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 رجوع للفهرس مقدمة عن الصوم

 
 لماذا نصوم؟

من يتخلى عن اللذات المحللة )أكل وشرب( يسهل عليه التخلي عن اللذات المحرمة )الخطايا( وسالح إبليس   .1
الملذات إختياريًا نحرم إبليس من سنننننننننننال ه. و ن هو ملذات العالم ليجذب النفس بعيدًا عن هللا. فإن رفضننننننننننننا  

صنننلينا فنحن نسنننتعمل سنننال ًا إويًا  ننند إبليس. لهذا إاي السنننيد المسنننيخ أن هذا الجنس   يخر  إ  بال نننوم  
 (.29:9وال الة )مر

الجسنننننننند في اضننننننننام مي الروح. ومالهما ي.اوم أ دهما ا خر. مل   .2
(. ويشننننناه هذا بالمنطام )بالون به  17:5يشنننننتهي  ننننند ا خر ) ل

 از خفيف يحمل سننننننلة بها المسننننننافرون( فالاالون يريد أن ينطل   
ألعلى= الروح ي.وم للسنننننننننماويات. والسنننننننننلة بها أكيا  رمل وم  تة  

ه األر ننننننننننية والحااي=  بحااي اربطها باألرض= الجسنننننننننند بشننننننننننهواا
الخطناينا. واألكينا  الرملينة = اللنذات المحللنة. فنإاا ارمننا خطنايناننا  

 بالتوبة وأل.ينا األكيا  الرملية إلنطل  الاالون ألعلى. 
وملما اذوق المسنننننننافر لذة السنننننننماديات يرمي بإراماه أكيا  رملية أك ر لينطل  ألعلى باألك ر  ويدخل ألعماق     

 ألك ر.الحياة السماوية با
 (.4:58شإال وم هو لتسميي صوانا في العالء ) .3
 (15:9المسيخ صام فهل   ن وم. والمسيخ إاي  ين ُيرفي العريس  ينئذ ي ومون فهو أمر بهذا )مت  .4
 (27:11كو2بولس صام ) .5
 (16:4كو2(. فكلما يفنى الخار  يتجدم الداخل )27:9كو1هو صليب إختياري "أإمي جسدي وأستع ده" ) .6
سننننيخ المتولم و كليل الشننننوه في رأسننننه ولنشننننارمه أ مه على األإل بون ن ننننوم. وهل المسننننيخ ا ن  فلننظر للم .7

( وهو يتضننناي  ا ن على مل متولم ومل خا    9:63شإإنتهت آ مه؟   بل هو في مل  ننني.هم اضننناي  )
و  ن. ننند    مامنا م نننلوبا  أبل  ينما نري المسنننيخ المرسنننوم    (.17:8فلنشنننارمه ألمه.. فنشنننارمه مجده )رو

هل   1: 3ال نننور الملونة المط وعة بل صنننورة المسنننيخ الم نننلوب التى يرسنننمها الروح ال.د  فى ال.لب   ل  
 جلى .نرفض ال وم ؟! هو لم ي لب  جل نفسه بل أل

( مان هذا رما علي بدعة    16:    2وشننننرب....")كو  أكل  أ ينما إاي بولس الرسننننوي "   يحلم عليلم ا د في  .8
.وي لكن الكنيسننننننة ا ن   اكلها . و أهناه بعض األ عمة نجسننننننة ماللحوم ومنعوا  أن و معت يامها أانتشننننننرت  
    فاعد إنتهاء ال وم نوكل مل ش .هذا 

 = الروح الاالون 

=الجسد 
 الجس

 سلة بها رماب
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 رجوع للفهرس اليوم األول من صوم يونان النبي

 
 القراءات:

العشيييييييييييييية:  مزمور 
العشيييييييييييييية:  إنجيييييع 
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييون:
بييييياكييييير:   ميييييزميييييور 

 إنجيع باكر:
 

 (2,1: 94مز)
 (5-1:13)لو

1:1-1:2) 
 (8,1: 102مز)

 (12-6:7)مت

 الييييييييييييييييييبييييييييييييييييييولييييييييييييييييييس: 
 اليييييييويييييييا يييييييولييييييييييييييي يييييييون: 
 اإلبييييييييييير سييييييييييييييييييييييييييييييييس:
اليقيييييداس: إنيجيييييييع   ميزميور 
اليييييييقيييييييداس:  إنيييييييجيييييييييييييييع 

 

 (23-17:6)رو
 (13 - 1:  1يه)

 (47-38:2)أع
 (4,2: 149مز)

 (45-35:12)مت

 
 -:(45-35:12)مت إنجيع القداس

االنسان الصالح من الونز الصالح في القلب يخرج الصالحات و االنسان الشرير من الونز الشرير  -35  " 
 يخرج الشرور. 

