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مقدمة عن الصوم

مقدمة عن الصوم

رجوع للفهرس

لماذا نصوم؟
 .1مننن خلى ن عننن ال ننلاة المل ننة يس ن ويننالت خيننن ع خ ن اللى نن( عننن ال ننلاة الملامننة الى خ ن ت وي ن

إب خس هو م لاة الع لم لخجلل النفس بعخداً عنن ا ..إن ن اإانن الم نلاة إىلخ اخن ً نلنام إب نخس منن ين ل .

وان ص ن خن إ نننلن ني ننلعم ين ن ل ً إوخن ن ً ا نند إب ننخس .لنننلا إن ن
ب لصوم والص ة ما9292ت.

الي ننخد المي ننخ ين ه ننلا الج نننس

خى ننا إ

 .9الجينند إنن( لان د م ن النناو  .وس هم ن خقن وم يلنندهم ا ىننا .س ن
خيننلن( انند ا ىننا

ن 1:91ت .وخيننب هننلا ب لمن ن د بن لون بن

ن خ ىفخننم خلم ن ين ة بنن المي ن إاونت إ لبن لون خاخنند ين خن ن

الب لون

ا الاو

ألع ن ا النناو خقننود ل يننم وخ ة .والي ن ة بن ن يسخ ن س ام ن وم بلننة

بلب ن ن

لاب ن ن ن ب ن ن ألاوا الجين نند بين نننوال األاان ننخة واللب ن ن ا

الى خن  .واألسخن س الام خنة ا ال نلاة المل نة .إن لا لاسنن ى خ نن
ب للوبة ويلقخن األسخ س الام خة إلن

ي ة بن اس ل

الب لون ألع .

االجيد
الجس

وس م للو المي إا للة الينم يخ ة خامن( ب اادلن يسخن س ام خنة يس نا لخن ن ألع ن بن ألس اع وخندى ألعمن
اللخ ة اليم وخة ب ألس ا.

 .3الصوم هو لليمخ صولن إ( الع ء إش8914ت.
 .8الميخ ص م إن

نصوم .والميخ إ

 .1بولس ص م 9سو9:911ت

لخن ُخاإ العاخس لخنيل خصومون إنو يما بنلا مة1192ت

 .6هو ص خل إىلخ اي "يإم جيدي وييلعبده" 1سو9:92ت .إس م خفن الى ا خلجدد الداى

9سو1698ت

 .:إ ننظننا ل ميننخ المل ن لم واس خ ن اليننوو إنن( ياي ن ولني ن اس ي م ن ع ن األإ ن ب ن ن نصننوم .وه ن الميننخ ا ن
إنلنة آ م ؟

ب هو إ( س اخقنم لا خ

إ نين اس يلمن  ..إنين اس مجنده او1:94ت.

إش2963ت وهنو خلان خ ا ن ع ن سن ملن لم وسن ىن

بن لخنمن نناي المينخ الماينوم يم منن مصن وب ع و نقصند

الصوا الم ونة الم بوعة ب صواة الميخ المصن ول اللن خاينمن الناو القندس إن الق نل

ناإو الصوم ؟! هو لم خص ل ج نفي ب ألج
 .4لخنم إ

بولس الايو "

.

ن  1 93هن

خلسم ع خسم الد إ( يسن يوينال "....سو  16 9 9ت سن ن هنلا ادا ع ن( بدعنة

انليناة يخ منن وادعنة ين هنن و بعنو األ عمننة نجينة سن ل لوم ومنعنوا يس نن  .ولسنن السنخيننة ا ن
هلا ع إبعد إنلن ء الصوم ن س س ي .
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لقننو

الخوم األو من صوم خون ن النب(

اليوم األول من صوم يونان النبي
القراءات:

رجوع للفهرس

مزموووووووور الع وووووووية( :مز)2,0 :49

البووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولس( :رو)21-06:7

يووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون)0:2-0:0 :

اإلبركسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويس( :أع)96-18:2

الكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواثوليكون( :يه)01 - 0 : 0

إنجيوووووووول الع ووووووووية( :لو)5-0:01

مزموووووووووووور بووووووووووواكر( :مز)8,0 :012

إنجيل باكر:

مزموووووور إنجيووووول القوووووداس( :مز)9,2 :094

إنجيووووووووووووووووول القوووووووووووووووووداس( :مت)95-15:02

(مت)02-7:6

إنجيل القداس (مت-:)95-15:02

"  -15االنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات و االنسان ال رير من الكنز ال رير

يخرج ال رور.

 -17و لكن اقول لكم ان كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حساب يوم الدين.
 -16النك بكالمك تتبرر و بكالمك تدان.

 -18حينئذ اجاب قوم من الكتبة و الفريسيين قائلين يا معلم نريد ان نرى منك اية.

 -14فاجاب و قال لهم جيل رير و فاسق يطلب اية و ال تعطى له اية اال اية يونان النبي.

 -91النه كما كان يونان في بطن الحوت ثالثة ايام و ثالث ليال هكذا يكون ابن االنسان في قلب االرض

ثالثة ايام و ثالث ليال.

 -90رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل و يدينونه النهم تابوا بمناداة يونان و هوذا اعظم من

يونان ههنا.

 -92ملكة التيمن ستقوم في الدين مع هذا الجيل و تدينه النها اتت من اقاصي االرض لتسمع حكمة

سليمان و هوذا اعظم من سليمان ههنا.

 -91اذا خرج الروح النجس من االنسان يجتاز في اماكن ليس فيها ماء يطلب راحة و ال يجد.
 -99ثم يقول ارجع الى بيتي الذي خرجت منه فياتي و يجده فارغا مكنوسا مزينا.

 -95ثم يذهب و ياخذ معوه سوبعة ارواح اخور ا ور منوه فتودخل و تسوكن هنواك فتصوير اواخور ذلوك االنسوان

ا ر من اوائله هكذا يكون ايضا لهذا الجيل ال رير "

إنجيل القداس:

إخ إين اة لخونن ن .وين رجوال نينووى سويقومون فوي الودين موع هوذا الجيول ويدينونوه ألنننم يي ينعل نخننو توابوا
بمناداة يونان .وإخ دعوة ين بعد ين لاان الميخ منن إب نخسع ع خنن ي نلناو إ وبنن إ ا نة مكنوسوا مزينوا ,بن
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الخوم األو من صوم خون ن النب(
نم ننو ا .ع ن الق ننلع ونقننخم ع إننة من ا .صن ة وليننبخ وىدمننة وعمن بننات للن

ييا.

خعننود إلخنن يننب يننخ خن

مزمووور إنجيوول القووداس (مووز -1 " -:)9,2 :094ان كنووت تراقووب االثووام يووا رب يووا سوويد فموون يقووف -9 .الن

عندك المغفرة لكي يخاف منك "
مزمور اإلنجيل:

" إن كنت لألثام راصدا " ..هو للل الل يل لل خغفا ا .إ خن و .وا .فا لنخنو لخن ص موا ول بوا .
النبوات(يون -:)0 : 2 - 0 : 0

(يون )06 - 0 : 0

"  -0و صار قول الرب الى يونان بن امتاي قائال.

