 
و بعدما مضت ايام بكائه كل  يوسف بيت فرعون قائال ان كنت قد وجدت نعمة في عيونك  فتكلموا في   -4 

 مسامع فرعون قائلين.
ي في ارض كنعان هناك تدفنني فاالن اصعد ابي استحلفني قائال ها انا اموت في قبري الذي حفرت لنفس  -5 

 الدفن ابي و ارجع.
 فقال فرعون اصعد و ادفن اباك كما استحلفك.  -6 
 فصعد يوسف ليدفن اباه و صعد معه جميع عبيد فرعون شيوخ بيته و جميع شيوخ ارض مصر. -7 
 و كل بيت يوسف و اخوته و بيت ابيه غير انه  تركوا اوالده  و غنمه  و بقره  في ارض جاسان. -8 
 و صعد معه مركبات و فرسان فكان الجيش كثيرا جدا.  -9 
عبر االردن و ناحوا هناك نوحا عظيما و شديدا جدا و صنع البيه مناحة فاتوا الى بيدر اطاد الذي في   -10 

 سبعة ايام.
فلما راى اهل البالد الكنعانيون المناحة في بيدر اطاد قالوا هذه مناحة ثقيلة للمصريين لذلك دعي   -11 

 اسمه ابل مصراي  الذي في عبر االردن. 
 و فعل له بنوه هكذا كما اوصاه .  -12 
نوه الى ارض كنعان و دفنوه في مغارة حقل المكفيلة التي اشتراها ابراهي  مع الحقل ملك قبر  حمله ب  -13 

 من عفرون الحثي امام ممرا.
 ث  رجع يوسف الى مصر هو و اخوته و جميع الذين صعدوا معه لدفن ابيه بعدما دفن اباه.   -14 
هدنا و يرد علينا جميع الشر الذي و لما راى اخوة يوسف ان اباه  قد مات قالوا لعل يوسف يضط  -15 

 صنعنا به. 
 فاوصوا الى يوسف قائلين ابوك اوصى قبل موته قائال.   -16 
هكذا تقولون ليوسف اه اصف  عن ذنب اخوتك و خطيته  فانه  صنعوا بك شرا فاالن اصف  عن ذنب   -17 

 عبيد اله ابيك فبكى يوسف حين كلموه. 
 و قالوا ها نحن عبيدك. و اتى اخوته ايضا و وقعوا امامه  -18 
 فقال له  يوسف ال تخافوا النه هل انا مكان هللا.   -19 
 انت  قصدت  لي شرا اما هللا فقصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعبا كثيرا. -20 
 فاالن ال تخافوا انا اعولك  و اوالدك  فعزاه  و طيب قلوبه .   -21 
 و سكن يوسف في مصر هو و بيت ابيه و عاش يوسف مئة و عشر سنين.  -22 
 و راى يوسف الفراي  اوالد الجيل الثالث و اوالد ماكير بن منسى ايضا ولدوا على ركبتي يوسف.  -23 
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و قال يوسف الخوته انا اموت و لكن هللا سيفتقدك  و يصعدك  من هذه االرض الى االرض التي حلف   -24 
   و اسحق و يعقوب. البراهي

 و استحلف يوسف بني اسرائيل قائال هللا سيفتقدك  فتصعدون عظامي من هنا.  -25 
 "  ث  مات يوسف و هو ابن مئة و عشر سنين فحنطوه و وضع في تابوت في مصر -26 

 ع:26:50-33:49)اك
 ن فم أرض الملع م. التحنلو ع.يدة مصرررررررلرة ا.ول بمن الميت سرررررررل.وس. وهن  بلى يع.و  وروسررررررر  يحن  ن وردفن

بن  فم إبتظ ر يوس الدينوبة بموت على رج ء. ومصرل هم إشر رة فإ أن المهرلح الذى سرل.تلوبل سرل.وس ول ذا والمعنى
للع لم الذي بحن  لب ء فلل وبموت فلل على رج ء  ه بن  إلى منع ن الهرم ورة. لذلك م ن يوسر  ورع.و  ي ل ون  

وبلى يوس  ملما  رج ا م فم ماول   وبحن رج ؤب  فم أورشللم الهم ورة.  أن يدفنوا فم أرض الملع م إع بً  عن
للمهرررلح الذى قصررردوا بل شرررلا وم ن قصرررد هللا بصرررلال ايلا لكل الاشرررلرة ، ومم  أشررراي يوسررر  الن   فى المج عة  

 هلذا عمل المهلح .
 

 -:(22:12-27:11)أم
 (31-27:11)أم
 من يطلب الخير يلتمس الرضا و من يطلب الشر فالشر ياتيه.  -27  "
 من يتكل على غناه يسقط اما الصديقون فيزهون كالورق.  -28 
 من يكدر بيته يرث الري  و الغبي خادم لحكي  القلب.  -29 
 ثمر الصديق شجرة حياة و راب  النفوس حكي .   -30 
 "  الشرير و الخاطئ. هوذا الصديق يجازى في االرض فك  بالحري  -31 

 (22-1:12)أم
 من يحب التاديب يحب المعرفة و من يبغض التوبيخ فهو بليد. -1 " 
 الصال  ينال رضى من قبل الرب اما رجل المكايد فيحك  عليه.  -2 
 ال يثبت االنسان بالشر اما اصل الصديقين فال يتقلقل. -3 
 المراة الفاضلة تاج لبعلها اما المخزية فكنخر في عظامه. -4 
 افكار الصديقين عدل تدابير االشرار غش.  -5 
 كالم االشرار كمون للدم اما ف  المستقيمين فينجيه . -6 
 فيثبت. تنقلب االشرار و ال يكونون اما بيت الصديقين  -7 
 بحسب فطنته يحمد االنسان اما الملتوي القلب فيكون للهوان. -8 
 الحقير و له عبد خير من المتمجد و يعوزه الخبز. -9 
 الصديق يراعي نفس بهيمته اما مراح  االشرار فقاسية.  -10 
 من يشتغل بحقله يشبع خبزا اما تابع البطالين فهو عدي  الفه .   -11 
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 د االشرار و اصل الصديقين يجدي.اشتهى الشرير صي -12 
 في معصية الشفتين شرك الشرير اما الصديق فيخرج من الضيق.   -13 
 االنسان يشبع خيرا من ثمر فمه و مكافاة يدي االنسان ترد له.  -14 
 طريق الجاهل مستقي  في عينيه اما سامع المشورة فهو حكي . -15 
 ان فهو ذكي. غضب الجاهل يعرف في يومه اما ساتر الهو  -16 
 من يتفوه بالحق يظهر العدل و الشاهد الكاذب يظهر غشا.  -17 
 يوجد من يهذر مثل طعن السيف اما لسان الحكماء فشفاء.   -18 
 شفة الصدق تثبت الى االبد و لسان الكذب انما هو الى طرفة العين. -19 
 الغش في قلب الذين يفكرون في الشر اما المشيرون بالسالم فله  فرح.  -20 
 ال يصيب الصديق شر اما االشرار فيمتلئون سوءا.  -21 
 "  كراهة الرب شفتا كذب اما العاملون بالصدق فرضاه -22 

 ع:22:12-27:11)أس
من يطلب الخير يلتمس الرضـا ومن يطلب الـشر فالـشر بلى هن  ب  ية طياة ماامً  لألبلار وب  ية سريئة لألشرلار= 

 .يلحقه.. ثمرة الصديق شجرة الحياة
 

 -:(24-10:66)إش
 افرحوا مع اورشلي  و ابتهجوا معا يا جميع محبيها افرحوا معا فرحا يا جميع النائحين عليها. -10 "
 لكي ترضعوا و تشبعوا من ثدي تعزياتها لكي تعصروا و تتلذذوا من درة مجدها. -11 
االيدي النه هكذا قال الرب هانذا ادير عليها سالما كنهر و مجد االم  كسيل جارف فترضعون و على   -12 

 تحملون و على الركبتين تدللون. 
 كانسان تعزيه امه هكذا اعزيك  انا و في اورشلي  تعزون. -13 
 فترون و تفرح قلوبك  و تزهو عظامك  كالعشب و تعرف يد الرب عند عبيده و يحنق على اعدائه.   -14 
 بلهيب نار. النه هوذا الرب بالنار ياتي و مركباته كزوبعة ليرد بحمو غضبه و زجره   -15 
 الن الرب بالنار يعاقب و بسيفه على كل بشر و يكثر قتلى الرب.   -16 
الذين يقدسون و يطهرون انفسه  في الجنات وراء واحد في الوسط اكلين لح  الخنزير و الرجس و   -17 

 الجرذ يفنون معا يقول الرب.
 فياتون و يرون مجدي.و انا اجازي اعماله  و افكاره  حدث لجمع كل االم  و االلسنة   -18 
و اجعل فيه  اية و ارسل منه  ناجين الى االم  الى ترشيش و فول و لود النازعين في القوس الى    -19 

 توبال و ياوان الى الجزائر البعيدة التي ل  تسمع خبري و ال رات مجدي فيخبرون بمجدي بين االم . 
يل و بمركبات و بهوادج و بغال و هجن الى و يحضرون كل اخوتك  من كل االم  تقدمة للرب على خ  -20 

 جبل قدسي اورشلي  قال الرب كما يحضر بنو اسرائيل تقدمة في اناء طاهر الى بيت الرب.
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 و اتخذ ايضا منه  كهنة و الويين قال الرب.   -21 
ثبت  النه كما ان السماوات الجديدة و االرض الجديدة التي انا صانع تثبت امامي يقول الرب هكذا ي  -22 

 نسلك  و اسمك .
 و يكون من هالل الى هالل و من سبت الى سبت ان كل ذي جسد ياتي ليسجد امامي قال الرب.  -23 
ــوا علي الن دوده  ال يموت و ـناره  ال تطـفا و يكونون   -24  و يخرجون و يرون جـثث الـناس اـلذين عصـــــــ

 "  رذالة لكل ذي جسد
 ع:24-10:66)إش 

ــالم كالنهر..  ل ة أبدية لألبلار ومينوبة رهياة لألشرررررلار=  ــلي  وعيدوا فيها. هأنذا أدير إليها السـ إفرحوا مع أورشـ
ــلي كمن تعزـيه أـمه هـكذا  ألـنه هوذا الرب والعلس= يحن  الل  على الرذين ال ي لعوبرل.  .  أعزيك  أـنا في أورشـــــــ

 .يأتي كنار ومركباته كعاصفة لينتق  بغضب
 

 -:(17-7:42)أي
ان الرب قال الليفاز التيماني قد احتمى غضبي عليك و   ايوب بهذا الكالمو كان بعدما تكل  الرب مع  -7 "

 لوا في الصواب كعبدي ايوب. على كال صاحبيك النك  ل  تقو 
و االن فخذوا النفسك  سبعة ثيران و سبعة كباش و اذهبوا الى عبدي ايوب و اصعدوا محرقة الجل   -8 

انفسك  و عبدي ايوب يصلي من اجلك  الني ارفع وجهه لئال اصنع معك  حسب حماقتك  النك  ل  تقولوا في 
 الصواب كعبدي ايوب.

تي و فعلوا كما قال الرب له  و رفع الرب وجه  فذهب اليفاز التيماني و بلدد الشوحي و صوفر النعما -9 
 ايوب. 

 و رد الرب سبي ايوب لما صلى الجل اصحابه و زاد الرب على كل ما كان اليوب ضعفا.  -10 
فجاء اليه كل اخوته و كل اخواته و كل معارفه من قبل و اكلوا معه خبزا في بيته و رثوا له و عزوه    -11 

 ه و اعطاه كل منه  قسيطة واحدة و كل واحد قرطا من ذهب.عن كل الشر الذي جلبه الرب علي
و بارك الرب اخرة ايوب اكثر من اواله و كان له اربعة عشر الفا من الغن  و ستة االف من االبل و    -12 

 الف فدان من البقر و الف اتان. 
 و كان له سبعة بنين و ثالث بنات.   -13 
 ة قصيعة و اس  الثالثة قرن هفوك.و سمى اس  االولى يميمة و اس  الثاني  -14 
 و ل  توجد نساء جميالت كبنات ايوب في كل االرض و اعطاهن ابوهن ميراثا بين اخوتهن.   -15 
 و عاش ايوب بعد هذا مئة و اربعين سنة و راى بنيه و بني بنيه الى اربعة اجيال.  -16 
 "   ث  مات ايوب شيخا و شبعان االيام -17 

 ع:17-7:42)أي
 أيو  الص لحة لتوبتل، بل شف عتل فم أصدق ال.ب  ية 
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 - :(28 -  1:  49تك )
 و دعا يعقوب بنيه و قال اجتمعوا النبئك  بما يصيبك  في اخر االيام. -1 "
 اجتمعوا و اسمعوا يا بني يعقوب و اصغوا الى اسرائيل ابيك .  -2 
 راوبين انت بكري قوتي و اول قدرتي فضل الرفعة و فضل العز.  -3 
 فائرا كالماء ال تتفضل النك صعدت على مضجع ابيك حينئذ دنسته على فراشي صعد. -4 
 شمعون و الوي اخوان االت ظل  سيوفهما. -5 
في مجلسهما ال تدخل نفسي بمجمعهما ال تتحد كرامتي النهما في غضبهما قتال انسانا و في رضاهما   -6 