 و لون اقول لوم ان  ع  لمة بطالة يتولم بها الناس سوف يعطون عنها حساب يوم الدين.  -36 
 النك ب المك تتبرر و ب المك تدان.   -37 
 و الفريسيين قائلين يا معلم نريد ان نرى منك اية. حينئذ اجاب قوم من الوتبة -38 
 فاجاب و قال لهم جيع شرير و فاسق يطلب اية و ال تعطى له اية اال اية يونان النبي.   -39 
النه  ما  ان يونان في بطن الحوت  ال ة ايام و  الث ليال ه ذا ي ون ابن االنسان في قلب االرض    -40 

  ال ة ايام و  الث ليال.
رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيع و يدينونه النهم تابوا بمناداة يونان و هوذا اعظم من   -41 

 يونان ههنا.
ملوة التيمن ستقوم في الدين مع هذا الجيع و تدينه النها اتت من اقاصي االرض لتسمع ح مة    -42 

 سليمان و هوذا اعظم من سليمان ههنا. 
 االنسان يجتاز في اماكن ليس فيها ماء يطلب راحة و ال يجد.  اذا خرج الروح النجس من -43 
  م يقول ارجع الى بيتي الذي خرجت منه فياتي و يجده فارغا م نوسا مزينا.  -44 
 م يذهب و ياخذ معه سبعة ارواح اخر اشر منه فتدخع و تس ن هناك فتصير اواخر ذلك االنسان اشر   -45 

 " جيع الشريرمن اوائله ه ذا ي ون ايضا لهذا ال
 إنجيع القداس:

تابوا ألنهم أي شننننننننعب نينو     رجال نينوى سييييييقومون في الدين مع هذا الجيع ويدينونهفيه إشننننننننارة ليونان. وأن 
بل ،  م نوسيييييان مزينان وفيه معوة أنه بعد أن  ررنا المسنننننننيخ من إبليس  علينا أ  نتره إلوبنا فار ة  . بمناداة يونان
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نملك هللا على ال.لب  ونقيم عالإة مي هللا )صننننننالة واسنننننن يخ وخدمة وعمل بر(  تى   يعوم إلينا سنننننناي شننننننيا ين  
 أشر. 

الن عندك   -4رب يا سيد فمن يقف.   ان  نت تراقب اال ام يا  -3  "  -:(4,2:  149مز)  مزمور إنجيع القداس
 " المغفرة لوي يخاف منك

 مزمور اإلنجيع:
 وهللا  فر لنينو   ين صاموا واابوا . هو اذلل التادب  تى يغفر هللا فال يهلك."  إن  نت لأل ام راصدان.. "
 

 -:(1:  2 - 1:  1يون النبوات)
 (17 - 1:  1يون )
 امتاي قائال.و صار قول الرب الى يونان بن  -1" 
 قم اذهب الى نينوى المدينة العظيمة و ناد عليها النه قد صعد شرهم امامي. -2 
فقام يونان ليهرب الى ترشيش من وجه الرب فنزل الى يافا و وجد سفينة ذاهبة الى ترشيش فدفع   -3 

 اجرتها و نزل فيها ليذهب معهم الى ترشيش من وجه الرب.
 فارسع الرب ريحا شديدة الى البحر فحدث نوء عظيم في البحر حتى  ادت السفينة تنوسر. -4 
فخاف المالحون و صرخوا  ع واحد الى الهه و طرحوا االمتعة التي في السفينة الى البحر ليخففوا   -5 