 -2قم اذهب الى نينوى المدينة العظيمة و ناد عليها النه قد صعد رهم امامي.

 -1فقام يونان ليهرب الى تر يش من وجه الرب فنزل الى يافا و وجد سفينة ذاهبة الى تر يش فدفع

اجرتها و نزل فيها ليذهب معهم الى تر يش من وجه الرب.

 -9فارسل الرب ريحا ديدة الى البحر فحدث نوء عظيم في البحر حتى كادت السفينة تنكسر.

 -5فخاف المالحون و صرخوا كل واحد الى الهه و طرحوا االمتعة التي في السفينة الى البحر ليخففوا

عنهم و اما يونان فكان قد نزل الى جوف السفينة و اضطجع و نام نوما ثقيال.

 -7فجاء اليه رئيس النوتية و قال له ما لك نائما قم اصرخ الى الهك عسى ان يفتكر االله فينا فال نهلك.

 -6و قال بعضهم لبعض هلم نلقي قرعا لنعرف بسبب من هذه البلية فالقوا قرعا فوقعت القرعة على يونان.
 -8فقالوا له اخبرنا بسبب من هذه المصيبة علينا ما هو عملك و من اين اتيت ما هي ارضك و من اي
عب انت.

 -4فقال لهم انا عبراني و انا خائف من الرب اله السماء الذي صنع البحر و البر.

 -01فخاف الرجال خوفا عظيما و قالوا له لماذا فعلت هذا فان الرجال عرفوا انه هارب من وجه الرب النه

اخبرهم.

 -00فقالوا له ماذا نصنع بك ليسكن البحر عنا الن البحر كان يزداد اضطرابا.

 -02فقال لهم خذوني و اطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم النني عالم انه بسببي هذا النوء العظيم

عليكم.

 -01و لكن الرجال جذفوا ليرجعوا السفينة الى البر فلم يستطيعوا الن البحر كان يزداد اضطرابا عليهم.

 -09فصرخوا الى الرب و قالوا اه يا رب ال نهلك من اجل نفس هذا الرجل و ال تجعل علينا دما بريئا النك

يا رب فعلت كما ئت.

 -05ثم اخذوا يونان و طرحوه في البحر فوقف البحر عن هيجانه.

3

الخوم األو من صوم خون ن النب(
 -07فخاف الرجال من الرب خوفا عظيما و ذبحوا ذبيحة للرب و نذروا نذورا.

 -06و اما الرب فاعد حوتا عظيما ليبتلع يونان فكان يونان في جوف الحوت ثالثة ايام و ثالث ليال" .

(يون )0 : 2

"  -0فصلى يونان الى الرب الهه من جوف الحوت "
إهلمن م ا .بنندعوة يهن نخنننو ل لوبننة .وا .خيننم باننخقة لخونن ن هخن

خن و يبدخ .

بلننا ولننوةت لخقننوده هننو يخان ل لوبننة إن

مزمووور الع ووية (مووز -0 " -9)2,0 :49هلووم نوورنم للوورب نهتووف لصووخرة خالصوونا -2 .نتقوودم امامووه بحموود و
بترنيمات نهتف له" .

مزمور الع ية:

هلم ووا فلنبووته ب والرب= هننلا خعبننا عننن إالننة الل يننل بغفناان ى خن هع إ للوبننة لخيننة لخنن ً وىين اة بن هنن( إننا .
والصوم لخس ل سآبة ب هو اخ ل فا إ نبلنج.

إنجيل الع ية (لو-:)5-0:01

"  -0و كان حاض ار في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بيالطس دمهم بذبائحهم.

 -2فاجاب يسوع و قال لهم اتظنون ان هؤالء الجليليين كانوا خطاة اكثر من كل الجليليين النهم كابدوا مثل

هذا.

 -1كال اقول لكم بل ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون.

 -9او اولئك الثمانية ع ر الذين سقط عليهم البرج في سلوام و قتلهم اتظنون ان هؤالء كانوا مذنبين اكثر

من جميع الناس الساكنين في اور ليم.

 -5كال اقول لكم بل ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون" .

إنجيل الع ية:

هو عن يؤا الخنود ل ميخ لم لا ه و األبااا النلخن خلوط بويالطس دمواءهم بوذبائح .وس ننة إج بنة المينخ عنن

ثمانية ع ر رجال سقط علويهم بورج ومواتوا .وسن ن المينخ خقصند ينن لنخس ع خنن ين نفننم ينبل ا
اللنن( لقن ع خنن ع بن ع خنن ين نفنننم يننن

اخن خنااه ا .ل سمن

م األاانخة

ولب ننو اللخن ة األبدخننة .يو لننم لسننن ي م خونن ن إنن(

جوم اللوة اخق للخ ل  .وع خن ين نلل ي( ب للوبة الن و األبديا إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون.

خون 199-191ت9إهلم م ا .بدعوة يه نخنو ل لوبة .وا .خيم بانخقة لخونن ن هخن
يخا ً ل لوبة إ خن و يبدخ ً.
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بلنا ولنوةت لخقنوده هنو

الخوم األو من صوم خون ن النب(
مزمور باكر (مز -0 " -:)8,0 :012باركي يا نفسي الرب و كل موا فوي بواطني ليبوارك اسومه القودوس-8 .

الرب رحيم و رؤوف طويل الروح و كثير الرحمة "
مزمور باكر:

إيلج بل  .ولم لا نب اس ا رؤوف ورحوم هو الرب.

باركي يا نفسي الرب= ع

إنجيل باكر (مت-:)02-7:6

"  -7ال تعطوا القدس للكالب و ال تطرحوا درركم قدام الخنازير لئال تدوسها بارجلها و تلتفت فتمزقكم.
 -6اسالوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم.

 -8الن كل من يسال ياخذ و من يطلب يجد و من يقرع يفتح له.
 -4ام اي انسان منكم اذا ساله ابنه خب از يعطيه حجرا.

 -01و ان ساله سمكة يعطيه حية.

 -00فان كنتم و انتم ا رار تعرفون ان تعطوا اوالدكم عطايا جيدة فكم بالحري ابوكم الذي في السماوات

يهب خيرات للذين يسالونه.

 -02فكل ما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم ايضا بهم الن هذا هو الناموس و االنبياء "

إنجيل باكر:

عنن إيننلج بة ا .لمننن خين ل ا إقرعووا فيفووتح لكووم .أبوووكم الووذي فووي السووموات يهووب الخيورات للووذين يسو لونه .إلاً
إ ني

الغفاان وين نمل

ب لاو الىخااةت والاو خقودن ل لوبة.

البولس (رو-:)21-06:7

"  -06ف ك ار هلل انكم كنتم عبيدا للخطية و لكنكم اطعتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها.

 -08و اذ اعتقتم من الخطية صرتم عبيدا للبر.