 عرقبا ثورا.
 ملعون غضبهما فانه شديد و سخطهما فانه قاس اقسمهما في يعقوب و افرقهما في اسرائيل.  -7 
 يهوذا اياك يحمد اخوتك يدك على قفا اعدائك يسجد لك بنو ابيك. -8 
 يهوذا جرو اسد من فريسة صعدت يا ابني جثا و ربض كاسد و كلبوة من ينهضه.  -9 
 ال يزول قضيب من يهوذا و مشترع من بين رجليه حتى ياتي شيلون و له يكون خضوع شعوب.   -10 
 رابطا بالكرمة جحشه و بالجفنة ابن اتانه غسل بالخمر لباسه و بدم العنب ثوبه.  -11 
 مر و مبيض االسنان من اللبن. مسود العينين من الخ  -12 
 زبولون عند ساحل البحر يسكن و هو عند ساحل السفن و جانبه عند صيدون. -13 
 يساكر حمار جسي  رابض بين الحظائر.  -14 
 فراى المحل انه حسن و االرض انها نزهة فاحنى كتفه للحمل و صار للجزية عبدا.   -15 
 دان يدين شعبه كاحد اسباط اسرائيل. -16 
 يكون دان حية على الطريق افعوانا على السبيل يلسع عقبي الفرس فيسقط راكبه الى الوراء.   -17 
 لخالصك انتظرت يا رب.  -18 
 جاد يزحمه جيش و لكنه يزح  مؤخره. -19 
 اشير خبزه سمين و هو يعطي لذات ملوك.  -20 
 نفتالي ايلة مسيبة يعطي اقواال حسنة.   -21 
 يوسف غصن شجرة مثمرة غصن شجرة مثمرة على عين اغصان قد ارتفعت فوق حائط.  -22 
 فمررته و رمته و اضطهدته ارباب السهام.  -23 
و لكن ثبتت بمتانة قوسه و تشددت سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب من هناك من الراعي صخر    -24 

 اسرائيل.
كل شيء الذي يباركك تاتي بركات السماء من فوق و   من اله ابيك الذي يعينك و من القادر على  -25 

 بركات الغمر الرابض تحت بركات الثديين و الرح . 
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بركات ابيك فاقت على بركات ابوي الى منية االكام الدهرية تكون على راس يوسف و على قمة نذير   -26 
 اخوته. 

 هبا. بنيامين ذئب يفترس في الصباح ياكل غنيمة و عند المساء يقس  ن  -27 
جميع هؤالء ه  اسـباط اسـرائيل االثنا عشـر و هذا ما كلمه  به ابوه  و باركه  كل واحد بحسـب بركته    -28 

 "  باركه 
 ع:26:50-33:49)اك

التحنلو ع.يدة مصرررررررلرة ا.ول بمن الميت سرررررررل.وس. وهن  بلى يع.و  وروسررررررر  يحن  ن وردفن ن فم أرض الملع م. 
بن  فم إبتظ ر يوس الدينوبة بموت على رج ء. ومصرل هم إشر رة فإ أن المهرلح الذى سرل.تلوبل سرل.وس ول ذا والمعنى

للع لم الذي بحن  لب ء فلل وبموت فلل على رج ء  ه بن  إلى منع ن الهرم ورة. لذلك م ن يوسر  ورع.و  ي ل ون  
 ؤب  فم أورشللم الهم ورة.أن يدفنوا فم أرض الملع م إع بً  عن رج ا م فم ماول   وبحن رج 

 
 - (:20 - 14:  3صف )
 ترنمي يا ابنة صهيون اهتف يا اسرائيل افرحي و ابتهجي بكل قلبك يا ابنة اورشلي . -14 "
 قد نزع الرب االقضية عليك ازال عدوك ملك اسرائيل الرب في وسطك ال تنظرين بعد شرا.  -15 
 في ذلك اليوم يقال الورشلي  ال تخافي يا صهيون ال ترتخ يداك.  -16 
 الرب الهك في وسطك جبار يخلص يبتهج بك فرحا يسكت في محبته يبتهج بك بترن .  -17 
 كانوا منك حاملين عليها العار. اجمع المحزونين على الموس   -18 
هانذا في ذلك اليوم اعامل كل مذلليك و اخلص الظالعة و اجمع المنفية و اجعله  تسبيحة و اسما   -19 

 في كل ارض خزيه . 
في الوقت الذي فيه اتي بك  و في وقت جمعي اياك  الني اصـيرك  اسـما و تسـبيحة في شـعوب االرض   -20 

 "  اعينك  قال الرب كلها حين ارد مسبييك  قدام
 وعوم معارة لمن ي. ل المهلح .

 
 - (:15  - 9: 9زك )
ابتهجي جدا يا ابنة صهيون اهتفي يا بنت اورشلي  هوذا ملكك ياتي اليك هو عادل و منصور وديع و  -9 "

 راكب على حمار و على جحش ابن اتان. 
و اقطع المركبة من افراي  و الفرس من اورشلي  و تقطع قوس الحرب و يتكل  بالسالم لالم  و    -10 

 ى اقاصي االرض. سلطانه من البحر الى البحر و من النهر ال
 و انت ايضا فاني بدم عهدك قد اطلقت اسراك من الجب الذي ليس فيه ماء.  -11 
 ارجعوا الى الحصن يا اسرى الرجاء اليوم ايضا اصرح اني ارد عليك ضعفين. -12 
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الني اوترت يهوذا لنفسي و مالت القوس افراي  و انهضت ابناءك يا صهيون على بنيك يا ياوان و    -13 
 كسيف جبار.  جعلتك

 و يرى الرب فوقه  و سهمه يخرج كالبرق و السيد الرب ينفخ في البوق و يسير في زوابع الجنوب.   -14 
رب الجنود يحامي عنه  فياكلون و يدوســـون حجارة المقالع و يشـــربون و يضـــجون كما من الخمر و   -15 

 "  يمتلئون كالمنض  و كزوايا المذب 
 وعوم معارة ألوالم هللا .

 
 القراءات:

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

 

 (6,5: 97مز)
 (37-20:17)لو
 (5:4-1:3تي2)

 (16-7:5)يع

ــس:  ــيـــــــــ  اإلبـــــــــــركســــــــــــــــــ
اـلقـــــداس: إـنجـيـــــل   ـمزـمور 
الـــــــقـــــــداس:  إنـــــــجـــــــيـــــــل 

 

 (18-1:15)أع
 (8: 97مز)

 (35-31:13)لو

رنموا للرب بعود بعود و   اهتفي للرب يــا كــل االرض اهتفوا و رنموا و غنوا.  "  -:(6,5:  97مز)مزمور بــاكر  
 " صوت نشيد. باالبواق و صوت الصور اهتفوا قدام الملك الرب

 مامور ب كل:
فمجئ   ع مة على منت م الفل ..=  بالقيثار وصــوت المزمورهذا اهرر لح المخت ررن. وبلل وسرريلة=  = هللوا للرب

 .المهلح ال  بى هو فل  للمؤمنين إ  ينت.لون للمجد 
 

 -(:37-20:17)لوإنجيل باكر 
 و لما ساله الفريسيون متى ياتي ملكوت هللا اجابه  و قال ال ياتي ملكوت هللا بمراقبة.   -20 " 
 و ال يقولون هوذا ههنا او هوذا هناك الن ها ملكوت هللا داخلك .  -21 
 و قال لتالميذه ستاتي ايام فيها تشتهون ان تروا يوما واحدا من ايام ابن االنسان و ال ترون.   -22 
 و يقولون لك  هوذا ههنا او هوذا هناك ال تذهبوا و ال تتبعوا.  -23 
من ناحية تحت السماء يضيء الى ناحية تحت السماء كذلك يكون النه كما ان البرق الذي يبرق    -24 

 ايضا ابن االنسان في يومه.
 و لكن ينبغي اوال ان يتال  كثيرا و يرفض من هذا الجيل.   -25 
 و كما كان في ايام نوح كذلك يكون ايضا في ايام ابن االنسان.  -26 
وم الذي فيه دخل نوح الفلك و جاء الطوفان و كانوا ياكلون و يشربون و يزوجون و يتزوجون الى الي -27 

 اهلك الجميع.
 كذلك ايضا كما كان في ايام لوط كانوا ياكلون و يشربون و يشترون و يبيعون و يغرسون و يبنون.  -28 
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 و لكن اليوم الذي فيه خرج لوط من سدوم امطر نارا و كبريتا من السماء فاهلك الجميع.  -29 
 الذي فيه يظهر ابن االنسان. هكذا يكون في اليوم   -30 
في ذلك اليوم من كان على السط  و امتعته في البيت فال ينزل لياخذها و الذي في الحقل كذلك ال   -31 

 يرجع الى الوراء. 
 اذكروا امراة لوط.  -32 
 من طلب ان يخلص نفسه يهلكها و من اهلكها يحييها.   -33 
 على فراش واحد فيؤخذ الواحد و يترك االخر.  اقول لك  انه في تلك الليلة يكون اثنان -34 
 تكون اثنتان تطحنان معا فتؤخذ الواحدة و تترك االخرى.   -35 
 يكون اثنان في الحقل فيؤخذ الواحد و يترك االخر.  -36 
 "  فاجابوا و قالوا له اين يا رب فقال له  حيث تكون الجثة هناك تجتمع النسور -37 

 إبجيل ب كل:
أي ال بصريب  =  ويترك اآلخر)للهرم ءع   فيؤخذ الواحدهذا ا بجيل بجد فلل ع م ت الدينوبة، ولكن   سرتمام فجمة. 

 لل فم المجد.
 

 -(:5:4-1:3تي2)البولس 
 (17-1:3تي2)
 و لكن اعل  هذا انه في االيام االخيرة ستاتي ازمنة صعبة.  -1 " 
الن الناس يكونون محبين النفسه  محبين للمال متعظمين مستكبرين مجدفين غير طائعين لوالديه    -2 

 غير شاكرين دنسين. 
 بال حنو بال رضى ثالبين عديمي النزاهة شرسين غير محبين للصالح. -3 
 خائنين مقتحمين متصلفين محبين للذات دون محبة هلل.  -4 
 نكرون قوتها فاعرض عن هؤالء. له  صورة التقوى و لكنه  م -5 
 فانه من هؤالء ه  الذين يدخلون البيوت و يسبون نسيات محمالت خطايا منساقات بشهوات مختلفة. -6 
 يتعلمن في كل حين و ال يستطعن ان يقبلن الى معرفة الحق ابدا. -7 
اذهانه  و من جهة  و كما قاوم ينيس و يمبريس موسى كذلك هؤالء ايضا يقاومون الحق اناس فاسدة  -8 

 االيمان مرفوضون. 
 لكنه  ال يتقدمون اكثر الن حمقه  سيكون واضحا للجميع كما كان حمق ذينك ايضا. -9 
 و اما انت فقد تبعت تعليمي و سيرتي و قصدي و ايماني و اناتي و محبتي و صبري.   -10 
رة اية اضطهادات احتملت و من  و اضطهاداتي و االمي مثل ما اصابني في انطاكية و ايقونية و لست  -11 

 الجميع انقذني الرب.
 و جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسي  يسوع يضطهدون.   -12 
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 و لكن الناس االشرار المزورين سيتقدمون الى اردا مضلين و مضلين.   -13 
 و اما انت فاثبت على ما تعلمت و ايقنت عارفا ممن تعلمت.   -14 
الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة ان تحكمك للخالص بااليمان الذي في المسي  و انك منذ   -15 

 يسوع.
 كل الكتاب هو موحى به من هللا و نافع للتعلي  و التوبيخ للتقوي  و التاديب الذي في البر. -16 
 "  لكي يكون انسان هللا كامال متاهبا لكل عمل صال . -17 
 
 (5-1:4تي2)
 اذا امام هللا و الرب يسوع المسي  العتيد ان يدين االحياء و االموات عند ظهوره و ملكوته.انا اناشدك  -1 "
 اكرز بالكلمة اعكف على ذلك في وقت مناسب و غير مناسب وبخ انتهر عظ بكل اناة و تعلي .  -2 
النه سيكون وقت ال يحتملون فيه التعلي  الصحي  بل حسب شهواته  الخاصة يجمعون له  معلمين  -3 

 مستحكة مسامعه . 
 فيصرفون مسامعه  عن الحق و ينحرفون الى الخرافات. -4 
 "  و اما انت فاص  في كل شيء احتمل المشقات اعمل عمل المبشر تم  خدمتك -5 

 ال ولس:
األ ل ء واألموات.  األيام األخيرة سـتأتي فيها أزمنة شـريرة ث  يأتي الرب يسـوع المسـي  ليدينعن الدينوبة. وأن 

 هذه وظلفة الكنلهة  تى المجمء ال  بم.= أكرز بالكلمة
 

 -(:16-7:5)يعالكاثوليكون 
تانيا عليه حتى ينال المطر فتانوا ايها االخوة الى مجيء الرب هوذا الفالح ينتظر ثمر االرض الثمين م -7 " 

 المبكر و المتاخر. 
 فتانوا انت  و ثبتوا قلوبك  الن مجيء الرب قد اقترب. -8 
 ال يئن بعضك  على بعض ايها االخوة لئال تدانوا هوذا الديان واقف قدام الباب. -9 
 خذوا يا اخوتي مثاال الحتمال المشقات و االناة االنبياء الذين تكلموا باس  الرب. -10 
 ها نحن نطوب الصابرين قد سمعت  بصبر ايوب و رايت  عاقبة الرب الن الرب كثير الرحمة و رؤوف.   -11 
لتكن نعمك  نع   و لكن قبل كل شيء يا اخوتي ال تحلفوا ال بالسماء و ال باالرض و ال بقس  اخر بل  -12 

 و الك  ال لئال تقعوا تحت دينونة. 
 اعلى احد بينك  مشقات فليصل امسرور احد فليرتل.  -13 
 امريض احد بينك  فليدع شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه و يدهنوه بزيت باس  الرب. -14 
 و صالة االيمان تشفي المريض و الرب يقيمه و ان كان قد فعل خطية تغفر له.  -15 
 اعترفوا بعضك  لبعض بالزالت و صلوا بعضك  الجل بعض لكي تشفوا طلبة البار تقتدر كثيرا في -16 
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 "  فعلها 
 الك ثولللون:

 الدينوبة آالة وبحن بنتظل ال مل لكن هن   آالس فلنحتمل  .
 