 عنهم و اما يونان فوان قد نزل الى جوف السفينة و اضطجع و نام نوما  قيال. 
 اليه رئيس النوتية و قال له ما لك نائما قم اصرخ الى الهك عسى ان يفتور االله فينا فال نهلك.فجاء  -6 
 و قال بعضهم لبعض هلم نلقي قرعا لنعرف بسبب من هذه البلية فالقوا قرعا فوقعت القرعة على يونان. -7 
ت ما هي ارضك و من اي فقالوا له اخبرنا بسبب من هذه المصيبة علينا ما هو عملك و من اين اتي -8 

 شعب انت.
 فقال لهم انا عبراني و انا خائف من الرب اله السماء الذي صنع البحر و البر. -9 
فخاف الرجال خوفا عظيما و قالوا له لماذا فعلت هذا فان الرجال عرفوا انه هارب من وجه الرب النه   -10 

 اخبرهم.
 الن البحر  ان يزداد اضطرابا. فقالوا له ماذا نصنع بك ليس ن البحر عنا   -11 
فقال لهم خذوني و اطرحوني في البحر فيس ن البحر عنوم النني عالم انه بسببي هذا النوء العظيم    -12 

 علي م.
 و لون الرجال جذفوا ليرجعوا السفينة الى البر فلم يستطيعوا الن البحر  ان يزداد اضطرابا عليهم.  -13 
فصرخوا الى الرب و قالوا اه يا رب ال نهلك من اجع نفس هذا الرجع و ال تجعع علينا دما بريئا النك    -14 

 يا رب فعلت  ما شئت.
  م اخذوا يونان و طرحوه في البحر فوقف البحر عن هيجانه.   -15 
 فخاف الرجال من الرب خوفا عظيما و ذبحوا ذبيحة للرب و نذروا نذورا.   -16 
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 "  ا الرب فاعد حوتا عظيما ليبتلع يونان فوان يونان في جوف الحوت  ال ة ايام و  الث ليال.و ام  -17 
 (1:  2يون )
 "  فصلى يونان الى الرب الهه من جوف الحوت -1" 

إهتمام هللا بدعوة أهل نينو  للتوبة. وهللا يسنننننننمخ بضننننننني.ة ليونان ) يا  بحر و وت( لي.ومه هو أيضنننننننا للتوبة فال 
 أبديا.يهلك 
 

نتقدم امامه بحمد و   -2هلم نرنم للرب نهتف لصييييييخرة خالصيييييينا.    -1  "  -:(2,1:  94مز) مزمور العشييييييية
 " بترنيمات نهتف له.

 مزمور العشية:
هذا يع ر عن فر ة التادب بغفران خطاياه  فالتوبة ليسنننننننننننننت  لنًا وخسنننننننننننننارة بل هي فرح. =  هلموا فلنبتهج بالرب

  ري  للفرح فلن تهج.وال وم ليس للكآبة بل هو 
 

  -:(5-1:13لو) إنجيع العشية
 و  ان حاضرا في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بيالطس دمهم بذبائحهم.  -1 " 
فاجاب يسوع و قال لهم اتظنون ان هؤالء الجليليين  انوا خطاة اكثر من  ع الجليليين النهم  ابدوا مثع   -2 

 هذا.
  ال اقول لوم بع ان لم تتوبوا فجميع م  ذلك تهلوون. -3 
ر  او اولئك الثمانية عشر الذين سقط عليهم البرج في سلوام و قتلهم اتظنون ان هؤالء  انوا مذنبين اكث -4 

 من جميع الناس الساكنين في اورشليم. 
 "  ال اقول لوم بع ان لم تتوبوا فجميع م  ذلك تهلوون. -5 

 إنجيع العشية:
ومانت إجابة المسنننننيخ عن  . خلط بيالطس دماءهم بذبائحهو عن سنننننلاي اليهوم للمسنننننيخ لمااا هلك األبرار الذين 

. ننند أنه ليس علينا أن نفهم سننن ب ا  م األر نننية  ومان المسنننيخ ي.   مانية عشيير رجالن سييقط عليهم برج وماتوا
 م يونان في جوف أالتي ا.ي علينا  بل علينا أن نفهم أنها  ري  يراه هللا للكماي ول لوغ الحياة األبدية. أو لم اكن  

 .إن لم تتوبوا فجميع م  ذلك تهلوون الحوت  ري.ا لحيااه. وعلينا أن نتحاشي بالتوبة الهاله األبدي= 
(:إهتمام هللا بدعوة أهل نينو  للتوبة. وهللا يسننننننمخ بضنننننني.ة ليونان ) يا  بحر و وت( لي.ومه هو  1:2-1:1)يون  

 أيضًا للتوبة فال يهلك أبديًا.
 