 -04اتكلم انسانيا من اجل ضعف جسدكم النه كما قدمتم اعضاءكم عبيدا للنجاسة و االثم لالثم هكذا االن

قدموا اعضاءكم عبيدا للبر للقداسة.

 -21النكم لما كنتم عبيد الخطية كنتم اح ار ار من البر.

 -20فاي ثمر كان لكم حينئذ من االمور التي تستحون بها االن الن نهاية تلك االمور هي الموت.
 -22و اما االن اذ اعتقتم من الخطية و صرتم عبيدا هلل فلكم ثمركم للقداسة و النهاية حياة ابدية.
 -21الن اجرة الخطية هي موت و اما هبة اهلل فهي حياة ابدية بالمسيح يسوع ربنا "

البولس:

كنووتم عبيوودا للخطيئووة فسوومعتم  ..وبعوود أن تحووررتم موون الخطيئووة صوورتم عبيوودا للبوور  ..فلكووم ثمووركم إلاً هننو عننن

اللوبة المقبولةع وايلج بة ا .إ( ين خع ( الل يل لخ ةا عطية اهلل هي حياة أبدية.
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الخوم األو من صوم خون ن النب(
الكاثوليكون (يه-:)01 - 0 : 0

"  -0يهوذا عبد يسوع المسيح و اخو يعقوب الى المدعوين المقدسين في اهلل االب و المحفوظين ليسوع

المسيح.

 -2لتكثر لكم الرحمة و السالم و المحبة.

 -1ايها االحباء اذ كنت اصنع كل الجهد الكتب اليكم عن الخالص الم ترك اضطررت ان اكتب اليكم واعظا

ان تجتهدوا الجل االيمان المسلم مرة للقديسين.

 -9النه دخل خلسة اناس قد كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة فجار يحولون نعمة الهنا الى الدعارة و ينكرون

السيد الوحيد اهلل و ربنا يسوع المسيح.

 -5فاريد ان اذكركم و لو علمتم هذا مرة ان الرب بعدما خلص ال عب من ارض مصر اهلك ايضا الذين لم

يؤمنوا.

 -7و المالئكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم الى دينونة اليوم العظيم بقيود ابدية

تحت الظالم.

 -6كما ان سدوم و عمورة و المدن التي حولهما اذ زنت على طريق مثلهما و مضت وراء جسد اخر جعلت

عبرة مكابدة عقاب نار ابدية.

 -8و لكن كذلك هؤالء ايضا المحتلمون ينجسون الجسد و يتهاونون بالسيادة و يفترون على ذوي االمجاد.
 -4و اما ميخائيل رئيس المالئكة فلما خاصم ابليس محاجا عن جسد موسى لم يجسر ان يورد حكم افتراء

بل قال لينتهرك الرب.

 -01و لكن هؤالء يفترون على ما ال يعلمون و اما ما يفهمونه بالطبيعة كالحيوانات غير الناطقة ففي ذلك

يفسدون.

 -00ويل لهم النهم سلكوا طريق قايين و انصبوا الى ضاللة بلعام الجل اجرة و هلكوا في م اجرة قورح.
 -02هؤالء صخور في والئمكم المحبية صانعين والئم معا بال خوف راعين انفسهم غيوم بال ماء تحملها

الرياح ا جار خريفية بال ثمر ميتة مضاعفا مقتلعة.

 -01امواج بحر هائجة مزبدة بخزيهم نجوم تائهة محفوظ لها قتام الظالم الى االبد "

الكاثوليكون:

ننا هنن عقوبننة الم يسنة اليننخ خنت وين لنننم دخنونننة يبدخنة م ن ينندوم وعمننواة .يي ين منن

خقنندم لوبننة إن سن

يبدي.
اإلبركسيس (أع-:)96-18:2

"  -18فقال لهم بطرس توبوا و ليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية

الروح القدس.

6

الخوم األو من صوم خون ن النب(
 -14الن الموعد هو لكم و الوالدكم و لكل الذين على بعد كل من يدعوه الرب الهنا.

 -91و باقوال اخر كثيرة كان ي هد لهم و يعظهم قائال اخلصوا من هذا الجيل الملتوي.
 -90فقبلوا كالمه بفرح و اعتمدوا و انضم في ذلك اليوم نحو ثالثة االف نفس.
 -92و كانوا يواظبون على تعليم الرسل و ال ركة و كسر الخبز و الصلوات.

 -91و صار خوف في كل نفس و كانت عجائب و ايات كثيرة تجرى على ايدي الرسل.
 -99و جميع الذين امنوا كانوا معا و كان عندهم كل يء م تركا.

 -95و االمالك و المقتنيات كانوا يبيعونها و يقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج.

 -97و كانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة و اذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون

الطعام بابتهاج و بساطة قلب.

 -96مسبحين اهلل و لهم نعمة لدى جميع ال عب و كان الرب كل يوم يضم الى الكنيسة الذين يخلصون "

اإلبركسيس:

فقال لهم بطرس توبووا وليعتمود كول واحود مونكم بسسوم يسووع المسويح لمغفورة خطايواكم= هن( دعنوة ل لوبنة إخنن لوا

موهبة الروح القدس الىخااة إ( إنجخ ب سات .م نا صواة للخ ة السنخية األول .

:

الخوم ال ن( من صوم خون ن النب(

اليوم الثاني من صوم يونان النبي
القراءات:

يووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون)01-2:2( :

رجوع للفهرس

الكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواثوليكون0( :بط)00-1:9

مزموووووووووووور بووووووووووواكر( :مز )09,01, 4 : 012

اإلبركسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويس( :أع)19-11:06

البووووووووووووووووووووووووووووووووووولس( :كو)24-20:0

إنجيووووووووووووووووول القوووووووووووووووووداس( :لو)17-24:00

إنجيوووووووووووول بوووووووووووواكر( :لو)4-7:01

ملحوظووة :الخننوم ال ن ن( وال لننو مننن صننوم خونن ن

مزموووووور إنجيووووول القوووووداس( :مز )2 : 89

نجنند لنننم إنااءاة مخمننوا وانجخن عيننخةت وهسننلا إنن( سن يخن م

الصننوم السبخننا .ألن الصننوم إنن( هننله األخن م خملنند ل غنناولع ونصن ( المخامخننا للن مخامخننا النننوم إنن( القننداسع إن

خلبقن مخامخننا ل مين ء .وب للن ل(

لوجنند صن ة عيننخة .لسننن نجنند إنن( إنااءاة الخننوم األو مننن صننوم خونن ن النبنن(

إااءاة ل عيخة إ لخوم الي ب هو األلد وهو خوم إ ا.

إنجيل القداس (لو-:)17-24:00

"  -24و فيما كان الجموع مزدحمين ابتدا يقول هذا الجيل رير يطلب اية و ال تعطى له اية اال اية يونان

النبي.

 -11النه كما كان يونان اية الهل نينوى كذلك يكون ابن االنسان ايضا لهذا الجيل.

 -10ملكة التيمن ستقوم في الدين مع رجال هذا الجيل و تدينهم النها اتت من اقاصي االرض لتسمع

حكمة سليمان و هوذا اعظم من سليمان ههنا.