 -(:18-1:15)أعاإلبركسيس 
نوا حسب عادة موسى ال يمكنك  ان و انحدر قوم من اليهودية و جعلوا يعلمون االخوة انه ان ل  تختت -1 " 

 تخلصوا.
فلما حصل لبولس و برنابا منازعة و مباحثة ليست بقليلة معه  رتبوا ان يصعد بولس و برنابا و اناس   -2 

 اخرون منه  الى الرسل و المشايخ الى اورشلي  من اجل هذه المسئلة. 
فهؤالء بعدما شيعته  الكنيسة اجتازوا في فينيقية و السامرة يخبرونه  برجوع االم  و كانوا يسببون   -3 

 سرورا عظيما لجميع االخوة.
 و لما حضروا الى اورشلي  قبلته  الكنيسة و الرسل و المشايخ فاخبروه  بكل ما صنع هللا معه .  -4 
ا من مذهب الفريسيين و قالوا انه ينبغي ان يختنوا و يوصوا  و لكن قام اناس من الذين كانوا قد امنو  -5 

 بان يحفظوا ناموس موسى.
 فاجتمع الرسل و المشايخ لينظروا في هذا االمر.  -6 
فبعدما حصلت مباحثة كثيرة قام بطرس و قال له  ايها الرجال االخوة انت  تعلمون انه منذ ايام قديمة   -7 

 اختار هللا بيننا انه بفمي يسمع االم  كلمة االنجيل و يؤمنون. 
 و هللا العارف القلوب شهد له  معطيا له  الروح القدس كما لنا ايضا.  -8 
 شيء اذ طهر بااليمان قلوبه .و ل  يميز بيننا و بينه  ب -9 
 فاالن لماذا تجربون هللا بوضع نير على عنق التالميذ ل  يستطع اباؤنا و ال نحن ان نحمله.  -10 
 لكن بنعمة الرب يسوع المسي  نؤمن ان نخلص كما اولئك ايضا. -11 
ن االيات و  فسكت الجمهور كله و كانوا يسمعون برنابا و بولس يحدثان بجميع ما صنع هللا م  -12 

 العجائب في االم  بواسطته .
 و بعدما سكتا اجاب يعقوب قائال ايها الرجال االخوة اسمعوني.   -13 
 سمعان قد اخبر كيف افتقد هللا اوال االم  لياخذ منه  شعبا على اسمه.  -14 
 و هذا توافقه اقوال االنبياء كما هو مكتوب.   -15 
 اود الساقطة و ابني ايضا ردمها و اقيمها ثانية. سارجع بعد هذا و ابني ايضا خيمة د -16 
لكي يطلب الباقون من الناس الرب و جميع االم  الذين دعي اسمي عليه  يقول الرب الصانع هذا   -17 

 كله.
 "  معلومة عند الرب منذ االزل جميع اعماله -18 

 ا بلمهلس:
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 ع.11:6د رف. ءكم )رؤالدينوبة آالة لكن بعد أن يدال مل األمم= إلى أن يلمل الع ي
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 رجوع للفهرس  وهو سبت لعازر السابع من الصوم المقدس من األسبوع السبت

 
 -(:45-1:11)يوإنجيل القداس 

 و كان انسان مريضا و هو لعازر من بيت عنيا من قرية مري  و مرثا اختها. -1 " 
 و كانت مري  التي كان لعازر اخوها مريضا هي التي دهنت الرب بطيب و مسحت رجليه بشعرها. -2 
 فارسلت االختان اليه قائلتين يا سيد هوذا الذي تحبه مريض. -3 
 لموت بل الجل مجد هللا ليتمجد ابن هللا به. فلما سمع يسوع قال هذا المرض ليس ل -4 
 و كان يسوع يحب مرثا و اختها و لعازر. -5 
 فلما سمع انه مريض مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين.  -6 
 ث  بعد ذلك قال لتالميذه لنذهب الى اليهودية ايضا.  -7 
 وك و تذهب ايضا الى هناك.قال له التالميذ يا معل  االن كان اليهود يطلبون ان يرجم -8 
اجاب يسوع اليست ساعات النهار اثنتي عشرة ان كان احد يمشي في النهار ال يعثر النه ينظر نور   -9 

 هذا العال . 
 و لكن ان كان احد يمشي في الليل يعثر الن النور ليس فيه.  -10 
 . قال هذا و بعد ذلك قال له  لعازر حبيبنا قد نام لكني اذهب الوقظه  -11 
 فقال تالميذه يا سيد ان كان قد نام فهو يشفى.   -12 
 و كان يسوع يقول عن موته و ه  ظنوا انه يقول عن رقاد النوم.   -13 
 فقال له  يسوع حينئذ عالنية لعازر مات.   -14 
 و انا افرح الجلك  اني ل  اكن هناك لتؤمنوا و لكن لنذهب اليه.  -15 
 فقال توما الذي يقال له التوام للتالميذ رفقائه لنذهب نحن ايضا لكي نموت معه.   -16 
 فلما اتى يسوع وجد انه قد صار له اربعة ايام في القبر.   -17 
 و كانت بيت عنيا قريبة من اورشلي  نحو خمس عشرة غلوة.   -18 
 و كان كثيرون من اليهود قد جاءوا الى مرثا و مري  ليعزوهما عن اخيهما.  -19 
 فلما سمعت مرثا ان يسوع ات القته و اما مري  فاستمرت جالسة في البيت.  -20 
 فقالت مرثا ليسوع يا سيد لو كنت ههنا ل  يمت اخي.  -21 
 اياه.لكني االن ايضا اعل  ان كل ما تطلب من هللا يعطيك هللا  -22 
 قال لها يسوع سيقوم اخوك.  -23 
 قالت له مرثا انا اعل  انه سيقوم في القيامة في اليوم االخير.   -24 
 قال لها يسوع انا هو القيامة و الحياة من امن بي و لو مات فسيحيا.  -25 
 و كل من كان حيا و امن بي فلن يموت الى االبد اتؤمنين بهذا.   -26 
 انا قد امنت انك انت المسي  ابن هللا االتي الى العال .   قالت له نع  يا سيد  -27 
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 و لما قالت هذا مضت و دعت مري  اختها سرا قائلة المعل  قد حضر و هو يدعوك.  -28 
 اما تلك فلما سمعت قامت سريعا و جاءت اليه.  -29 
 و ل  يكن يسوع قد جاء الى القرية بل كان في المكان الذي القته فيه مرثا.  -30 
ث  ان اليهود الذين كانوا معها في البيت يعزونها لما راوا مري  قامت عاجال و خرجت تبعوها قائلين    -31 

 انها تذهب الى القبر لتبكي هناك.
فمري  لما اتت الى حيث كان يسوع و راته خرت عند رجليه قائلة له يا سيد لو كنت ههنا ل  يمت    -32 

 اخي.
 ود الذين جاءوا معها يبكون انزعج بالروح و اضطرب.فلما راها يسوع تبكي و اليه  -33 
 و قال اين وضعتموه قالوا له يا سيد تعال و انظر.  -34 
 بكى يسوع.  -35 
 فقال اليهود انظروا كيف كان يحبه.   -36 
 و قال بعض منه  ال  يقدر هذا الذي فت  عيني االعمى ان يجعل هذا ايضا ال يموت.   -37 
 ي نفسه و جاء الى القبر و كان مغارة و قد وضع عليه حجر. فانزعج يسوع ايضا ف  -38 
 قال يسوع ارفعوا الحجر قالت له مرثا اخت الميت يا سيد قد انتن الن له اربعة ايام.  -39 
 قال لها يسوع ال  اقل لك ان امنت ترين مجد هللا.  -40 
قال ايها االب اشكرك النك  فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا و رفع يسوع عينيه الى فوق و    -41 

 سمعت لي. 
 و انا علمت انك في كل حين تسمع لي و لكن الجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا انك ارسلتني.   -42 
 و لما قال هذا صرخ بصوت عظي  لعازر هل  خارجا.   -43 
لوه و دعوه  فخرج الميت و يداه و رجاله مربوطات باقمطة و وجهه ملفوف بمنديل فقال له  يسوع ح  -44 

 يذهب. 
 "  فكثيرون من اليهود الذين جاءوا الى مري  و نظروا ما فعل يسوع امنوا به -45 

 إبجيل ال.دا :
وإق مة لع زر  هو إبجيل إق مة لع زر. من آمن بلهرررروع اكون لل القل مة ورؤرة األمج م فلهرررروع هو القل مة والحل ة.

ك بت اله ب فى هل ج ق مة الي وم العمل ن على المهلح وادبيل وسيلة قتلل ، بينم  هو أاى للع ى  ل ة ل م ولكل 
الاشرررل مم  أق س لع زر . وأم  من ل م األعين المفتو ة م ألطف ل ومن فلشررروا ثل ب م عند ماولل أورشرررللم ف ؤالء قد 

 شلة  ستقا لل مملك يوس أ د الشع بين . علفوه . وم بت إق مة لع زر س ا  ما 
 

 و ال يقول العابرون بركة الرب عليك  باركناك  باس  الرب. -8  " -(:2,8: 128مز)مزمور إنجيل القداس 
 "  كثيرا ما ضايقوني منذ شبابي لكن ل  يقدروا علي -2 

 مامور ا بجيل:
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  مع.إش رة ل لم ت الل  يهوع لن  )قل مة وأمج= بركة الرب عليك 
والشرل طين م بوا سر ب موت الاشرل. ولكن ب لمهرلح م  ع موا ي.درون    ،  هم   ولوا قتل يهروع=  مرارا  كثيرة حاربوني

 .وأنه  ل  يقدروا عليَّ علين = 
 

 النبوات:
 (31-9:40)إش (28-1:49)تك

 (15-9:9)زك (20-14:3)صف
 
 - :(28 -  1:  49تك ) 
 و دعا يعقوب بنيه و قال اجتمعوا النبئك  بما يصيبك  في اخر االيام. -1 "
 اجتمعوا و اسمعوا يا بني يعقوب و اصغوا الى اسرائيل ابيك .  -2 
 راوبين انت بكري قوتي و اول قدرتي فضل الرفعة و فضل العز.  -3 
 فراشي صعد.فائرا كالماء ال تتفضل النك صعدت على مضجع ابيك حينئذ دنسته على  -4 
 شمعون و الوي اخوان االت ظل  سيوفهما. -5 
في مجلسهما ال تدخل نفسي بمجمعهما ال تتحد كرامتي النهما في غضبهما قتال انسانا و في رضاهما   -6 

 عرقبا ثورا.
 ملعون غضبهما فانه شديد و سخطهما فانه قاس اقسمهما في يعقوب و افرقهما في اسرائيل.  -7 
 يحمد اخوتك يدك على قفا اعدائك يسجد لك بنو ابيك.يهوذا اياك  -8 
 يهوذا جرو اسد من فريسة صعدت يا ابني جثا و ربض كاسد و كلبوة من ينهضه.  -9 
 ال يزول قضيب من يهوذا و مشترع من بين رجليه حتى ياتي شيلون و له يكون خضوع شعوب.   -10 
 خمر لباسه و بدم العنب ثوبه. رابطا بالكرمة جحشه و بالجفنة ابن اتانه غسل بال -11 
 مسود العينين من الخمر و مبيض االسنان من اللبن.   -12 
 زبولون عند ساحل البحر يسكن و هو عند ساحل السفن و جانبه عند صيدون. -13 
 يساكر حمار جسي  رابض بين الحظائر.  -14 
 لجزية عبدا. فراى المحل انه حسن و االرض انها نزهة فاحنى كتفه للحمل و صار ل  -15 
 دان يدين شعبه كاحد اسباط اسرائيل. -16 
 يكون دان حية على الطريق افعوانا على السبيل يلسع عقبي الفرس فيسقط راكبه الى الوراء.   -17 
 لخالصك انتظرت يا رب.  -18 
 جاد يزحمه جيش و لكنه يزح  مؤخره. -19 
 اشير خبزه سمين و هو يعطي لذات ملوك.  -20 
 نفتالي ايلة مسيبة يعطي اقواال حسنة.   -21 
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 يوسف غصن شجرة مثمرة غصن شجرة مثمرة على عين اغصان قد ارتفعت فوق حائط.  -22 
 فمررته و رمته و اضطهدته ارباب السهام.  -23 
ز يعقوب من هناك من الراعي صخر  و لكن ثبتت بمتانة قوسه و تشددت سواعد يديه من يدي عزي   -24 

 اسرائيل.
من اله ابيك الذي يعينك و من القادر على كل شيء الذي يباركك تاتي بركات السماء من فوق و    -25 

 بركات الغمر الرابض تحت بركات الثديين و الرح . 
بركات ابيك فاقت على بركات ابوي الى منية االكام الدهرية تكون على راس يوسف و على قمة نذير   -26 

 اخوته. 
 بنيامين ذئب يفترس في الصباح ياكل غنيمة و عند المساء يقس  نهبا.   -27 
ب بركته  جميع هؤالء ه  اسـباط اسـرائيل االثنا عشـر و هذا ما كلمه  به ابوه  و باركه  كل واحد بحسـ  -28 

 "  باركه 
 ع:28-1:49)اك

بلى بلم ت يع.و  ألوالمه وب لذات يوسر  الا ر ور و ا ألن المهرلح سرلمام من بهرلل. وهذا إشر رة ألن هللا يلرد أن 
 يا ر  أوالمه المؤمنين.