  -8بار ي يا نفسيييييي الرب و  ع ما في باطني ليبارك اسيييييمه القدوس.   -1 "  -:(8,1:  102مز) مزمور باكر
 "  الرحمةالرب رحيم و رؤوف طويع الروح و  ثير 

 مزمور باكر:
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 .رؤوف ورحوم هو الربعلى إستجابته. ولمااا ناارمه= = بار ي يا نفسي الرب
 

  -:(12-6:7مت) إنجيع باكر
 ال تعطوا القدس للوالب و ال تطرحوا درر م قدام الخنازير لئال تدوسها بارجلها و تلتفت فتمزقوم.  -6 "
 اسالوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لوم. -7 
 الن  ع من يسال ياخذ و من يطلب يجد و من يقرع يفتح له.  -8 
 ام اي انسان منوم اذا ساله ابنه خبزا يعطيه حجرا. -9 
 و ان ساله سم ة يعطيه حية.  -10 
حري ابو م الذي في السماوات فان  نتم و انتم اشرار تعرفون ان تعطوا اوالد م عطايا جيدة فوم بال  -11 

 يهب خيرات للذين يسالونه. 
 "  فوع ما تريدون ان يفعع الناس ب م افعلوا ه ذا انتم ايضا بهم الن هذا هو الناموس و االنبياء -12 

 إنجيع باكر:
إاًا . يسييييهلونهإقرعوا فيفتح لوم. أبو م الذي في السييييموات يهب الخيرات للذين عن إسنننننننتجابة هللا لمن يسنننننننوله=  

 فلنسوي الغفران وأن نمتل  بالروح )الخيرات( والروح ي.ومنا للتوبة.
 

 -:(23-17:6رو) البولس
 فش را هلل انوم  نتم عبيدا للخطية و لونوم اطعتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها.  -17  " 
 و اذ اعتقتم من الخطية صرتم عبيدا للبر.   -18 
اتولم انسانيا من اجع ضعف جسد م النه  ما قدمتم اعضاءكم عبيدا للنجاسة و اال م لال م ه ذا االن  -19 

 قدموا اعضاءكم عبيدا للبر للقداسة.
 النوم لما  نتم عبيد الخطية  نتم احرارا من البر.  -20 
 ن االمور التي تستحون بها االن الن نهاية تلك االمور هي الموت.فاي  مر  ان لوم حينئذ م  -21 
 و اما االن اذ اعتقتم من الخطية و صرتم عبيدا هلل فلوم  مر م للقداسة و النهاية حياة ابدية.  -22 
 " الن اجرة الخطية هي موت و اما هبة هللا فهي حياة ابدية بالمسيح يسوع ربنا -23 

 البولس:
إاًا هو عن التوبة    طيئة فسمعتم .. وبعد أن تحررتم من الخطيئة صرتم عبيدان للبر .. فلوم  مر مكنتم عبيدان للخ

 .عطية هللا هي حياة أبديةالم. ولة  و ستجابة هللا في أن يعطي التادب  ياة= 
 -:(13 - 1:  1يه) الوا ولي ون 

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

 لتوثر لوم الرحمة و السالم و المحبة.  -2 
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ايها االحباء اذ  نت اصنع  ع الجهد الكتب الي م عن الخالص المشترك اضطررت ان اكتب الي م واعظا  -3 
 ن المسلم مرة للقديسين.ان تجتهدوا الجع االيما

النه دخع خلسة اناس قد  تبوا منذ القديم لهذه الدينونة فجار يحولون نعمة الهنا الى الدعارة و ينورون  -4 
 السيد الوحيد هللا و ربنا يسوع المسيح.