 -12رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل و يدينونه النهم تابوا بمناداة يونان و هوذا اعظم من

يونان ههنا.

 -11ليس احد يوقد سراجا و يضعه في خفية و ال تحت المكيال بل على المنارة لكي ينظر الداخلون النور.
 -19سراج الجسد هو العين فمتى كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون ني ار و متى كانت عينك ريرة

فجسدك يكون مظلما.

 -15انظر اذا لئال يكون النور الذي فيك ظلمة.

 -17فان كان جسدك كله ني ار ليس فيه جزء مظلم يكون ني ار كله كما حينما يضيء لك السراج بلمعانه" .

إنجخ القداس9

خلند ن عننن لوبننة اجن

نخنننو بمنن داة خونن ن .وين خونن ن النبنن( آخننة لع نن( لنننلا الجيوول ال وورير .إلاً الميننخ خوجن

ينظ اهم وينظ ان ل لوبة س ه نخنو  .والل يل لسون ل العخن البيخ ة يي الل( لن هدم والد هو مجد ا ..وم

هلا اإلني ن خيسن إخ ا .إخسون جيده نخ اًاع إ  .نوا .

4

الخوم ال ن( من صوم خون ن النب(
مزمور إنجيل القداس (مز  - 2 " -:)2 : 89غفرت اثم عبك سترت كل خطيتهم ساله" .
مخموا اإلنجخ 9

يووا رب غفوورت أثووام ووعبك= هننلا خقول ن الل يننل الننلي فننا ل ن ا .ى خ ن ه .و ف ناان الى خننة ل ل يننلع هننلا خع خ ن

اإليلن اة.
النبوات(يون-:)01-2:2

"  -2و قال دعوت من ضيقي الرب فاستجابني صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي.

 -1النك طرحتني في العمق في قلب البحار فاحاط بي نهر جازت فوقي جميع تياراتك و لججك.
 -9فقلت قد طردت من امام عينيك و لكنني اعود انظر الى هيكل قدسك.

 -5قد اكتنفتني مياه الى النفس احاط بي غمر التف ع ب البحر براسي.

 -7نزلت الى اسافل الجبال مغاليق االرض علي الى االبد ثم اصعدت من الوهدة حياتي ايها الرب الهي.
 -6حين اعيت في نفسي ذكرت الرب فجاءت اليك صالتي الى هيكل قدسك.
 -8الذين يراعون اباطيل كاذبة يتركون نعمتهم.

 -4اما انا فبصوت الحمد اذبح لك و اوفي بما نذرته للرب الخالص.
 -01و امر الرب الحوت فقذف يونان الى البر "
خون11-999ت9

ه( ص ة لوبة لخون ن وهو إ( جوم اللوةع وايلج بة ا .ل ا ف مر الرب الحوت فقذف يونان إلى اليبس.
مزمووور بوواكر (مووز  -4 " -:)09,01, 4 : 012ال يحوواكم الووى االبوود و ال يحقوود الووى الوودهر -01 .لووم يصوونع
معنا حسب خطايانا و لم يجازنا حسب اثامنا -09 .النه يعرف جبلتنا يذكر اننا تراب نحن" .

مخموا ب سا9

أذكر يا رب أننا تراب= هلا لااع  .لل خلمن ع خن وخ خ ين ل .
إنجيل باكر (لو-:)4-7:01

"  -7و قال هذا المثل كانت لواحد جرة تين مغروسة في كرمه فاتى يطلب فيها ثم ار و لم يجد.

 -6فقال للكرام هوذا ثالثة سنين اتي اطلب ثم ار في هذه التينة و لم اجد اقطعها لماذا تبطل االرض ايضا.
 -8فاجاب و قال له يا سيد اتركها هذه السنة ايضا حتى انقب حولها و اضع زبال.
 -0فان صنعت ثم ار و اال ففيما بعد تقطعها" .

إنجخ ب سا9

2

الخوم ال ن( من صوم خون ن النب(
الساام خ ل ينة اابعة ل لخنة لخل و إص لن لل ما فسن لم تثمر فسقطعها= وهلا خم

و ين ة ا .ع خن لل

نلول.
البولس (كو-:)24-20:0

"  -20و انتم الذين كنتم قبال اجنبيين و اعداء في الفكر في االعمال ال ريرة قد صالحكم االن.
 -22في جسم ب ريته بالموت ليحضركم قديسين و بال لوم و ال كوى امامه.

 -21ان ثبتم على االيمان متاسسين و راسخين و غير منتقلين عن رجاء االنجيل الذي سمعتموه المكروز

به في كل الخليقة التي تحت السماء الذي صرت انا بولس خادما له.

 -29الذي االن افرح في االمي الجلكم و اكمل نقائص دائد المسيح في جسمي الجل جسده الذي هو
الكنيسة.

 -25التي صرت انا خادما لها حسب تدبير اهلل المعطى لي الجلكم لتتميم كلمة اهلل.
 -27السر المكتوم منذ الدهور و منذ االجيال لكنه االن قد اظهر لقديسيه.

 -26الذين اراد اهلل ان يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر في االمم الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد.
 -28الذي ننادي به منذرين كل انسان و معلمين كل انسان بكل حكمة لكي نحضر كل انسان كامال في

المسيح يسوع.

 -24االمر الذي الجله اتعب ايضا مجاهدا بحسب عمله الذي يعمل في بقوة "

البولس9

الميخ لجيد لخجع من قديسين بغير عيب .. ..سخم؟

 )0إن ثبتم على اإليمان غير متزعزعين.
 )2نحن نكمل باآلالم.

ل.

3ت ع خن ين نىدم ا.ع س من حسب تدبير اهلل المع

الكاثوليكون (0بط-:)00-1:9

"  -1الن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا ارادة االمم سالكين في الدعارة و ال هوات و ادمان
الخمر و البطر و المنادمات و عبادة االوثان المحرمة.

 -9االمر الذي فيه يستغربون انكم لستم تركضون معهم الى فيض هذه الخالعة عينها مجدفين.
 -5الذين سوف يعطون حسابا للذي هو على استعداد ان يدين االحياء و االموات.

 -7فانه الجل هذا ب ر الموتى ايضا لكي يدانوا حسب الناس في بالجسد و لكن ليحيوا حسب اهلل بالروح.

 -6و انما نهاية كل يء قد اقتربت فتعقلوا و اصحوا للصلوات.

 -8و لكن قبل كل يء لتكن محبتكم بعضكم لبعض ديدة الن المحبة تستر كثرة من الخطايا.

11

الخوم ال ن( من صوم خون ن النب(
 -4كونوا مضيفين بعضكم بعضا بال دمدمة.

 -01ليكن كل واحد بحسب ما اخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكالء صالحين على نعمة اهلل المتنوعة.

 -00ان كان يتكلم احد فكاقوال اهلل و ان كان يخدم احود فكانوه مون قووة يمنحهوا اهلل لكوي يتمجود اهلل فوي كول
يء بيسوع المسيح الذي له المجد و السلطان الى ابد االبدين امين" .