 
 -:(31-9:40)إش

في قولي  على جبل عال اصعدي يا مبشرة صهيون ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة اورشلي  ارفعي ال تخا -9 "
 لمدن يهوذا هوذا الهك.

 هوذا السيد الرب بقوة ياتي و ذراعه تحك  له هوذا اجرته معه و عملته قدامه.   -10 
 كراع يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحمالن و في حضنه يحملها و يقود المرضعات. -11 
من كال بكفه المياه و قاس السماوات بالشبر و كال بالكيل تراب االرض و وزن الجبال بالقبان و   -12 

 االكام بالميزان.
 من قاس روح الرب و من مشيره يعلمه.   -13 
 من استشاره فافهمه و علمه في طريق الحق و علمه معرفة و عرفه سبيل الفه .  -14 
 غبار الميزان تحسب هوذا الجزائر يرفعها كدقة. هوذا االم  كنقطة من دلو و ك  -15 
 و لبنان ليس كافيا لاليقاد و حيوانه ليس كافيا لمحرقة.  -16 
 كل االم  كال شيء قدامه من العدم و الباطل تحسب عنده. -17 
 فبمن تشبهون هللا و اي شبه تعادلون به.   -18 
 الصن  يسبكه الصانع و الصائغ يغشيه بذهب و يصوغ سالسل فضة.  -19 
 الفقير عن التقدمة ينتخب خشبا ال يسوس يطلب له صانعا ماهرا لينصب صنما ال يتزعزع.  -20 
 اال تعلمون اال تسمعون ال  تخبروا من البداءة ال  تفهموا من اساسات االرض. -21 
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 ا كالجندب الذي ينشر السماوات كسرادق و يبسطها كخيمة للسكن.الجالس على كرة االرض و سكانه -22 
 الذي يجعل العظماء ال شيء و يصير قضاة االرض كالباطل.  -23 
ل  يغرسوا بل ل  يزرعوا و ل  يتاصل في االرض ساقه  فنفخ ايضا عليه  فجفوا و العاصف كالعصف  -24 

 يحمله . 
 فبمن تشبهونني فاساويه يقول القدوس.   -25 
ارفعوا الى العالء عيونك  و انظروا من خلق هذه من الذي يخرج بعدد جندها يدعو كلها باسماء لكثرة  -26 

 القوة و كونه شديد القدرة ال يفقد احد.
 لماذا تقول يا يعقوب و تتكل  يا اسرائيل قد اختفت طريقي عن الرب و فات حقي الهي.  -27 
 خالق اطراف االرض ال يكل و ال يعيا ليس عن فهمه فحص.  اما عرفت ام ل  تسمع اله الدهر الرب -28 
 يعطي المعيي قدرة و لعدي  القوة يكثر شدة.   -29 
 الغلمان يعيون و يتعبون و الفتيان يتعثرون تعثرا. -30 
 "و اما منتظروا الرب فيجددون قوة يرفعون اجنحة كالنسور يركضون و ال يتعبون يمشون و ال يعيون  -31 
 ع:31-9:40)إش 

هررذه ع رر يرر  هللا ألوالمه. هو  م ..  هوذا أجرتـه معــه وعملــه قـدامـه.. كراع يرعى قطيع غنمــه.. يعزي الحبــالى
 ورع م  ل ة وبلمة ألوالمه.

 
 - (:20 -  14:  3صف ) 
 ترنمي يا ابنة صهيون اهتف يا اسرائيل افرحي و ابتهجي بكل قلبك يا ابنة اورشلي . -14 "
 قد نزع الرب االقضية عليك ازال عدوك ملك اسرائيل الرب في وسطك ال تنظرين بعد شرا.  -15 
 في ذلك اليوم يقال الورشلي  ال تخافي يا صهيون ال ترتخ يداك.  -16 
 الرب الهك في وسطك جبار يخلص يبتهج بك فرحا يسكت في محبته يبتهج بك بترن .  -17 
 كانوا منك حاملين عليها العار. اجمع المحزونين على الموس   -18 
هانذا في ذلك اليوم اعامل كل مذلليك و اخلص الظالعة و اجمع المنفية و اجعله  تسبيحة و اسما   -19 

 في كل ارض خزيه . 
في الوقت الذي فيه اتي بك  و في وقت جمعي اياك  الني اصـيرك  اسـما و تسـبيحة في شـعوب االرض   -20 

 "  كلها حين ارد مسبييك  قدام اعينك  قال الرب
 ع:14:3)ص 

 هذه ع  ي  هللا ألوالمه المؤمنين بل... إفرحي يا إبنة صهيون.. إن الرب في وسطك إلهك الجبار
 - (:15  - 9: 9زك )
ابتهجي جدا يا ابنة صهيون اهتفي يا بنت اورشلي  هوذا ملكك ياتي اليك هو عادل و منصور وديع و  -9 "

 راكب على حمار و على جحش ابن اتان. 
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و اقطع المركبة من افراي  و الفرس من اورشلي  و تقطع قوس الحرب و يتكل  بالسالم لالم  و    -10 
 ى اقاصي االرض. سلطانه من البحر الى البحر و من النهر ال

 و انت ايضا فاني بدم عهدك قد اطلقت اسراك من الجب الذي ليس فيه ماء.  -11 
 ارجعوا الى الحصن يا اسرى الرجاء اليوم ايضا اصرح اني ارد عليك ضعفين. -12 
الني اوترت يهوذا لنفسي و مالت القوس افراي  و انهضت ابناءك يا صهيون على بنيك يا ياوان و    -13 

 كسيف جبار.  جعلتك
 و يرى الرب فوقه  و سهمه يخرج كالبرق و السيد الرب ينفخ في البوق و يسير في زوابع الجنوب.   -14 
رب الجنود يحامي عنه  فياكلون و يدوســـون حجارة المقالع و يشـــربون و يضـــجون كما من الخمر و   -15 

 "  يمتلئون كالمنض  و كزوايا المذب 
 ع:15-9:9)ز 

ــا  وديـعا  وراكـبا  على  هرذه إرامة هللا ألوالمه.. .. بـنة صـــــــــهيون إبتهجي ـجدا  ـيا إ هوذا ملـكك ـيأتـيك ـعادال  ومخلصـــــــ
ــراك من الجب)أي أ د الشرررررررررع بينع.   اً هذه ب وة عم  سرررررررررلحدث  د = جحش هذه هم الحل ة التم أاى    أطلقت أســــ

 المهلح للع ي   ألوالمه المؤمنين.
 

 القراءات:
 

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

 

 (11,3: 29مز)
 (43-35:18)لو
 (8-1:2كو1)
 (6:2-25:1بط1)

 اإلبــــــــــركســــــــــــــــــيــــــــــس:  
القــــداس:  إنجيــــل   مزمور 
الــــــقــــــداس:   إنــــــجــــــيــــــل 

 

 (10:28-38:27)أع
 (2,8: 128مز)

 (45-1:11)يو

 
يا رب اصعدت من الهاوية نفسي احييتني من بين الهابطين في   -3 " -:(11,3: 29مز ) مزمور باكر 

 "  حولت نوحي الى رقص لي حللت مسحي و منطقتني فرحا -11 الجب.
 مامور ب كل: 

 .رددت نوحي إلى فرح لي ل ة أبدية للمؤمن مل   فل = = يا رب أصعدت من الجحي  نفسي
 
 

 -(:43-35:18)لوإنجيل باكر 
 و لما اقترب من اريحا كان اعمى جالسا على الطريق يستعطي.   -35 " 
 فلما سمع الجمع مجتازا سال ما عسى ان يكون هذا.  -36 
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 فاخبروه ان يسوع الناصري مجتاز.  -37 
 فصرخ قائال يا يسوع ابن داود ارحمني.   -38 
 ني. فانتهره المتقدمون ليسكت اما هو فصرخ اكثر كثيرا يا ابن داود ارحم  -39 
 فوقف يسوع و امر ان يقدم اليه و لما اقترب ساله.  -40 
 قائال ماذا تريد ان افعل بك فقال يا سيد ان ابصر.  -41 
 فقال له يسوع ابصر ايمانك قد شفاك.  -42 
 "  و في الحال ابصر و تبعه و هو يمجد هللا و جميع الشعب اذ راوا سبحوا هللا -43 

 إبجيل ب كل:
الل  يهرررررررررروع يفتح عينم أعمى، واألعمى ااعل وهو يمجد هللا. فإ ا م ن إبجيل ال.دا  عن إق مة لع زر وأن الل  

إيمانك ع. وال ظ قول الل  يهرررروع  4:1ويهرررروع يع م  ل ة. فمن لل  ل ة لل إسررررتن رة "والحل ة م بت بور الن  " )ي
ف  يم ن ب لل  يهرررررروع يع م  ل ة ورع م إسررررررتن رة .. "أب  هو القل مة والحل ة من يؤمن بم ولو م ت  قد خلصــــك

 ف و يحل " )إبجيل ال.دا ع.
 

 -(:8-1:2كو1)البولس 
 و انا لما اتيت اليك  ايها االخوة اتيت ليس بسمو الكالم او الحكمة مناديا لك  بشهادة هللا. -1 " 
 الني ل  اعزم ان اعرف شيئا بينك  اال يسوع المسي  و اياه مصلوبا. -2 
 و انا كنت عندك  في ضعف و خوف و رعدة كثيرة. -3 
 و كالمي و كرازتي ل  يكونا بكالم الحكمة االنسانية المقنع بل ببرهان الروح و القوة. -4 
 لكي ال يكون ايمانك  بحكمة الناس بل بقوة هللا.  -5 
لكننا نتكل  بحكمة بين الكاملين و لكن بحكمة ليست من هذا الدهر و ال من عظماء هذا الدهر الذين  -6 

 يبطلون.
 هللا في سر الحكمة المكتومة التي سبق هللا فعينها قبل الدهور لمجدنا. بل نتكل  بحكمة -7 
 "  التي ل  يعلمها احد من عظماء هذا الدهر الن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد -8 

 ال ولس:
 رأين  س ب.ً  أن ا يم ن ب لمهلح يع م  ل ة وإستن رة. وهن  بلاه يع م ل ولس الك رز  لمة وقوة.

 
 -(:6:2-25:1بط1) الكاثوليكون 

 (25:1بط1)
 "  و اما كلمة الرب فتثبت الى االبد و هذه هي الكلمة التي بشرت  بها. -25 " 
 (6-1:2بط1)
 فاطرحوا كل خبث و كل مكر و الرياء و الحسد و كل مذمة.  -1 "
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 و كاطفال مولودين االن اشتهوا اللبن العقلي العدي  الغش لكي تنموا به.  -2 
 ان كنت  قد ذقت  ان الرب صال . -3 
 الذي اذ تاتون اليه حجرا حيا مرفوضا من الناس و لكن مختار من هللا كري . -4 
وحية مقبولة عند هللا  كونوا انت  ايضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوتا مقدسا لتقدي  ذبائ  ر  -5 

 بيسوع المسي .
ــا في الكتاب هانذا اضــــع في صــــهيون حجر زاوية مختارا كريما و الذي يؤمن به لن   -6  لذلك يتضــــمن ايضــ

 "  يخزى 
 الك ثولللون:

لكن هن   شرلوط، ف  يم ن للس مجلم . الذي يؤمن به لن يخزى كل هذا أع  ه ا يم ن وهن  يضرلف اللسرول أن 
ع وصررررلوات 16،   15:13ك لتهرررر بلح والع  ء للف.لاء )عب  تقدي  ذبائ  روحيةالميد ألف ظ بل أن المؤمنين علي م  

 ع. هذا هو ا يم ن العملى .1:12ع واألجه م )رو17:51ع واللو  المنكهلة )ما2:141)ما
 

 -(:10:28-38:27)أعاإلبركسيس 
 (44-38:27)أع

 و لما شبعوا من الطعام طفقوا يخففون السفينة طارحين الحنطة في البحر.  -38 " 
و لما صار النهار ل  يكونوا يعرفون االرض و لكنه  ابصروا خليجا له شاطئ فاجمعوا ان يدفعوا اليه    -39 

 السفينة ان امكنه . 
ا رفعوا قلعا للري  الهابة و اقبلوا الى فلما نزعوا المراسي تاركين اياها في البحر و حلوا ربط الدفة ايض  -40 

 الشاطئ. 
و اذ وقعوا على موضع بين بحرين شططوا السفينة فارتكز المقدم و لبث ال يتحرك و اما المؤخر فكان   -41 

 ينحل من عنف االمواج. 
 فكان راي العسكر ان يقتلوا االسرى لئال يسب  احد منه  فيهرب.   -42 
يريد ان يخلص بولس منعه  من هذا الراي و امر ان القادرين على السباحة  و لكن قائد المئة اذ كان  -43 

 يرمون انفسه  اوال فيخرجون الى البر.
 و الباقين بعضه  على الواح و بعضه  على قطع من السفينة فهكذا حدث ان الجميع نجوا الى -44 
 "  البر. 