فاريد ان اذ ر م و لو علمتم هذا مرة ان الرب بعدما خلص الشعب من ارض مصر اهلك ايضا الذين لم   -5 
 ؤمنوا. ي
و المالئوة الذين لم يحفظوا رياستهم بع تر وا مس نهم حفظهم الى دينونة اليوم العظيم بقيود ابدية   -6 

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

 عبرة م ابدة عقاب نار ابدية.
 ايضا المحتلمون ينجسون الجسد و يتهاونون بالسيادة و يفترون على ذوي االمجاد.و لون  ذلك هؤالء  -8 
و اما ميخائيع رئيس المالئوة فلما خاصم ابليس محاجا عن جسد موسى لم يجسر ان يورد ح م افتراء   -9 

 بع قال لينتهرك الرب.
الحيوانات غير الناطقة ففي ذلك و لون هؤالء يفترون على ما ال يعلمون و اما ما يفهمونه بالطبيعة    -10 

 يفسدون. 
 ويع لهم النهم سلووا طريق قايين و انصبوا الى ضاللة بلعام الجع اجرة و هلووا في مشاجرة قورح.  -11 
هؤالء صخور في والئم م المحبية صانعين والئم معا بال خوف راعين انفسهم غيوم بال ماء تحملها   -12 

 تة مضاعفا مقتلعة. الرياح اشجار خريفية بال  مر مي
 " امواج بحر هائجة مزبدة بخزيهم نجوم تائهة محفوظ لها قتام الظالم الى االبد -13 

 الوا ولي ون:
نر  هنا ع.وبة المالدكة )الشنننننننننيا ين( وأن لهم مينونة أبدية م ل سننننننننندوم وعمورة. أي أن من   ي.دم اوبة فهالكه 

 أبدي.
 

 -:(47-38:2أع) اإلبر سيس
فقال لهم بطرس توبوا و ليعتمد  ع واحد منوم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية   -38  " 

 الروح القدس. 
 الن الموعد هو لوم و الوالد م و لوع الذين على بعد  ع من يدعوه الرب الهنا.  -39 
 الملتوي.  و باقوال اخر  ثيرة  ان يشهد لهم و يعظهم قائال اخلصوا من هذا الجيع  -40 
 فقبلوا  المه بفرح و اعتمدوا و انضم في ذلك اليوم نحو  ال ة االف نفس.   -41 
 و  انوا يواظبون على تعليم الرسع و الشر ة و  سر الخبز و الصلوات.  -42 
 و صار خوف في  ع نفس و  انت عجائب و ايات  ثيرة تجرى على ايدي الرسع.  -43 
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 و جميع الذين امنوا  انوا معا و  ان عندهم  ع شيء مشتر ا.   -44 
 و االمالك و المقتنيات  انوا يبيعونها و يقسمونها بين الجميع  ما ي ون لوع واحد احتياج.   -45 
و  انوا  ع يوم يواظبون في الهي ع بنفس واحدة و اذ هم ي سرون الخبز في البيوت  انوا يتناولون    -46 

 الطعام بابتهاج و بساطة قلب.
 " مسبحين هللا و لهم نعمة لدى جميع الشعب و  ان الرب  ع يوم يضم الى الونيسة الذين يخلصون  -47 

 اإلبر سيس:
هي معوة للتوبة فينالوا = واحد منوم بإسيييييم يسيييييوع المسييييييح لمغفرة خطاياكم  فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد  ع

 )الخيرات في إنجيل باكر(. ثم نر  صورة لحياة الكنيسة األولى. موهبة الروح القدس
 



 اليوم الثاني من صوم يونان النبي

 

8 

 رجوع للفهرس اليوم الثاني من صوم يونان النبي  

   

 القراءات:
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييون:
بييييياكييييير:   ميييييزميييييور 
بييييياكييييير:   إنيييييجيييييييييييع 
 الييييييييييييبييييييييييييولييييييييييييس: 

 

(2:2-10) 
 (14,10, 9:  102مز )

 (9-6:13)لو
 (29-21:1)كو

 اليييييييويييييييا يييييييولييييييييييييييي يييييييون:  
 اإلبييييييييييير سييييييييييييييييييييييييييييييييس:
اليقيييييداس: إنيجيييييييع   ميزميور 
اليييييييقيييييييداس:  إنيييييييجيييييييييييييييع 

 

 (11-3:4بط1)
 (34-30:17)أع

 (2:  84مز )
 (36-29:11)لو

 
اليوم ال اني وال الث من صننننننننننننوم يونان   نجد لهم إراءات )ملمور و نجيل عشننننننننننننية( وهلذا في مل أيام  ملحوظة:  