الس ولخسون 9هو دعوة ل لوبةا يكفيكم الزمان الذي عبر ..متسكعين في الدعارة  ..إلعق وا واصلوا ب لص واة.
اإلبركسيس (أع-:)19-11:06

"  -11فاهلل االن يامر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا متغاضيا عن ازمنة الجهل.

 -10النه اقام يوما هو فيه مزمع ان يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع ايمانا اذ اقامه

من االموات.

 -12و لما سمعوا بالقيامة من االموات كان البعض يستهزئون و البعض يقولون سنسمع منك عن هذا

ايضا.

 -11و هكذا خرج بولس من وسطهم.

 -19و لكوون اناسووا التصووقوا بووه و امن ووا موونهم ديونيسوويوس االريوبوواغي و ام وراة اسوومها داموورس و اخوورون

معهما"

اإلباسيخس 9دعوة ل لوبة لم لا؟ ألن قد عين يوما فيه يدين المسكونة .وهن و من صد وآمن م

ودامرس إس ن لنم لخ ة.

11

ديونيسيوس

الخوم ال لو من صوم خون ن النب(

اليوم الثالث من صوم يونان النبي
القراءات:

يووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون)00:9-0:1( :

رجوع للفهرس

الكوووووووووووووووووووووووووووووووووووواثوليكون0( :يو)06-02:2

مزموووووووووووور بووووووووووواكر( :مز )02 , 00 : 012

اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووووووووووويس( :أع)21-02:05

البووووووووووووووووووووووووووووووووووولس( :أف)22-0:2

إنجيووووووووووووووول القوووووووووووووووداس( :مت)9:07-12:05

إنجيوووووووووووول بوووووووووووواكر( :مت)11-25:00

مزموووور إنجيووول القوووداس( :مز )5 , 0 : 10

إنجيل القداس (مت-:)9:07-12:05

(مت)14-12:05

"  -12و اما يسوع فدعا تالميذه و قال اني ا فق على الجمع الن االن لهم ثالثة ايام يمكثون معي و

ليس لهم ما ياكلون و لست اريد ان اصرفهم صائمين لئال يخوروا في الطريق.

 -11فقال له تالميذه من اين لنا في البرية خبز بهذا المقدار حتى ي بع جمعا هذا عدده.
 -19فقال لهم يسوع كم عندكم من الخبز فقالوا سبعة و قليل من صغار السمك.
 -15فامر الجموع ان يتكئوا على االرض.

 -17و اخذ السبع خبزات و السمك و كر و كسر و اعطى تالميذه و التالميذ اعطوا الجمع.
 -16فاكل الجميع و بعوا ثم رفعوا ما فضل من الكسر سبعة سالل مملوءة.
 -18و االكلون كانوا اربعة االف رجل ما عدا النساء و االوالد.

 -14ثم صرف الجموع و صعد الى السفينة و جاء الى تخوم مجدل" .

(مت)9-0:07

"  -0و جاء اليه الفريسيون و الصدوقيون ليجربوه فسالوه ان يريهم اية من السماء.
 -2فاجاب و قال لهم اذا كان المساء قلتم صحو الن السماء محمرة.

 -1و في الصباح اليوم تاء الن السماء محمرة بعبوسة يا مراؤون تعرفون ان تميزوا وجه السماء و اما

عالمات االزمنة فال تستطيعون.

 -9جيل رير فاسق يلتمس اية و ال تعطى له اية اال اية يونان النبي ثم تركهم و مضى "

إنجخ القداس9
نيم إخ عن معجخة إيب ع الجموع .م عل ل الميخ لمن
آخننة خون ن ن النبنن( .إ لميننخ خفننا بلوبننة الى ن

خمخنخ ع من ة هنلا الخمن ن .و خع ن( لننم آخنة إ

واجوع ن وخمننله باسننةع واألهننم مننن الباس ن ة الم دخننة ين ن خيننب

19

الخوم ال لو من صوم خون ن النب(
بيىص الميخ اللي يخيس ن إخ لنو إندم لوبنة سلوبنة نخننو  .وهنن دعنوة ألن نبصنا ونمخنخ سخنم خبن او ا .لمنن

خلخ لخ ة اللوبة إنلول.

مزمور إنجيل القداس (مز  -0 " -:)5 , 0 : 10طوبى للذي غفور اثموه و سوترت خطيتوه -5 .اعتورف لوك
بخطيتي و ال اكتم اثمي قلت اعترف للرب بذنبي و انت رفعت اثام خطيتي ساله "

مخموا اإلنجخ 9

طوباهم الذين تركت لهم أثامهم= إع يوا إ( باسة الال ويبعوا ب .

النبوات(يون-:)00:9-0:1
(يون)9-0:1

"  -0ثم صار قول الرب الى يونان ثانية قائال.

 -2قم اذهب الى نينوى المدينة العظيمة و ناد لها المناداة التي انا مكلمك بها.

 -1فقام يونان و ذهب الى نينوى بحسب قول الرب اما نينوى فكانت مدينة عظيمة هلل مسيرة ثالثة ايام.
 -9فابتدا يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد و نادى و قال بعد اربعين يوما تنقلب نينوى.
 -5فامن اهل نينوى باهلل و نادوا بصوم و لبسوا مسوحا من كبيرهم الى صغيرهم.

 -7و بلغ االمر ملك نينوى فقام عن كرسيه و خلع رداءه عنه و تغطى بمسح و جلس على الرماد.

 -6و نودي و قيل في نينوى عن امر الملك و عظمائه قائال ال تذق الناس و ال البهائم و ال البقر و ال

الغنم يئا ال ترع و ال ت رب ماء.

 -8و ليتغط بمسوح الناس و البهائم و يصرخوا الى اهلل ب دة و يرجعوا كل واحد عن طريقه الرديئة و عن

الظلم الذي في ايديهم.

 -4لعل اهلل يعود و يندم و يرجع عن حمو غضبه فال نهلك.

 -01فلما راى اهلل اعمالهم انهم رجعوا عن طريقهم الرديئة ندم اهلل على ال ر الذي تكلم ان يصنعه بهم فلم

يصنعه" .

(يون)00-0:9

"  -0فغم ذلك يونان غما ديدا فاغتاظ.

 -2و صلى الى الرب و قال اه يا رب اليس هذا كالمي اذ كنت بعد في ارضي لذلك بادرت الى الهرب الى

تر يش الني علمت انك اله رؤوف و رحيم بطيء الغضب و كثير الرحمة و نادم على ال ر.
 -1فاالن يا رب خذ نفسي مني الن موتي خير من حياتي.
 -9فقال الرب هل اغتظت بالصواب.
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الخوم ال لو من صوم خون ن النب(
 -5و خرج يونان من المدينة و جلس رقي المدينة و صنع لنفسه هناك مظلة و جلس تحتها في الظل

حتى يرى ماذا يحدث في المدينة.