 (10-1:28)أع
 و لما نجوا وجدوا ان الجزيرة تدعى مليطة. -1 "
فقدم اهلها البرابرة لنا احسانا غير المعتاد النه  اوقدوا نارا و قبلوا جميعنا من اجل المطر الذي اصابنا   -2 

 و من اجل البرد. 
 فجمع بولس كثيرا من القضبان و وضعها على النار فخرجت من الحرارة افعى و نشبت في يده.  -3 
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لما راى البرابرة الوحش معلقا بيده قال بعضه  لبعض ال بد ان هذا االنسان قاتل ل  يدعه العدل يحيا و ف -4 
 لو نجا من البحر.

 فنفض هو الوحش الى النار و ل  يتضرر بشيء رديء. -5 
ل  يعرض  و اما ه  فكانوا ينتظرون انه عتيد ان ينتفخ او يسقط بغتة ميتا فاذ انتظروا كثيرا و راوا انه  -6 

 له شيء مضر تغيروا و قالوا هو اله.
و كان في ما حول ذلك الموضع ضياع لمقدم الجزيرة الذي اسمه بوبليوس فهذا قبلنا و اضافنا بمالطفة  -7 

 ثالثة ايام. 
فحدث ان ابا بوبليوس كان مضطجعا معترى بحمى و سحج فدخل اليه بولس و صلى و وضع يديه   -8 

 عليه فشفاه.
 ار هذا كان الباقون الذين به  امراض في الجزيرة ياتون و يشفون.فلما ص -9 
 "  فاكرمنا هؤالء اكرامات كثيرة و لما اقلعنا زودونا ما يحتاج اليه -10 

 ا بلمهلس:
سررررررررررمعن  أن الذي يؤمن بل لن يخاى )الك ثولللونع وهن  بلى بمو ج ل ذا. ف ولس أب.ذه هللا من الغلق ومن الحلة، 

 أم س سل ن الجارلة بمن جعلل يصني أشفلة فمكلمل سل ن الجارلة.وأكلمل  
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 رجوع للفهرس  اليوم العاشر من شهر برمهات)عيد ظهور الصليب المحيي(

 
 .توت17.. راجع قطمارس األيام يوم ال.لاءات اوتع ول م  بفس 17هن   عيدين للصليب )اليوس وروس 

 
 رجوع للفهرس  تذكار الصليب المقدس  اليوم السابع عشر من شهر توت 

 
 

 : القراءات

ــية:  مزمور العشـ
ــية:  إنجيل العشـــ
بـــــاكــر:  مــزمــور 
بـــــاكـر:   إنـجـيـــــل 
ــبــــــــولــــــــس:   الــــــ

 

 (9 - 7:  4)مز 
 (42-28:8)يو

 (3:  59)مز 
 (36-26:12)يو

 (31-17:1كو1)

ــون:   ــكـــ ــيـــ ــولـــ ــاثـــ ــكـــ  الـــ
ــس:  ــيـــــ  اإلبـــــــركســــــــــــــ
 مزمور إنجـيل الـقداس:
ــقـــــداس:  الــ ــيـــــل  ــجــ  إنــ

 

 (25-11:2بط1)
 (42-34:10)أع

 (2،  1:  64)مز 
 (38-22:10)يو

 -(:38-22:10إنجيل القداس )يو
 و كان عيد التجديد في اورشلي  و كان شتاء.   -22 " 
 و كان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان.  -23 
 له الى متى تعلق انفسنا ان كنت انت المسي  فقل لنا جهرا. فاحتاط به اليهود و قالوا   -24 
 اجابه  يسوع اني قلت لك  و لست  تؤمنون االعمال التي انا اعملها باس  ابي هي تشهد لي. -25 
 و لكنك  لست  تؤمنون النك  لست  من خرافي كما قلت لك .   -26 
 خرافي تسمع صوتي و انا اعرفها فتتبعني.  -27 
 و انا اعطيها حياة ابدية و لن تهلك الى االبد و ال يخطفها احد من يدي.  -28 
 ابي الذي اعطاني اياها هو اعظ  من الكل و ال يقدر احد ان يخطف من يد ابي. -29 
 انا و االب واحد. -30 
 فتناول اليهود ايضا حجارة ليرجموه.   -31 
 اجابه  يسوع اعماال كثيرة حسنة اريتك  من عند ابي بسبب اي عمل منها ترجمونني.  -32 
ل عمل حسن بل الجل تجديف فانك و انت انسان تجعل نفسك  اجابه اليهود قائلين لسنا نرجمك الج -33 

 الها. 
 اجابه  يسوع اليس مكتوبا في ناموسك  انا قلت انك  الهة. -34 
 ان قال الهة الولئك الذين صارت اليه  كلمة هللا و ال يمكن ان ينقض المكتوب.  -35 
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 ني قلت اني ابن هللا.فالذي قدسه االب و ارسله الى العال  اتقولون له انك تجدف ال   -36 
 ان كنت لست اعمل اعمال ابي فال تؤمنوا بي.  -37 
 " و لكن ان كنت اعمل فان ل  تؤمنوا بي فامنوا باالعمال لكي تعرفوا و تؤمنوا ان االب في و انا فيه -38 

ة  التجديد يتم فم الكنله = في أورشلي  ب لصليب اجدمت  ل ة الاشل. = وكان في ذاك الزمن عيد التجديد
الشت ء بلومة وأم  ر وو ل إش رة للخ لة وال لومة اللو لة ق ل المهلح. م ن هذا   ل  = وكان شتاء)أورشللمع. 
فالذي قدسه  الصليب أي األلم راف  المهلح مل  ل ال، ف و أاى ل ذا= = أخذ اليهود حجارة ليرجموهالاشلرة. 

 يهوع فم  = وكان يسوع يمشي في الهيكلأي اصصل ا   للصلب. = اآلب وأرسله إلى العال 
 .ف ذا هو التجديد والخلل.ة الجديدة هذه اه وي يهوع فم  ال للل 

 
لك ينبغي التســــــبي  يا هللا فى صــــــهيون، ولك توفى النذور فى  " -(:2،   1:    65مزمور إنجيل القداس )مز  

 " كل بشر. هلليلوياأورشلي ، استمع يا هللا صلواتي، ألنه إليك يأتي 
الخلل.ة الجديدة على الخ ص الذي  صررررلت عللل. وراجي مامور  وواجب   هذا عمل=   لك ينبغي التســـبي  يا هللا

 اوتع.16قدا  يوس )
 

  -السنكسار:

 ش في عهد الملك قسطنطين البار 43تذكار اإلحتفال بالصليب المجيد بكنيسة القيامة سنة  " 
نعيد في هذا اليوم بتذكار ظهور الصليب المجيد الذي لمخلصنا يسوع المسي  . هذا الذي أظهرته الملكة  

المحبة للمسي  القديسة هيالنة أم قسطنطين من تحت كوم الجلجثة الذي أمرت بإزالته ، أما سبب وجود هذا  
لمخلص من إقامة الموتى وعبراء الكوم فهو أنه لما رأى رؤساء اليهود كثرة العجائب التي تظهر من قبر ا

المقعدين ، غضبوا ونادوا في جميع اليهودية وأورشلي  " كل من كنس داره أو كان عنده تراب ، فال يلقيه إال 
على مقبرة يسوع الناصري" ، واستمر الحال على ذلك أكثر من مائتي سنة حتى صار كوما عظيما . ولما 

موضع الصليب ل  يفيدوها . وأخيرا أرشدها بعضه  عن رجل حضرت القديسة هيالنة وسألت اليهود عن 
يهودي مسن يسمى يهوذا يعرف مكانه ، فاستدعته فأنكر أوال ، ولما شددت عليه اعلمها مكان الكوم .  

فأزالته وأخرجت منه الصليب المقدس وبنت كنيسة وكرست عيد له في السابع عشر من شهر توت . وصارت 
 ها مثل عيد القيامة .  الشعوب المسيحية تحج إلي

واتفق أن كان إنسان مسافرا هو وجماعته مع الشعب إلى أورشلي  يدعى إسحق السامري ، هذا كان يبكت 
الناس على تكبده  المتاعب في الذهاب إلى أورشلي  .ليسجدوا لخشبه . وكان مع الشعب قسا يسمى  

فأتوا إلى بئر فوجدوا ماءها نتنا مرا ،  أوخيدس ، وفيما ه  سائرون في الطريق عطشوا ، ول  يجدوا ماء
فضاق صدر الشعب جدا . وابتدأ إسحق السامري يهزأ به  ويقول ان أنا شاهدت قوة باس  الصليب! آمنت  
بالمسي  . فغار القس أوخيدس غيرة إلهية وصلى على الماء النتن ورشمه بعالمة الصليب فصار حلوا . 
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ق فانه لما تنأول وعاءه ليشرب وجده نتنا مدودا . فندم وبكى وأتى وشرب منه كل الشعب ودوابه  . أما إسح
إلى القديس القس أوخيدس وخر عند قدميه أمن بالسيد المسي  . وشرب من الماء فوجده حلوا . وصار في  

صليب من نور . وبنوا هناك   ماء هذه البئر قوة ان يكون حلوا للمؤمنين ، ومرا لغيره  . كما ظهر فيه
 .  كنيسة

 لما وصل إسحق السامري إلى مدينة القدس ذهب إلى أسقفها واعتمد منه هو وأهل بيته .  و 
أما ظهور الصليب المجيد على يد الملكة هيالنة فكان في اليوم ا العاشر من برمهات . وألنه دائم ا يكون في 

سجود لربنا يسوع توت الذي هو تكريس كنيسته . والمجد وال  17الصوم الكبير فقد استبدله اآلباء بيوم  
 المسي  إلى أبد اآلبدين . آمين .  

 مالحظة طقسية :  
 أيام  3+ طقس عيد الصليب شعانيني  

 + تقرأ فصول عيد الصليب في الثالثة أيام العيد حتى أيام اآلحاد  
 + يقال تى شورى والهيتنيات وفاى إيتاف إنف الخاصة بعيد الصليب كما تقال القسمة السريانية  

 "  يد الصليب معاملة األعياد السيدية .+ يعامل ع

 إستشهاد القديس قسطور القس"
تذكار إستشهاد القديس قسطور القس . وفيه أيضا إستشهد القديس أبا قسطور القس في أيام اإلمبراطور  

 دقلديانوس .  
حيين وقد ولد هذا القديس في قرية بردنوها ) قرية بمركز مطاي محافظة المنيا ( بصعيد مصر من أبوين مسي

ربياه على الفضيلة والتقوى رس  شماسا فالزم البيعة بعد ذلك تزوج ورسموه قسا على كنيسة بلدته فرعى 
 الشعب احسن رعاية . وقد أنجب ابنا أسماه أفراهام على اس  والده وابنة اسمها در مودة . 

ن شعبه ولما أثار كبر القس قسطور في العمر وأصب  كاهنا وقورا ذا شيبة صالحة وكان محبوبا م
دقلديانوس االضطهاد على المسيحيين . أخذ قسطور القس يجول بين شعبه يثبته  على اإليمان المستقي  

محافظة المنيا ( عاصمة المنطقة والقريبة من بلدته .  - وذهب إلى بلدة القيس ) قرية تابعة لمركز بني مزار 
وكان يثبته  ويشجعه  ولما بلغ الوالي أن القس    ليفتقد المسيحيين المسجونين بسبب إيمانه  بالمسي 

قسطور يشجع المسيحيين على الثبات في اإليمان وعدم السجود لألوثان أمر بالقبض عليه وعحضاره مع  
 المسجونين للتعذيب الشديد وعذبوه بكل أنواع العذاب وكان الرب يعزيه ويقويه ويشفيه .  