ال ننننننننوم في هذه األيام يمتد للغروب  ون ننننننننلي الملامير  تى ملامير النوم في ال.دا   فال ال ننننننننوم الك ير. ألن  
يتا.ى ملامير للمسنننننناء. وبالتالي   اوجد صننننننالة عشننننننية. لكن نجد في إراءات اليوم األوي من صننننننوم يونان الن ي  

 إراءات للعشية فاليوم الساب  هو األ د وهو يوم فطر.
 -(:36-29:11إنجيع القداس )لو

و فيما  ان الجموع مزدحمين ابتدا يقول هذا الجيع شرير يطلب اية و ال تعطى له اية اال اية يونان   -29 " 
 النبي.

 النه  ما  ان يونان اية الهع نينوى  ذلك ي ون ابن االنسان ايضا لهذا الجيع.  -30 
ملوة التيمن ستقوم في الدين مع رجال هذا الجيع و تدينهم النها اتت من اقاصي االرض لتسمع    -31 

 ح مة سليمان و هوذا اعظم من سليمان ههنا. 
رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيع و يدينونه النهم تابوا بمناداة يونان و هوذا اعظم من   -32 

 يونان ههنا.
 سراجا و يضعه في خفية و ال تحت الم يال بع على المنارة لوي ينظر الداخلون النور. ليس احد يوقد  -33

سراج الجسد هو العين فمتى  انت عينك بسيطة فجسدك  له ي ون نيرا و متى  انت عينك شريرة   -34 
 فجسدك ي ون مظلما. 

 انظر اذا لئال ي ون النور الذي فيك ظلمة.  -35 
 " ليس فيه جزء مظلم ي ون نيرا  له  ما حينما يضيء لك السراج بلمعانه.فان  ان جسدك  له نيرا  -36 

 إنجيل ال.دا :
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إاًا المسننننننننننننيخ يوجه  . الجيع الشييييييييريريحدثنا عن اوبة رجاي نينو  بمناماة يونان. وأن يونان الن ي آية اعطي لهذا 
لها هدف وا د هو مجد هللا. وم ل  أنظارهم وأنظارنا للتوبة موهل نينو . والتادب اكون له العين الاسننيطة أي التي

 هذا اإلنسان يسلن فيه هللا فيلون جسده نيرًا  فاهلل نور .
 

 "  غفرت ا م شعبك سترت  ع خطيتهم ساله. - 2 " -(:2:  84مز مزمور إنجيع القداس )
 ملمور اإلنجيل:

و فران الخطينة للتنادنب  هنذا يعطينه  هنذا ي.ولنه التنادنب النذي  فر لنه هللا خطنايناه.  =  ييا رب غفرت أ يام شيييييييييعبيك
 اإلستنارة.

 
  -:(10-2:2يون )النبوات

 و قال دعوت من ضيقي الرب فاستجابني صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي.  -2  "
 النك طرحتني في العمق في قلب البحار فاحاط بي نهر جازت فوقي جميع تياراتك و لججك.  -3 
 فقلت قد طردت من امام عينيك و لونني اعود انظر الى هي ع قدسك.  -4 
 قد اكتنفتني مياه الى النفس احاط بي غمر التف عشب البحر براسي.  -5 
 نزلت الى اسافع الجبال مغاليق االرض علي الى االبد  م اصعدت من الوهدة حياتي ايها الرب الهي.  -6 
 حين اعيت في نفسي ذ رت الرب فجاءت اليك صالتي الى هي ع قدسك. -7 
 الذين يراعون اباطيع  اذبة يتر ون نعمتهم.  -8 
 الخالص. اما انا فبصوت الحمد اذبح لك و اوفي بما نذرته للرب  -9 
 " و امر الرب الحوت فقذف يونان الى البر -10 

 (:10-2:2)يون 
 .فهمر الرب الحوت فقذف يونان إلى اليبسهي صالة اوبة ليونان وهو في جوف الحوت  و ستجابة هللا له= 

 
لم يصنع معنا   -10ال يحاكم الى االبد و ال يحقد الى الدهر.   -9 "  -:(14,10,  9:   102مز  )مزمور باكر  