 -7فاعد الرب االله يقطينة فارتفعت فوق يونان لتكون ظال على راسه لكي يخلصه من غمه ففرح يونان

من اجل اليقطينة فرحا عظيما.

 -6ثم اعد اهلل دودة عند طلوع الفجر في الغد فضربت اليقطينة فيبست.

 -8و حدث عند طلوع ال مس ان اهلل اعد ريحا رقية حارة فضربت ال مس على راس يونان فذبل فطلب

لنفسه الموت و قال موتي خير من حياتي.

 -4فقال اهلل ليونان هل اغتظت بالصواب من اجل اليقطينة فقال اغتظت بالصواب حتى الموت.

 -01فقال الرب انت فقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها و ال ربيتها التي بنت ليلة كانت و بنت ليلة

هلكت.

 -00افال ا فق انا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها اكثر من اثنتي ع رة ربوة من الناس الوذين

ال يعرفون يمينهم من مالهم و بهائم كثيرة "

لوبة يه نخنو وإبو ا .ل لوبةع ب إال بن ع وداس لخون ن ب ن ا.
لخ93914ت

خاخد منوة الىن

بن ين خاجن وخلخن

مزمور باكر (مز  -01 " -:)02 , 00 : 012كما يتراف االب على البنين يتراف الرب على خائفيه-02 .

كبعد الم رق من المغرب ابعد عنا معاصينا "
مخموا ب سا9

كما يتراءف األب على بنيه كذلك تراءف الرب على خائفيه = الغفاان ل ل يل وايإة ا .ب .
إنجيل باكر (مت-:)11-25:00

"  -25في ذلك الوقت اجاب يسوع و قال احمدك ايها االب رب السماء و االرض النك اخفيت هذه عن

الحكماء و الفهماء و اعلنتها لالطفال.

 -27نعم ايها االب الن هكذا صارت المسرة امامك.

 -26كل يء قد دفع الي من ابي و ليس احد يعرف االبن اال االب و ال احد يعرف االب اال االبن و من

اراد االبن ان يعلن له.

 -28تعالوا الي يا جميع المتعبين و الثقيلي االحمال و انا اريحكم.

 -24احملوا نيري عليكم و تعلموا مني الني وديع و متواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم.
 -11الن نيري هين و حملي خفيف "
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الخوم ال لو من صوم خون ن النب(
إنجخن بن سا 9لسمننة باسن ة اللوبننة خفنمنن البين ء الننلخن س أل فن ع يي الملوااننعخن البن ل خن عننن ا .ببين ة.

والبي ن ة هنن( عسننس الي ن الماسننل .والماسننل يي مننن خبلننو عننن ا .والع ن لم إنن( وإننة والنند .ومعاإننة ا .يي
اإللل د ب واليب ب ه( باسة هله البي ة.
البولس (أف-:)22-0:2

"  -0و انتم اذ كنتم امواتا بالذنوب و الخطايا.

 -2التي سلكتم فيها قبال حسب دهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل االن في ابناء

المعصية.

 -1الذين نحن ايضا جميعا تصرفنا قبال بينهم في هوات جسدنا عاملين م يئات الجسد و االفكار و كنا

بالطبيعة ابناء الغضب كالباقين ايضا.

 -9اهلل الذي هو غني في الرحمة من اجل محبته الكثيرة التي احبنا بها.
 -5و نحن اموات بالخطايا احيانا مع المسيح بالنعمة انتم مخلصون.
 -7و اقامنا معه و اجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع.

 -6ليظهر في الدهور االتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع.
 -8النكم بالنعمة مخلصون بااليمان و ذلك ليس منكم هو عطية اهلل.
 -4ليس من اعمال كي ال يفتخر احد.

 -01الننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع العمال صالحة قد سبق اهلل فاعدها لكي نسلك فيها.
 -00لذلك اذكروا انكم انتم االمم قبال في الجسد المدعوين غرلة من المدعو ختانا مصنوعا باليد في

الجسد.

 -02انكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح اجنبيين عن رعوية اسرائيل و غرباء عن عهود الموعد ال رجاء

لكم و بال اله في العالم.

 -01و لكن االن في المسيح يسوع انتم الذين كنتم قبال بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح.
 -09النه هو سالمنا الذي جعل االثنين واحدا و نقض حائط السياج المتوسط.

 -05اي العداوة مبطال بجسده ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق االثنين في نفسه انسانا واحدا جديدا

صانعا سالما.

 -07و يصالح االثنين في جسد واحد مع اهلل بالصليب قاتال العداوة به.
 -06فجاء و ب ركم بسالم انتم البعيدين و القريبين.
 -08الن به لنا كلينا قدوما في روح واحد الى االب.

 -04فلستم اذا بعد غرباء و نزال بل رعية مع القديسين و اهل بيت اهلل.

 -21مبنيين على اساس الرسل و االنبياء و يسوع المسيح نفسه حجر الزاوية.
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الخوم ال لو من صوم خون ن النب(
 -20الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكال مقدسا في الرب.
 -22الذي فيه انتم ايضا مبنيون معا مسكنا هلل في الروح "

البولس9

ا .الغن( إ( المل يلخ ن ً بعد ين سنن يمنواة بخ لنن وأقامنوا وأجلسونا معوه فوي السوماويات بن صنان مسوكنا هلل
في الروح .هله ه( ايإ ة ا .ع

الل يبخن.

الكاثوليكون (0يو-:)06-02:2

"  -02اكتب اليكم ايها االوالد النه قد غفرت لكم الخطايا من اجل اسمه.

 -01اكتب اليكم ايها االباء النكم قد عرفتم الذي من البدء اكتب اليكم ايها االحداث ال نكم قد غلبتم ال رير

اكتب اليكم ايها االوالد النكم قد عرفتم االب.

 -09كتبت اليكم ايها االباء النكم قد عرفتم الذي من البدء كتبت اليكم ايها االحداث النكم اقوياء و كلمة

اهلل ثابتة فيكم و قد غلبتم ال رير.

 -05ال تحبوا العالم و ال اال ياء التي في العالم ان احب احد العالم فليست فيه محبة االب.

 -07الن كل ما في العالم هوة الجسد و هوة العيون و تعظم المعي ة ليس من االب بل من العالم.
 -06و العالم يمضي و هوته و اما الذي يصنع م يئة اهلل فيثبت الى االبد "

الس ولخسون9

هو بي اة ب ن ى خ ن

فاة ودعوة ين

نلل الع لم لنعام ا .يس ا يي نخداد ب ل ً والل داً ب .

اإلبركسيس (أع-:)21-02:05

"  -02فسكت الجمهور كله و كانوا يسمعون برنابا و بولس يحدثان بجميع ما صنع اهلل من االيات و

العجائب في االمم بواسطتهم.

 -01و بعدما سكتا اجاب يعقوب قائال ايها الرجال االخوة اسمعوني.

 -09سمعان قد اخبر كيف افتقد اهلل اوال االمم لياخذ منهم عبا على اسمه.
 -05و هذا توافقه اقوال االنبياء كما هو مكتوب.