مة وكان أسمه كلكيانوس ليعذبه وبعد أن عذبه كثيرا وظهرت منه  بعد ذلك أرسله الوالي إلى والي مصر القدي 
معجزات وعجائب كثيرة أثناء سجنه وتعذيبه أرسله إلى والي اإلسكندرية فعذبه هو أيضا بشدة ث  سقاه سما  

مميتا فل  يضره ألنه رش  الكأس بعالمة الصليب قبل أن يشربه . ولما تعب من تعذيبه أمر بقطع رأسه وكان 
في ذلك الوقت يقرب من مائة وعشرة سنة وبينما هو يصلي قبل تنفيذ الحك  ناداه صوت من السماء  عمره 

قائال : يا حبيبي قسطور تعال إلى موضع الراحة ث  قطعوا رأسه فنال إكليل الشهادة . وقام القديس يوليوس  



 قراءات الصوم الكبير)اليوم العاشر من شهر برمهات)عيد ظهور الصليب المحيي((
 

402 

بله أهلها بالتسابي  واأللحان  االقفهصي بكتابة سيرته وتكفين جسده وعرساله إلى بلدة بردنوها . وهناك استق
وحملوه إلى بيته حتى أنقضي زمن االضطهاد ، فبنوا كنيسة على اسمه كرست في اليوم السابع عشر من  

 " شهر أمشير .بركة صلواته فلتكن معنا . آمين

 نياحة القديسة ثاؤغنسطا" 
يوس الملكين البارين ، وحدث في مثل هذا اليوم تنيحت المطوبة ثاؤغنسطا . كانت على أيام أنوريوس أرغاد

أنه في أحد األيام أتى رسل من قبل ملك الهند بهدية للملكين ، وفى طريق عودته  وجدوا هذه العذراء  
ثاؤغنسطا وفى يدها كتاب تقرأ فيه . .فأختطفوها وانطلقوا بها إلى بالده  ، وصارت رئيسة على حش  الملك  

يدا ، فأخذته في حضنها وصلبت عليه بعالمة الصليب ، ونسائه . واتفق أن ابن الملك مرض مرضا شد
 فعوفي في الحال ، فشاع الخبر في تلك البلد ، ومن ذلك اليوم أعتقت ونالت حريتها . 

واتفق أن الملك ذهب إلى الحرب فحل حوله قتام وضباب ، ولمعرفته بعالمة الصليب التي ترشمها ثاؤغنسطا 
 مة الصليب غلب أعداءه .  ، صلب على الري  فصارت صحوا ، وبعال

ولما عاد من الحرب خر عند قدمي القديسة طالبا المعمودية المقدسة هو وأهل المدينة . فعرفته  أنه ليس  
لها أن تعمد ، فأرسلوا إلى الملك أنوريوس يعرفونه بقبوله  اإليمان ، ويطلبون منه قسا يعمده  . فأرسل له   

وله  من جسد المسي  ودمه . ففرحت العذراء بمجيئه . وتبارك كل  قسا حبيسا قديسا فعمده  جميعا . ونا
 منهما من اآلخر ، وأقامت لها ديرا اجتمع فيه كثيرات من العذارى اللواتي رغبن في الرهبنة . 

ولما عاد القس إلى الملك وأعلمه بعودة أهل المدينة إلى اإليمان بالسيد المسي  فرح كثيرا ، واتفق مع  
رسامة القس أسقفا وأعادته إليه  . فابتهجت نفوسه  ، وكانوا قد بنوا كنيسة عظيمة ،  البطريرك على 

واحتاجوا إلى أعمدة . وكان هناك هيكل كبير لألوثان به أعمدة فنقلوها إلى هذه البيعة . وعاد بقية أهل  
الدير وسط العذارى .   المدينة إلى اإليمان بالسيد المسي  . أما العذراء فابتهجت بما ت  . ث  تنيحت في ذلك

 "صالتها تكون معنا آمين .

 نياحة القديس المعل  جرجس الجوهري " 
م ( تني    1810للشهداء )  1557تذكار نياحة القديس المعل  جرجس الجوهري . وفيه أيضا من سنة 

القديس جرجس الجوهري . كان المعل  جرجس الجوهري من مشاهير االقباط في أوأخر القرن الثامن عشر 
يس الوزراء حاليا  وأوائل القرن التاسع عشر . وهو شقيق المعل  إبراهي  الجوهري ) رئيس كتاب مصر أي رئ

( . وقد تربي مثل أخيه في كتاب مدينة قليوب كنظام ذلك العصر . فتعل  القراءة والكتابة والحساب . الذي  
كان يشغل منصب رئيس كتاب مصر في األعمال واألمور الكتابية . فكان له خير وأفضل مرشد وكان مالزمته 

حه . عندما تقلد منصب رياسة المباشرين ) أي رئيس  ألخيه ذات أثر فعال في مستقبل حياته وسببا في نجا
الوزراء حاليا ( بعد نياحة أخيه المعل  إبراهي  الجوهري . وقد باشر المعل  جرجس شئون وظيفته في أربعة  

ومدة حك  الحملة الفرنسية ومدة حك  األتراك _ ث  أول حك  محمد على   -عهود مختلفة ) في حك  المماليك 
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قي شدائد كثيرة وكان عظي  النفس كريما في العطاء يوزع على الفقراء والمساكين والكنائس باشا ( . وقد ال
 واألديرة األموال الكثيرة خصوصا في المناسبات . 

كما أنه ساعد البابا مرقس الثامن في بناء الكنيسة المرقسية الكبرى باالزبكية ومقر البطريركية المجاور لها 
ذي كان قد حصل قبل نياحته على فرمان من الباب العالي ببنائها . هذا وقد عينه  في أمالكه وأمالك أخيه ال

البابا مرقس الثامن ناظرا على كثير من كنائس القاهرة ومصر القديمة وذلك لمحبته للكنائس واهتمامه  
 بتعميرها والعناية بها  

المدفن الخاص بهما بجوار   مرض المعل  جرجس في أوأخر حياته ث  تني  بسالم . ودفن بجوار شقيقه في
كنيسة مار جرجس بدرب النقا بمصر القديمة وال يزال قبرهما موجودا حتى اآلن وفوقه كنيسة صغيرة يصلي  

 " فيها في تذكاراتهما .
بلم  ت وألبل يلون ماامً   10س وم ن فم يوس  326اذم ر ظ ور الصليب المجيد بإجت  م الملكة هي بة فم سنة 

س للصليب  627بلم  ت ف و إكتش ف هلقل ا م لاطور سنة    10اوت. أم  17الكنلهة بيوس   يوس صوس إست دلتل
 بعد أن سلقل ملك الفل  و هب ل  مه فح ربل هلقل ملك اللوس وأرشده هللا لمل ن الصليب وع م بل. 

 ا م لاطور على علشل. مهلى وهو يوس جلو  قه ن ين الك يل 12بلم  ت ، 10لذلك ا.لأ هذه ال.لاءات يوس  

 - أي س لعيد الصليب: 3وألهملة الصليب فم  ل ان  بل هو طلر   ل ان  اخصا الكنلهة  

 المهلح ج ء للصلب.  توت 17اليوم األول:  -1
ا فخر رسررررررررررررررتلر  إمتردام لرذبلحرة الصررررررررررررررليرب وهرذه هم دار مانر  على ط.س ملكم   توت 18اليوم الثاني:  -2

 ص مق.
 صلب المهلح علين  أن بحل   ل ة الصليب  مم         توت19اليوم الثالث:   -3

 )أي بتاي المهلحع                                 
 

قد ارتســ  علينا نور وجهك يارب، أعطيت ســرورا لقلبي، ألنك أنت وحدك  " -(:8،   6:    4مزمور العشــية )مز  
 "  يارب، أسكنتني على الرجاء. هلليلويا

ع. 22:6هذه اه وي "إن م بت عينك بهل ة فجهد  ملل يلون بيلًا" )مت =  قد أرتس  علينا نور وجهك يا رب
 لره المهلح من ا لة  ب الع لم وق ل  فمن هو ث بت فم ال يت ينعلس عللل بور ر  ال يت. وال  بت هو الذي 

 .أعطيت سرورا  لقلبيأن يحمل صليب المهلح. وهذا يع لل هللا عااًء= 

 
  -(:42-28:8إنجيل العشية )يو

فقال له  يسوع متى رفعت  ابن االنسان فحينئذ تفهمون اني انا هو و لست افعل شيئا من نفسي بل    -28 "
 اتكل  بهذا كما علمني ابي. 
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 و الذي ارسلني هو معي و ل  يتركني االب وحدي الني في كل حين افعل ما يرضيه.   -29 
 و بينما هو يتكل  بهذا امن به كثيرون.   -30 
 فقال يسوع لليهود الذين امنوا به انك  ان ثبت  في كالمي فبالحقيقة تكونون تالميذي.   -31 
 و تعرفون الحق و الحق يحررك .   -32 
 ذرية ابراهي  و ل  نستعبد الحد قط كيف تقول انت انك  تصيرون احرارا. اجابوه اننا  -33 
 اجابه  يسوع الحق الحق اقول لك  ان كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية. -34 
 و العبد ال يبقى في البيت الى االبد اما االبن فيبقى الى االبد.  -35 
 فان حررك  االبن فبالحقيقة تكونون احرارا.  -36 
 انا عال  انك  ذرية ابراهي  لكنك  تطلبون ان تقتلوني الن كالمي ال موضع له فيك .  -37 
 بيك .انا اتكل  بما رايت عند ابي و انت  تعملون ما رايت  عند ا -38 
 اجابوا و قالوا له ابونا هو ابراهي  قال له  يسوع لو كنت  اوالد ابراهي  لكنت  تعملون اعمال ابراهي .  -39 
و لكنك  االن تطلبون ان تقتلوني و انا انسان قد كلمك  بالحق الذي سمعه من هللا هذا ل  يعمله    -40 

 ابراهي .
 ل  نولد من زنا لنا اب واحد و هو هللا.انت  تعملون اعمال ابيك  فقالوا له اننا  -41 
فقال له  يسوع لو كان هللا اباك  لكنت  تحبونني الني خرجت من قبل هللا و اتيت الني ل  ات من نفسي    -42 

 " بل ذاك ارسلني
المهلح أاى للحلر. ولكن ملف؟ بمن بعلف الح  والح  هو المهلح  = تعرفون الحق ويجعلك  الحق أحرارا  

م  الع لم ف و ب طل األب طيل، ومن يجلي وراء ملذاال يهتع ده الع لم. إ ًا م  هو ال لر ؟ هذا م   ع. أ6:14)يو 
ق لل بولس "فح ش  لم أن أفتخل إال بصليب ربن  يهوع المهلح، الذي بل قد ُصل ب الع لم لم وأب  للع لم"  

ثم بلى الصليب الذي .  يتأما من يصنع الخطية فهو عبد للخطية. والعبد ليس ثابت في البع. 14:6) ل
 . وأنت  اآلن تطلبون أن تقتلونيي    المهلح=  

 
أعطيـت الـذين يتقونـك عالمـة، ليهربوا من وجـه القوس، لكي مـا ينجوا  "    -(:5،    4:    60مزمور بـاكر )مز  

 "أحباؤك، خلصني بيمينك. هلليلويا 
المعنى أب م   ليهربوا من وجه القوسص رت ع مة المهلحيين هم الصليب. = أعطيت الذين يتقونك عالمة 

=  لكيما ينجو أحباؤك= الذى يوجل س  مل المخ معة ال. الة للمؤمنين   ب لصليب ينجون من  لو  الشل  ن
 الصليب قوة للخ ص من الشل  ن. وع مة ب   بنجو. 

  -(:36-26:12إنجيل باكر )يو
فليتبعني و حيث اكون انا هناك ايضا يكون خادمي و ان كان احد يخدمني  ان كان احد يخدمني  -26 "

 يكرمه االب. 
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االن نفسي قد اضطربت و ماذا اقول ايها االب نجني من هذه الساعة و لكن الجل هذا اتيت الى هذه  -27 
 الساعة. 

 ايها االب مجد اسمك فجاء صوت من السماء مجدت و امجد ايضا.  -28 
 كان واقفا و سمع قال قد حدث رعد و اخرون قالوا قد كلمه مالك. فالجمع الذي  -29 
 اجاب يسوع و قال ليس من اجلي صار هذا الصوت بل من اجلك . -30 
 االن دينونة هذا العال  االن يطرح رئيس هذا العال  خارجا.  -31 
 و انا ان ارتفعت عن االرض اجذب الي الجميع.   -32 
 يتة كان مزمعا ان يموت.قال هذا مشيرا الى اية م   -33 
فاجابه الجمع نحن سمعنا من الناموس ان المسي  يبقى الى االبد فكيف تقول انت انه ينبغي ان   -34 

 يرتفع ابن االنسان من هو هذا ابن االنسان.
فقال له  يسوع النور معك  زمانا قليال بعد فسيروا ما دام لك  النور لئال يدركك  الظالم و الذي يسير   -35 

 في الظالم ال يعل  الى اين يذهب.
 " ما دام لك  النور امنوا بالنور لتصيروا ابناء النور تكل  يسوع بهذا ث  مضى و اختفى عنه  -36 

أي من يلرد أن يصيل الميذًا للمهلح فللحمل صليال ا بعً  المهلح الذي ق ل هن  أبل  = من يخدمني فليتبعني 
والصليب  . وأنا أيضا  إذا إرتفعت أجذب إلّى كل واحد. وهذا كان يقوله مشيرا  أنه بأي ميتة يموتسلصلب=  

لكن  )الصليبع ساعة يا أبتي نجني من هذه الفم  ي دأ ب لصليب ينت م ب لمجد  تمً . يا أبتي مجد إبنك مجد= 
 من أجل هذه الساعة أتيت. 