 " النه يعرف جبلتنا يذ ر اننا تراب نحن. -14حسب خطايانا و لم يجازنا حسب ا امنا. 
 ملمور باكر:

 هذا اضرع هلل  تى يتمهل علينا ويطيل أنااه.= أذ ر يا رب أننا تراب
 

 -(:9-6:13لوإنجيع باكر )
 هذا المثع  انت لواحد شجرة تين مغروسة في  رمه فاتى يطلب فيها  مرا و لم يجد. و قال  -6 " 
 فقال للورام هوذا  ال ة سنين اتي اطلب  مرا في هذه التينة و لم اجد اقطعها لماذا تبطع االرض ايضا.  -7 
 فاجاب و قال له يا سيد اتر ها هذه السنة ايضا حتى انقب حولها و اضع زبال. -8 
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 "  صنعت  مرا و اال ففيما بعد تقطعها.فان   -1
 إنجيل باكر:

وهذا يم ل  وي أناة هللا علينا  تى  =  فإن لم تثمر فإقطعهاالكرام يطلب سننة رابعة للتينة ليحاوي إصنال ها لت مر  
 نتوب.

 
  -(:29-21:1كوالبولس )

 الشريرة قد صالح م االن. و انتم الذين  نتم قبال اجنبيين و اعداء في الفور في االعمال   -21 "
 في جسم بشريته بالموت ليحضر م قديسين و بال لوم و ال ش وى امامه.   -22 
ان  بتم على االيمان متاسسين و راسخين و غير منتقلين عن رجاء االنجيع الذي سمعتموه الم روز   -23 

 به في  ع الخليقة التي تحت السماء الذي صرت انا بولس خادما له.
الن افرح في االمي الجلوم و اكمع نقائص شدائد المسيح في جسمي الجع جسده الذي هو الذي ا -24

 الونيسة.
 التي صرت انا خادما لها حسب تدبير هللا المعطى لي الجلوم لتتميم  لمة هللا. -25 
 السر الم توم منذ الدهور و منذ االجيال لونه االن قد اظهر لقديسيه.  -26 
 ن يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر في االمم الذي هو المسيح في م رجاء المجد.الذين اراد هللا ا -27 
الذي ننادي به منذرين  ع انسان و معلمين  ع انسان ب ع ح مة لوي نحضر  ع انسان  امال في   -28 

 المسيح يسوع.
 " االمر الذي الجله اتعب ايضا مجاهدا بحسب عمله الذي يعمع في بقوة -29 

 ال ولس:
 كيف؟ قديسين بغير عيب.. ..يخ اجسد ليجعل منا المس

 إن  بتم على اإليمان غير متزعزعين. (1
 نحن نومع باآلالم. (2
 المعطى له. حسب تدبير هللاعلينا أن نخدم هللا  مل منا  (3
 

  -(:11-3:4بط1الوا ولي ون )
الن زمان الحياة الذي مضى ي فينا لنوون قد عملنا ارادة االمم سالوين في الدعارة و الشهوات و ادمان  -3 "

 الخمر و البطر و المنادمات و عبادة االو ان المحرمة.
 االمر الذي فيه يستغربون انوم لستم تر ضون معهم الى فيض هذه الخالعة عينها مجدفين. -4 
 ابا للذي هو على استعداد ان يدين االحياء و االموات.الذين سوف يعطون حس -5 
 فانه الجع هذا بشر الموتى ايضا لوي يدانوا حسب الناس في بالجسد و لون ليحيوا حسب هللا بالروح.  -6 
 و انما نهاية  ع شيء قد اقتربت فتعقلوا و اصحوا للصلوات.  -7
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 ن المحبة تستر  ثرة من الخطايا. و لون قبع  ع شيء لتون محبتوم بعض م لبعض شديدة ال  -8 
  ونوا مضيفين بعض م بعضا بال دمدمة.  -9 
 لي ن  ع واحد بحسب ما اخذ موهبة يخدم بها بعض م بعضا  و الء صالحين على نعمة هللا المتنوعة.  -10 
ان  يان يتولم احيد فوياقوال هللا و ان  يان يخيدم احيد فويانيه من قوة يمنحهيا هللا لوي يتمجيد هللا في  يع   -11 