 -07سارجع بعد هذا و ابني ايضا خيمة داود الساقطة و ابني ايضا ردمها و اقيمها ثانية.

 -06لكي يطلب الباقون من الناس الرب و جميع االمم الذين دعي اسمي عليهم يقول الرب الصانع هذا

كله.

 -08معلومة عند الرب منذ االزل جميع اعماله.

 -04لذلك انا ارى ان ال يثقل على الراجعين الى اهلل من االمم.

 -21بل يرسل اليهم ان يمتنعوا عن نجاسات االصنام و الزنا و المخنوق و الدم "
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الخوم ال لو من صوم خون ن النب(
اإلباسيخس9

كيف إفتقد اهلل األمم أوال= هسلا إإلقند ا .نخننو  .نم دعنوة لابلعن د عنن سن إ نااءاة الينخ ن لنينلما إن( لخن ة

النق وةا إمتنعوا عن ذبائح األصنام والزنا.

1:

خوم الىمخس اللي هو إص خون ن النب(

يوم الخميس الذي هو فصح يونان النبي

رجوع للفهرس

وخيم فصح :فصح ا عبوا.
 -1إبىاوم الفص عبا اليعل من عبودخة إاعون وه س ع إل لاخة ونج ة .وبخون ن عبا يه نخنو ل لخن ة
بعد ين س ن ملسوم ً ع خنم ب لموة عبوا ل لخ ة إ( الل للخنت.

 -9خون ن امخ ل ميخ إ( مولن وإخ ملن  .إىناو خونن ن منن ب نن اللنوة امنخ لقخ منة المينخ وبقخ منة المينخ
ص ا لن لخ ة وعبوا من الموة ل لخ ةع سم عبا خون ن الموة ل لخ ة.

القراءات:

مزموووووووووووور بووووووووووواكر( :مز )00 , 01 : 24

اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووووووووووويس( :أع)27-22:1

البووووووووووووووووووووووووووووووووووولس( :رو)08-9:01

إنجيووووووووووووووول القوووووووووووووووداس( :يو)25-02:2

إنجيوووووووووووول بوووووووووووواكر( :مر)20-01:8

الكوووووووووووووووووووووواثوليكون0( :بط)22-06:1

مزموووور إنجيووول القوووداس( :مز )08 , 5 : 006

إنجيل القداس (يو-:)25-02:2

"  -02و بعد هذا انحدر الى كفرناحوم هو و امه و اخوته و تالميذه و اقاموا هناك اياما ليست كثيرة.

 -01و كان فصح اليهود قريبا فصعد يسوع الى اور ليم.

 -09و وجد في الهيكل الذين كانوا يبيعون بق ار و غنما و حماما و الصيارف جلوسا.

 -05فصنع سوطا من حبال و طرد الجميع من الهيكل الغنم و البقر و كب دراهم الصيارف و قلب موائدهم.
 -07و قال لباعة الحمام ارفعوا هذه من ههنا ال تجعلوا بيت ابي بيت تجارة.
 -06فتذكر تالميذه انه مكتوب غيرة بيتك اكلتني.

 -08فاجاب اليهود و قالوا له اية اية ترينا حتى تفعل هذا.

 -04اجاب يسوع و قال لهم انقضوا هذا الهيكل و في ثالثة ايام اقيمه.

 -21فقال اليهود في ست و اربعين سنة بني هذا الهيكل افانت في ثالثة ايام تقيمه.
 -20و اما هو فكان يقول عن هيكل جسده.

 -22فلما قام من االموات تذكر تالميذه انه قال هذا فامنوا بالكتاب و الكالم الذي قاله يسوع.
 -21و لما كان في اور ليم في عيد الفصح امن كثيرون باسمه اذ اروا االيات التي صنع.
 -29لكن يسوع لم ياتمنهم على نفسه النه كان يعرف الجميع.

 -25و النه لم يكن محتاجا ان ي هد احد عن االنسان النه علم ما كان في االنسان "

إنجخ القداس9
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خوم الىمخس اللي هو إص خون ن النب(
ننا هنن خينوع خ ننا النخسن

النخس

المناة األولن ت .وخقنو إنن( إين اة واانلة لجينده مولن وإخ ملن ت ينن لنخن خنقانوا

خص بون اليخدت هو يخقخم النخس إ(

و يخ م .إ لميخ خ نا سنخيل -9

1ت بفداي يخقخم س ي جدخداً "إن س ن يلد إ( الميخ إننو ى خقنة جدخندة" 9سنو1:91ت .إننو إينلبد النج ينة
الل( إخن إب ً ب عة البقا واللم مت بلخ ل  .إنلن نى ص بلخ ل .

9ت ا .خسمن ل دخبنن بيننو إنن( خننده "إمننن لن لم إنن( الجينند ُسننم عننن الى خننة" 1بن 198ت .وبنننلا خننلم العبننوا لسن
مؤمن بلوبل ت من الموة ل لخ ة .إننلن نفنا بقخ منة المينخ امخهن ىناو خونن ن منن ب نن اللنوةت .ونفنا
ب للج ال خ 991ت الل( بن خؤدبن ا .لخامن ى صن .

مزمور إنجيل القداس (مز  -5 " -:)08 , 5 : 006من الضيق دعوت الرب فاجابني من الرحب-08 .
تاديبا ادبني الرب و الى الموت لم يسلمني "

مخموا اإلنجخ  9في ضيقتي صرخت إلى الرب= صااخ البياخة  .إب الميخ وصنااخ خونن ن إن( ب نن اللنوة

وصااى( ينن الىن

 ..أدبوا أدبنوي الورب= ا .يدل خونن ن وخنؤدل سن يو ده النلخن خلنبنم ب لينو النلي إن( خنده

عنل 1919ع 6ت .والووى المووت لووم يسوولمني= إننو يع ن ن( لخ لن ع وهنو لننم خلناو خونن ن خمنوة وخن ننو إن( ب ننن
اللن ننوة و إن نن( البلن ننا الن ن ن يج .ب ن ن ين ا .يي ن ن م البي ن ناخة الى ين ننة ل ب ن ن ع ن ن الاج ن ن ءع للل ن ن دل إ ن ن لن ن ننو.
او9194ت.

مزمووور بوواكر (مووز  -01 " -:)00 , 01 : 24اسووتمع يووا رب و ارحمنووي يووا رب كوون معينووا لووي -00 .حولووت
نوحي الى رقص لي حللت مسحي و منطقتني فرحا "

مخموا ب سا9

نا إ( البولس ين اللخ ة الجدخدة لخية صنعبة ..سخنم هنلا؟ نينم هنن الورب صوار لوي عونوا= إ نن يللن

يلند

خاه .هو خعخنن( إنخاه هخن ولم ن ىفخنم إنجخن بن سا الخنوم ال لنو منن صنوم خونن نت .والنخنا هنخن ألن المينخ
خلم مع(.