 
  -(:31-17:1كو1البولس )

 الن المسي  ل  يرسلني العمد بل البشر ال بحكمة كالم لئال يتعطل صليب المسي .  -17 "
 فان كلمة الصليب عند الهالكين جهالة و اما عندنا نحن المخلصين فهي قوة هللا.  -18 
 ماء و ارفض فه  الفهماء.النه مكتوب سابيد حكمة الحك  -19 
 اين الحكي  اين الكاتب اين مباحث هذا الدهر ال  يجهل هللا حكمة هذا العال . -20 
النه اذ كان العال  في حكمة هللا ل  يعرف هللا بالحكمة استحسن هللا ان يخلص المؤمنين بجهالة    -21 

 الكرازة. 
 . الن اليهود يسالون اية و اليونانيين يطلبون حكمة  -22 
 و لكننا نحن نكرز بالمسي  مصلوبا لليهود عثرة و لليونانيين جهالة.  -23 
 و اما للمدعوين يهودا و يونانيين فبالمسي  قوة هللا و حكمة هللا.   -24 
 الن جهالة هللا احك  من الناس و ضعف هللا اقوى من الناس.  -25 
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لجسد ليس كثيرون اقوياء ليس كثيرون  فانظروا دعوتك  ايها االخوة ان ليس كثيرون حكماء حسب ا  -26 
 شرفاء. 

 بل اختار هللا جهال العال  ليخزي الحكماء و اختار هللا ضعفاء العال  ليخزي االقوياء.   -27 
 و اختار هللا ادنياء العال  و المزدرى و غير الموجود ليبطل الموجود.   -28 
 لكي ال يفتخر كل ذي جسد امامه.  -29 
   يسوع الذي صار لنا حكمة من هللا و برا و قداسة و فداء.و منه انت  بالمسي  -30 
 " حتى كما هو مكتوب من افتخر فليفتخر بالرب -31 

أما عندنا نحن المخلصين =   لمة الك س و لمة الاشل م م  م بت ف م ضةلفة لكن قوة الصليب ف م جا رة
الصليب هو ج هل مصيله ال   . أم  من  فمن يلفض = فهو قوة هللا. وكلمة الصليب عند الهالكين جهالة

 ي. ل صليال يصاح قورً . 

 
  -(:25-11:2بط1الكاثوليكون )

 ايها االحباء اطلب اليك  كغرباء و نزالء ان تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس.  -11" 
ر يمجدون هللا في  و ان تكون سيرتك  بين االم  حسنة لكي يكونوا في ما يفترون عليك  كفاعلي ش  -12 

 يوم االفتقاد من اجل اعمالك  الحسنة التي يالحظونها.
 فاخضعوا لكل ترتيب بشري من اجل الرب ان كان للملك فكمن هو فوق الكل.  -13 
 او للوالة فكمرسلين منه لالنتقام من فاعلي الشر و للمدح لفاعلي الخير.  -14 
 الن هكذا هي مشيئة هللا ان تفعلوا الخير فتسكتوا جهالة الناس االغبياء.   -15 
 كاحرار و ليس كالذين الحرية عنده  سترة للشر بل كعبيد هللا. -16 
 موا الملك.اكرموا الجميع احبوا االخوة خافوا هللا اكر  -17 
 ايها الخدام كونوا خاضعين بكل هيبة للسادة ليس للصالحين المترفقين فقط بل للعنفاء ايضا. -18 
 الن هذا فضل ان كان احد من اجل ضمير نحو هللا يحتمل احزانا متالما بالظل .   -19 
خير فتصبرون  النه اي مجد هو ان كنت  تلطمون مخطئين فتصبرون بل ان كنت  تتالمون عاملين ال  -20 

 فهذا فضل عند هللا. 
 النك  لهذا دعيت  فان المسي  ايضا تال  الجلنا تاركا لنا مثاال لكي تتبعوا خطواته.   -21 
 الذي ل  يفعل خطية و ال وجد في فمه مكر.  -22 
 الذي اذ شت  ل  يكن يشت  عوضا و اذ تال  ل  يكن يهدد بل كان يسل  لمن يقضي بعدل.  -23 
الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته  -24 

 شفيت . 
 "النك  كنت  كخراف ضالة لكنك  رجعت  االن الى راعي نفوسك  و اسقفها  -25 
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م ش وات  ال  الش وات هو صلب ألهواء الجهد وهذا م  يدعو لل اللسول، وهذه هم الحلمة، أم  من ينغمس ف
هو أيضا  تأل  عنا تاركا  لنا مثاال  لكي نتبع الع لم ف ذا ج  لة ا.وم لل   . فنحن بتاي ا وات المهلح= 

 خطواته.. الذي رفع خطايانا على الخشبة بجسده.
 

  -(:42-34:10اإلبركسيس )أع
 ففت  بطرس فاه و قال بالحق انا اجد ان هللا ال يقبل الوجوه.  -34" 
 امة الذي يتقيه و يصنع البر مقبول عنده. بل في كل  -35 
 الكلمة التي ارسلها الى بني اسرائيل يبشر بالسالم بيسوع المسي  هذا هو رب الكل. -36 
 انت  تعلمون االمر الذي صار في كل اليهودية مبتدئا من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا.  -37 
 بالروح القدس و القوة الذي جال يصنع خيرا و يشفي جميع يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه هللا  -38 

 المتسلط عليه  ابليس الن هللا كان معه. 
 و نحن شهود بكل ما فعل في كورة اليهودية و في اورشلي  الذي ايضا قتلوه معلقين اياه على خشبة.  -39 
 هذا اقامه هللا في اليوم الثالث و اعطى ان يصير ظاهرا.  -40 
لجميع الشعب بل لشهود سبق هللا فانتخبه  لنا نحن الذين اكلنا و شربنا معه بعد قيامته من  ليس  -41 

 االموات. 
 " و اوصانا ان نكرز للشعب و نشهد بان هذا هو المعين من هللا ديانا لالحياء و االموات -42 

هذا أق مل هللا. ف لموت للس ب  ية المؤمن بل هن    . الذي قتلوه أيضا  معلقين إياه على خشبةب ل  ياشل بمن 
 . وكل ومن يؤمن به ينال بإسمه غفران الخطاياقل مة ومجد. 
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  اليوم التاسع والعشرون من شهر برمهات
 مخلصنا عيد البشارة وقيامة 

 رجوع للفهرس 

 
 راجع عيد البشارة في قطمارس األحد السنوي.

 
 رجوع للفهرس  اليوم التاسع والعشرين من شهر برمهات

 
 عيد البشارة بالخالص المجيد وقيامة مخلصنا

 
 راجع التفسير في كتاب قطمارس اآلحاد

 
 القرأت: 

 ( 6:2- 1:1يو1(              الكاثوليكون: )7,5:  143مز مزمور عشية: )
 ( 34-23:7(                اإلبركسيس: )أع50-36:7)لوإنجيل عشية: 
 ( 13: 44مز(                مزمور إنجيل القداس: )6,5: 71مز مزمور باكر: ) 

 ( 38- 26:1(               إنجيل القداس: )لو28-20:11إنجيل باكر: )لو
 ( 31-1:3البولس: )رو

 
  -(:38-26:1لوإنجيل القداس )

 س ارسل جبرائيل المالك من هللا الى مدينة من الجليل اسمها ناصرة.و في الشهر الساد  -26 " 
 الى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف و اس  العذراء مري . -27 
 فدخل اليها المالك و قال سالم لك ايتها المنع  عليها الرب معك مباركة انت في النساء.   -28 
 فلما راته اضطربت من كالمه و فكرت ما عسى ان تكون هذه التحية.   -29 
 فقال لها المالك ال تخافي يا مري  النك قد وجدت نعمة عند هللا.   -30 
 سمينه يسوع.و ها انت ستحبلين و تلدين ابنا و ت  -31 
 هذا يكون عظيما و ابن العلي يدعى و يعطيه الرب االله كرسي داود ابيه.   -32 
 و يملك على بيت يعقوب الى االبد و ال يكون لملكه نهاية.   -33 
 فقالت مري  للمالك كيف يكون هذا و انا لست اعرف رجال.  -34 
لعلي تظللك فلذلك ايضا القدوس المولود منك فاجاب المالك و قال لها الروح القدس يحل عليك و قوة ا  -35 

 يدعى ابن هللا.
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و هوذا اليصابات نسيبتك هي ايضا حبلى بابن في شيخوختها و هذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة   -36 
 عاقرا. 

 النه ليس شيء غير ممكن لدى هللا.  -37 
 " فقالت مري  هوذا انا امة الرب ليكن لي كقولك فمضى من عندها المالك -38 

القداس: للعذراء    إنجيل  الم    بش رة  نعمة"ال ظ  المملؤة  أيتها  لَك  إستح.ت  لك    "سالم  بعمة ألب    إمتألت  ف ى 
 لج  مه  فى أن احفظ بفه   ط هلة، هى إستح.ت أن يحل المهلح في  . 

يج هد سلمتلىء بعمة اغيل ط لعتل ورحل المهلح ب  يم ن فى قلال، وب لت لى اكون لن   ل ال، واكون لن   وهلذا مل من 
للس عن شك. بل هى  يل متاوجة وال الرد    .. كيف..ط لعة جديدة. وهذه هى بش رة الخ ص وسؤال ملرم العذراء

 الاواج بل وه ت بفه   هلل فكلف اح ل والد.
 

ــعبك وكل بيت أبيك . فإن  -(:13:  44مزمزمور إنجيل القداس ) ــى شـ ــمعى يا إبنتى وأميلى أذنك . وأنسـ الملك  إسـ
   قد إشتهى حسنك . ألنه هو ربك . هليلويا .

 : "الملك قد إشت ى  هنك" هى العذراء ال  هلة التى إشت ى هللا  هن   فتجهد من ب ن   للخلا الع لم. مزمور اإلنجيل
 

 -السنكسار:
 البشارة المجيدعيد "  

 "ال يحتفل به من ختام الصوم إلي ش  النسي + "
في هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار بشارة أمنا والدة اإلله العذراء القديسة مري  وذلك أنه لما جاء الوقت المعين 

لتي من سبط يهوذا  منذ األزل من هللا لخالص البشر . أرسل هللا رئيس المالئكة جبرائيل إلى القديسة مري  البتول ا
ومن قبيلة داود الملك ليبشرها بالحبل اإللهي والميالد المجيد . كما شهد بذلك الكتاب المقدس بقوله : في الشهر  
السادس أرسل جبرائيل المالك من هللا إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود 

إليها المالك وقال : سالم لك آيتها الممتلئة نعمة . الرب معك مباركة أنت  اسمه يوسف واس  العذراء مري  فدخل 
في النساء فلما رأته اضطربت من كالمه وفكرت ما عسي أن تكون هذه التحية فقال لها المالك " ال تخافي يا مري   

وابن العلي يدعي  ألنك قد وجدت نعمة عند هللا وها أنت ستحلبين وتلدين أبنا وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما 
ويعطيه الرب اإلله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى األبد و ال يكون لملكه نهاية' " فقالت مري  للمالك  

" كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجال ؟ " فأجاب المالك وقال لها " الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك 
" ابن هللا" ث  قدم لها دليال على صدق بشارته قائال : " هوذا اليصابات فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعي

نسيبتك هي أيضا حبلي بابن في شيخوختها وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا , ألنه ليس شيء غير  
 -  26:  1ممكن لدي هللا " فقالت مري  " هودا أنا أمة الرب . ليكن لي كقولك " فمضى من عندها المالك )لو 

( وعند قبولها هذه البشارة اإللهية نزل االبن الوحيد قوة هللا الكلمة أحد الثالثة األقاني  األزلية وحل في   38
 أحشائها حلوال ال يدرك البشر كيفيته واتحد للوقت بإنسانية كاملة اتحادا كامال ل  يكن بعده افتراق .  
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لبشري بخالص العال  وفي مثله ت  الخالص بالقيامة المجيدة آلدم فهذا اليوم آذن هو بكر األعياد . ألن فيه كانت ا
 "  وبنيه من أيدي الشيطان نسأل إلهنا وفادينا أن يتفضل فيغفر لنا آثامنا ويتجاوز عن خطايانا . أمين

 تذكار قيامة مخلصنا الصال  من األموات " 
ألن ربنا له المجد لما أكمل تدبيره على األرض    في هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار كمال الخالص بالقيامة المجيدة

، و فى مدة ثالث وثالثين سنة وتأل  بإرادته في ليلة السابع والعشرين من هذا الشهر قام من بين األموات في مثل  
هذا اليوم الذي فيه بشر أهل العال  بتجسد المسي  الذي كانوا ينتظرونه واليوم الذي بشر فيه األحياء واألموات  

ثقوا بالخالص كان في يوم الجمعة إلى أن تحقق ذلك في يوم األحد لألحياء وتيقنوا من قيامته  بقيامة جسد وو 
المسي  الذي هو رأسه  كما يقول الرسول أن المسي  هو الذي أقام المضجعين نسأله كعظ  رأفته وسعة رحمته أن 

 " ن .يتفضل علينا بمغفرة خطايانا له المجد الدائ  إلى األبد . آمي
 الاش رة هى بمجىء المهلح للخلصن  من الموت والشل  ن والخ لة. 