سمع الرب فرحمني= ا .خيم صااخ الل يل وخالم  .ب خلو لخن إل إا ا رددت نوحي إلى فرح لي= هو
يب ب لميخ وإا ب لميخ .

إنجيل باكر (مر-:)20-01:8

"  -01و للوقت دخل السفينة مع تالميذه و جاء الى نواحي دلمانوثة.

 -00فخرج الفريسيون و ابتداوا يحاورونه طالبين منه اية من السماء لكي يجربوه.

 -02فتنهد بروحه و قال لماذا يطلب هذا الجيل اية الحق اقول لكم لن يعطى هذا الجيل اية.
 -01ثم تركهم و دخل ايضا السفينة و مضى الى العبر.
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خوم الىمخس اللي هو إص خون ن النب(
 -09و نسوا ان ياخذوا خب از و لم يكن معهم في السفينة اال رغيف واحد.

 -05و اوصاهم قائال انظروا و تحرزوا من خمير الفريسيين و خمير هيرودس.
 -07ففكروا قائلين بعضهم لبعض ليس عندنا خبز.

 -06فعلم يسوع و قال لهم لماذا تفكرون ان ليس عندكم خبز اال ت عرون بعد و ال تفهمون احتى االن

قلوبكم غليظة.

 -08الكم اعين و ال تبصرون و لكم اذان و ال تسمعون و ال تذكرون.

 -04حين كسرت االرغفة الخمسة للخمسة االالف كم قفة مملوة كس ار رفعتم قالوا له اثنتي ع رة.
 -21و حين السبعة لالربعة االالف كم سل كسر مملوا رفعتم قالوا سبعة.
 -20فقال لهم كيف ال تفهمون "

إنجخ ب سا9

الميننخ خنندعو ل مخننله ين خلجنب نوا ىمخننا الفاخيننخخن وىمخننا هخنناودسع يي خلجنب نوا وخلل ي نوا ين خليننبنوا بنننم إنن(

ىب نم واخن ينم ويناواهم .نم خينخا ألنن ينا ينبعنم .إلنخن خع خنن( المينخ لخ لن خسنون ينا ينب لن(  ]1ينب
ل ننب ن الم دخن ةت  ]9ويننب ل نننفس عوا ننمت  ]3ويننب ل نناو  ..إلاً لننن يللن
بلاو الى خة الىمخات خا ن دمخن إ لميخ إ دا ين خيب س إللخ

اا
أللنند .والمعنن ين نلىننل إنا اً

جيد ونفي واول لن .

البولس (رو-:)08-9:01

"  -9الن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن.

 -5الن موسى يكتب في البر الذي بالناموس ان االنسان الذي يفعلها سيحيا بها.

 -7و اما البر الذي بااليمان فيقول هكذا ال تقل في قلبك من يصعد الى السماء اي ليحدر المسيح.
 -6او من يهبط الى الهاوية اي ليصعد المسيح من االموات.

 -8لكن ماذا يقول الكلمة قريبة منك في فمك و في قلبك اي كلمة االيمان التي نكرز بها.
 -4النك ان اعترفت بفمك بالرب يسوع و امنت بقلبك ان اهلل اقامه من االموات خلصت.

 -01الن القلب يؤمن به للبر و الفم يعترف به للخالص.
 -00الن الكتاب يقول كل من يؤمن به ال يخزى.

 -02النه ال فرق بين اليهودي و اليوناني الن ربا واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعون به.
 -01الن كل من يدعو باسم الرب يخلص.

 -09فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به و كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به و كيف يسمعون بال كارز.

 -05و كيف يكرزون ان لم يرسلوا كما هو مكتوب ما اجمل اقدام المب رين بالسالم المب رين بالخيرات.
 -07لكن ليس الجميع قد اطاعوا االنجيل الن ا عياء يقول يا رب من صدق خبرنا.
 -06اذا االيمان بالخبر و الخبر بكلمة اهلل.
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 -08لكنني اقول العلهم لم يسمعوا بلى الى كل االرض خرج صوتهم و الى اقاصي المسكونة اقوالهم "

البولس 9اللخ ة الجدخدةع ولنفخل وص خ الميخ لخية يخي ً صنعب ً "هكذا ال تقل فوي قلبوك مون يصوعد إلوى السوماء
أي لينزل المسيح ..الكلمة قريبة منك هي في فمك وفي قلبك.

الكاثوليكون (0بط-:)22-06:1

"  -06الن تالمكم ان اءت م يئة اهلل و انتم صانعون خي ار افضل منه و انتم صانعون را.

 -08فان المسيح ايضا تالم مرة واحدة من اجل الخطايا البار من اجل االثمة لكي يقربنا الى اهلل مماتا في

الجسد و لكن محيى في الروح.

 -04الذي فيه ايضا ذهب فكرز لالرواح التي في السجن.

 -21اذ عصت قديما حين كانت اناة اهلل تنتظر مرة في ايام نوح اذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون

اي ثماني انفس بالماء.

 -20الذي مثاله يخلصنا نحن االن اي المعمودية ال ازالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن اهلل

بقيامة يسوع المسيح.

 -22الذي هو في يمين اهلل اذ قد مضى الى السماء و مالئكة و سالطين و قوات مخضعة له "

الس ولخسون9

خيوووور لكووووم أن تتوووو لموا لعموووول الصووووالحات= إلا ي ننم ا .بن ن لم ألو ده إن ننو لصن ن للنم إخلاسن نوا الي ننخي ة وخعم ن نوا

الص لل ة إخلخوا ع هلا هو اليو إ( خده .ولسن ل نخا النخس س ن يي ي ً بص ل الميخ وإخ ملن ا مماتوا فوي
الجسد ومحيي في الروح .ونلن نى نص بمثوال المعموديوة اللن( هن( منوة وإخ منة من المينخ ولسنن الينو هنو
مجاد ل دخل لنلاو الى خة وملبة الع لم.

اإلبركسيس (أع-:)27-22:1

"  -22فان موسى قال لالباء ان نبيا مثلي سيقيم لكم الرب الهكم من اخوتكم له تسمعون في كل ما يكلمكم

به.

 -21و يكون ان كل نفس ال تسمع لذلك النبي تباد من ال عب.

 -29و جميع االنبياء ايضا من صموئيل فما بعده جميع الذين تكلموا سبقوا و انباوا بهذه االيام.

 -25انتم ابناء االنبياء و العهد الذي عاهد به اهلل اباءنا قائال البراهيم و بنسلك تتبارك جميع قبائل

االرض.

 -27اليكم اوال اذ اقام اهلل فتاه يسوع ارسله يبارككم برد كل واحد منكم عن روره "
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اإلباسيخس 9بعد س م عم الميخ

إداي ت وخعم ا ن اليو إ( خدهت إمن خصا ع

ى خ ه تقطع تلك

النفس من عبها .لسن الميخ ج ء لتتبارك فيه جميع قبائل األرض .بع ً هلا لمن خؤمن وخعلمد وخلخ لخ ة
اللوبة ملجنب ً ىمخا الع لم يا الع لمت إنجخ ب سات .
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