 
يدك من   . إرسـل  . إلمس الجبال فتدخن  "يا رب طأطىء السـموات وأنزل  (  7,5:  143مز)مزمور -مزمور عشـية :

  العالء . إنقذنى ونجنى . هليلويا .
هى ش وة مل إبه ن م  ق ل المهلح لينال المهلح ورتجهد. وهى ش وة   "يا رب طأطىء السموات وأنزل":  مزمور عشية

 ض .كل من  لل مطىء المهلح الهموات أى يجعلن  بحل  الهم ور ت وبحن على األر 
 to bow downطمطم      

 ف لمهلح فى سم ال، لكنل جعلن  بحل  الهم ور ت 
 ع. 20:3على األرض= ألن سيلان  هى فى الهموات )فىوبحن  

 
 
 
 

 -(:50-36:7لوإنجيل العشية )
 و ساله واحد من الفريسيين ان ياكل معه فدخل بيت الفريسي و اتكا.  -36 " 
 و اذا امراة في المدينة كانت خاطئة اذ علمت انه متكئ في بيت الفريسي جاءت بقارورة طيب.  -37 
و وقفت عند قدميه من ورائه باكية و ابتدات تبل قدميه بالدموع و كانت تمسحهما بشعر راسها و تقبل   -38 

 قدميه و تدهنهما بالطيب. 
سه قائال لو كان هذا نبيا لعل  من هذه االمراة التي تلمسه و  فلما راى الفريسي الذي دعاه ذلك تكل  في نف  -39 

 ما هي انها خاطئة.
 فاجاب يسوع و قال له يا سمعان عندي شيء اقوله لك فقال قل يا معل .  -40 
 كان لمداين مديونان على الواحد خمس مئة دينار و على االخر خمسون.  -41 

 السماء

 األرض
 طأطىءالسموات
 أى أحناها ألسفل
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 عا فقل ايهما يكون اكثر حبا له. و اذ ل  يكن لهما ما يوفيان سامحهما جمي  -42 
 فاجاب سمعان و قال اظن الذي سامحه باالكثر فقال له بالصواب حكمت.   -43 
ث  التفت الى المراة و قال لسمعان اتنظر هذه المراة اني دخلت بيتك و ماء الجل رجلي ل  تعط و اما هي    -44 

 فقد غسلت رجلي بالدموع و مسحتهما بشعر راسها. 
 تقبلني و اما هي فمنذ دخلت ل  تكف عن تقبيل رجلي.  قبلة ل   -45 
 بزيت ل  تدهن راسي و اما هي فقد دهنت بالطيب رجلي.  -46 
 من اجل ذلك اقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة النها احبت كثيرا و الذي يغفر له قليل يحب قليال.   -47 
 ث  قال لها مغفورة لك خطاياك.   -48 
 ه يقولون في انفسه  من هذا الذي يغفر خطايا ايضا. فابتدا المتكئون مع   -49 
 "  فقال للمراة ايمانك قد خلصك اذهبي بسالم -50 

: هذه هى الاش رة، ا ص الخ  ة، فل.د سمعت الملأة الخ طئة قول الهيد المهلح "إيم بك  قد الصك.. إنجيل عشية
 وب ذا ا بهح ق وهذه الدموع بدأت هذه الملأة  ل ة سم ورة على األرض، وهذا هو الخ ص .  مغفورة لك ا  ي  ".

ولكن لن  ظ أن طلر  ا قتلا  للمهلح  تى بهمي هذه الوعوم هو ال لر  الذى إااعتل الملأة أى ا بهح ق والدموع 
 والتوبة.

 
الجزة، ومـثل قطرات تقطر على األرض، يشـــــــــرق فى أـياـمه ينزل مـثل المطر على    " -:(6,5: 71مز)مزمور ـباكر  

 " العدل، وكثرة السالمة. هلليلويا
: م  عذر  ي  إبه ن فى أبك  يل ممتلىء ب للو  ب لل م من أن هللا أف ض بل على الكنلهة "ينال على  مزمور باكر

يفلض على من قدس جهده  بلحة  الجاة )فلوة الخلوفع م ل الم ل" ولكن ال ظ أن الجاة هى لخلوف مذبو . ف للو  
 ع. 24:5+  ل  1:12 لة، صلب الجهد مي األهواء والش وات )رو

 "وم ل ق لات ا. ل على األرض" أجه مب  مماو ة من األرض ومش  ة هن  ب ألرض ينال علي   الم ل فت مل. 
 

 -(:28-20:11لوإنجيل باكر )
 اقبل عليك  ملكوت هللا. و لكن ان كنت باصبع هللا اخرج الشياطين فقد   -20 " 
 حينما يحفظ القوي داره متسلحا تكون امواله في امان. -21 
 و لكن متى جاء من هو اقوى منه فانه يغلبه و ينزع سالحه الكامل الذي اتكل عليه و يوزع غنائمه.   -22 
 من ليس معي فهو علي و من ال يجمع معي فهو يفرق.   -23 
متى خرج الروح النجس من االنسان يجتاز في اماكن ليس فيها ماء يطلب راحة و اذ ال يجد يقول ارجع   -24 

 خرجت منه. الى بيتي الذي 
 فياتي و يجده مكنوسا مزينا.  -25 
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ث  يذهب و ياخذ سبعة ارواح اخر اشر منه فتدخل و تسكن هناك فتصير اواخر ذلك االنسان اشر من   -26 
 اوائله.

و فيما هو يتكل  بهذا رفعت امراة صوتها من الجمع و قالت له طوبى للبطن الذي حملك و الثديين اللذين   -27 
 رضعتهما.

 " اما هو فقال بل طوبى للذين يسمعون كالم هللا و يحفظونه -28 
: بهمي فلل عن اللو  ال.د  )إصاي هللاع الذى يخلج الشل طين ورعيد اشليل ط لعتن  إعتم مًا على عمل  إنجيل باكر

لكن  تى ال يعوم .  ورع ين  أن بحل  هذه الحل ة الهم ورة  فداء المهلح ) راع هللاع الذى  لب الشل  ن وأاذب  منل و لرب 
الشل  ن  ملة أالى ومعل ساعة شل طين أال أشل منل، علين  أن بكون ممتلئين ب للو ، والمملوء ب للو  ال ي. ل عنل  

 أن بيتل يلون ف ر ً  ملنوسً  مارنً . 
 

 -(:31-1:3روالبولس )
 اذا ما هو فضل اليهودي او ما هو نفع الختان. -1  " 
  فالنه  استؤمنوا على اقوال هللا. كثير على كل وجه اما اوال -2 
 فماذا ان كان قوم ل  يكونوا امناء افلعل عدم امانته  يبطل امانة هللا.  -3 
 حاشا بل ليكن هللا صادقا و كل انسان كاذبا كما هو مكتوب لكي تتبرر في كالمك و تغلب متى حوكمت.  -4 
  الذي يجلب الغضب ظال  اتكل  بحسب االنسان.و لكن ان كان اثمنا يبين بر هللا فماذا نقول العل هللا -5 
 حاشا فكيف يدين هللا العال  اذ ذاك.  -6 
 فانه ان كان صدق هللا قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا ادان انا بعد كخاطئ. -7 
 اما كما يفترى علينا و كما يزع  قوم اننا نقول لنفعل السيات لكي تاتي الخيرات الذين دينونته  عادلة.  -8 
 فماذا اذا انحن افضل كال البتة الننا قد شكونا ان اليهود و اليونانيين اجمعين تحت الخطية. -9 
 كما هو مكتوب انه ليس بار و ال واحد. -10 
 ليس من يفه  ليس من يطلب هللا.  -11 
 الجميع زاغوا و فسدوا معا ليس من يعمل صالحا ليس و ال واحد. -12 
 سنته  قد مكروا س  االصالل تحت شفاهه . حنجرته  قبر مفتوح بال -13 
 و فمه  مملوء لعنة و مرارة.  -14 
 ارجله  سريعة الى سفك الدم.  -15 
 في طرقه  اغتصاب و سحق.   -16 
 و طريق السالم ل  يعرفوه.   -17 
 ليس خوف هللا قدام عيونه . -18 
و نحن نعل  ان كل ما يقوله الناموس فهو يكل  به الذين في الناموس لكي يستد كل ف  و يصير كل العال     -19 

 تحت قصاص من هللا. 
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 النه باعمال الناموس كل ذي جسد ال يتبرر امامه الن بالناموس معرفة الخطية.  -20 
 اموس و االنبياء.و اما االن فقد ظهر بر هللا بدون الناموس مشهودا له من الن  -21 
 بر هللا بااليمان بيسوع المسي  الى كل و على كل الذين يؤمنون النه ال فرق.  -22 
 اذ الجميع اخطاوا و اعوزه  مجد هللا. -23 
 متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسي .  -24 
 لخطايا السالفة بامهال هللا. الذي قدمه هللا كفارة بااليمان بدمه الظهار بره من اجل الصف  عن ا -25 
 الظهار بره في الزمان الحاضر ليكون بارا و يبرر من هو من االيمان بيسوع.  -26 
 فاين االفتخار قد انتفى باي ناموس ابناموس االعمال كال بل بناموس االيمان.  -27 
 اذا نحسب ان االنسان يتبرر بااليمان بدون اعمال الناموس. -28 
 هود فقط اليس لالم  ايضا بلى لالم  ايضا.ام هللا للي -29 
 الن هللا واحد هو الذي سيبرر الختان بااليمان و الغرلة بااليمان.   -30 
 " افنبطل الناموس بااليمان حاشا بل نثبت الناموس -31 

 : بلى فلل م  ا من  ق ل المهلح وب لمهلح ا لرب .البولس
 

   -(:6:2- 1:1يو 1الكاثوليكون )
 ( 10- 1:1يو1)
 الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رايناه بعيوننا الذي شاهدناه و لمسته ايدينا من جهة كلمة الحياة. -1 "
 فان الحياة اظهرت و قد راينا و نشهد و نخبرك  بالحياة االبدية التي كانت عند االب و اظهرت لنا.  -2 
الذي رايناه و سمعناه نخبرك  به لكي يكون لك  ايضا شركة معنا و اما شركتنا نحن فهي مع االب و مع ابنه   -3 

 يسوع المسي .
 و نكتب اليك  هذا لكي يكون فرحك  كامال. -4 
 و هذا هو الخبر الذي سمعناه منه و نخبرك  به ان هللا نور و ليس فيه ظلمة البتة.  -5 
 ا شركة معه و سلكنا في الظلمة نكذب و لسنا نعمل الحق. ان قلنا ان لن -6 
و لكن ان سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض و دم يسوع المسي  ابنه يطهرنا من  -7 

 كل خطية. 
 ان قلنا انه ليس لنا خطية نضل انفسنا و ليس الحق فينا. -8 
 حتى يغفر لنا خطايانا و يطهرنا من كل اث . ان اعترفنا بخطايانا فهو امين و عادل -9 
 "   ان قلنا اننا ل  نخطئ نجعله كاذبا و كلمته ليست فينا. -10 
 (6- 1:2يو1)
 يا اوالدي اكتب اليك  هذا لكي ال تخطئوا و ان اخطا احد فلنا شفيع عند االب يسوع المسي  البار. -1 " 
 و هو كفارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العال  ايضا.  -2 
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 و بهذا نعرف اننا قد عرفناه ان حفظنا وصاياه. -3 
 من قال قد عرفته و هو ال يحفظ وصاياه فهو كاذب و ليس الحق فيه.  -4 
 و اما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة هللا بهذا نعرف اننا فيه.  -5 
 " من قال انه ثابت فيه ينبغي انه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو ايضا -6 

: ل.د ص ر المهلح ملالً  ومهموعً  وملموسً  للس ب لحوا  الجهدية ولكن ب للو  ال.د ، وممل ي  لب  من  الكاثوليكون 
 كل ا لة. وج  مب  أن ال بخ ىء.

 
 -(:34-23:7أعاإلبركسيس )

 و لما كملت له مدة اربعين سنة خطر على باله ان يفتقد اخوته بني اسرائيل.   -23  " 
 و اذ راى واحدا مظلوما حامى عنه و انصف المغلوب اذ قتل المصري.  -24 
 فظن ان اخوته يفهمون ان هللا على يده يعطيه  نجاة و اما ه  فل  يفهموا.   -25 
مون فساقه  الى السالمة قائال ايها الرجال انت  اخوة لماذا  و في اليوم الثاني ظهر له  و ه  يتخاص  -26 

 تظلمون بعضك  بعضا. 
 فالذي كان يظل  قريبه دفعه قائال من اقامك رئيسا و قاضيا علينا.  -27 
 اتريد ان تقتلني كما قتلت امس المصري. -28 
 فهرب موسى بسبب هذه الكلمة و صار غريبا في ارض مديان حيث ولد ابنين.  -29 
 و لما كملت اربعون سنة ظهر له مالك الرب في برية جبل سيناء في لهيب نار عليقة.   -30 
 فلما راى موسى ذلك تعجب من المنظر و فيما هو يتقدم ليتطلع صار اليه صوت الرب.   -31 
 براهي  و اله اسحق و اله يعقوب فارتعد موسى و ل  يجسر ان يتطلع.انا اله ابائك اله ا -32 
 فقال له الرب اخلع نعل رجليك الن الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسة.   -33 
 " اني لقد رايت مشقة شعبي الذين في مصر و سمعت انينه  و نزلت النقذه  فهل  االن ارسلك الى مصر -34 

وهللا يلسل موسى للخلا الشعب رماًا للمهلح الذى    الملفوض .  من شةال رما للمهلح: موسى الملفوض  اإلبركسيس
 أاى للخلصن . 

 
 