 "  شيء بيسوع المسيح الذي له المجد و السلطان الى ابد االبدين امين.
 بال لوات.فتع.لوا و صحوا ..  ي في م الزمان الذي عبر.. متس عين في الدعارةالكاثوليلون: هو معوة للتوبة= 

 
 -(:34-30:17أعاإلبر سيس )

 فاهلل االن يامر جميع الناس في  ع م ان ان يتوبوا متغاضيا عن ازمنة الجهع.  -30 " 
النه اقام يوما هو فيه مزمع ان يدين المس ونة بالعدل برجع قد عينه مقدما للجميع ايمانا اذ اقامه    -31 

 من االموات. 
و لما سمعوا بالقيامة من االموات  ان البعض يستهزئون و البعض يقولون سنسمع منك عن هذا    -32 

 ايضا. 
 و ه ذا خرج بولس من وسطهم.   -33 
 " قوا به و امنوا منهم ديونيسيوس االريوباغي و امراة اسمها دامرس و اخرون معهماو لون اناسا التص  -34 

ديونيسيوس  وهناه من صدق وآمن م ل  .  قد عين يومان فيه يدين المس ونةاإلبرمسيس: معوة للتوبة لمااا؟ ألنه  
 فكان لهم  ياة. ودامرس
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 رجوع للفهرس اليوم الثالث من صوم يونان النبي

    

 القراءات:
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييون:
بييييياكييييير:   ميييييزميييييور 
بييييياكييييير:   إنيييييجيييييييييييع 
 الييييييييييييبييييييييييييولييييييييييييس: 

 

(1:3-11:4) 
 (12 , 11:  102مز )

 (30-25:11)مت
 (22-1:2)أف

 الييييييوييييييا ييييييولييييييييييييي ييييييون: 
 اإلبيييييييييير سيييييييييييييييييييييييييييييس: 
القييييداس:  إنجيييييع   مزمور 
الييييييقييييييداس:   إنييييييجيييييييييييييع 

 

 (17-12:2يو1)
 (20-12:15)أع

 (5 , 1:  31مز )
 (4:16-32:15)مت

 
 -(:4:16-32:15إنجيع القداس )مت

 (39-32:15)مت
و اما يسوع فدعا تالميذه و قال اني اشفق على الجمع الن االن لهم  ال ة ايام يم ثون معي و    -32 " 

 ليس لهم ما ياكلون و لست اريد ان اصرفهم صائمين لئال يخوروا في الطريق. 
 فقال له تالميذه من اين لنا في البرية خبز بهذا المقدار حتى يشبع جمعا هذا عدده.   -33 
 فقال لهم يسوع  م عند م من الخبز فقالوا سبعة و قليع من صغار السمك.  -34 
 فامر الجموع ان يتوئوا على االرض.  -35 
 ميذ اعطوا الجمع.و اخذ السبع خبزات و السمك و ش ر و  سر و اعطى تالميذه و التال  -36 
 فاكع الجميع و شبعوا  م رفعوا ما فضع من الوسر سبعة سالل مملوءة.   -37 
 و االكلون  انوا اربعة االف رجع ما عدا النساء و االوالد.   -38 
 "   م صرف الجموع و صعد الى السفينة و جاء الى تخوم مجدل. -39 

 (4-1:16)مت
 ن ليجربوه فسالوه ان يريهم اية من السماء.و جاء اليه الفريسيون و الصدوقيو -1  "
 فاجاب و قال لهم اذا  ان المساء قلتم صحو الن السماء محمرة. -2 
و في الصباح اليوم شتاء الن السماء محمرة بعبوسة يا مراؤون تعرفون ان تميزوا وجه السماء و اما  -3 

 عالمات االزمنة فال تستطيعون.
 " جيع شرير فاسق يلتمس اية و ال تعطى له اية اال اية يونان النبي  م تر هم و مضى -4 

 إنجيل ال.دا :
نسنننمي فيه عن معجلة إشنننااع الجموع. ثم عتاب المسنننيخ لمن   يميل عالمات هذا اللمان. و  يعطي لهم آية إ   

ة  واألهم من ال رمات المامية أنه يشاي بشخص  آية يونان الن ي. فالمسيخ يفرح بتوبة الخا   ورجوعه ويمأله برم
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المسنننيخ الذي سنننيسنننلن فيه لو إدم اوبة متوبة نينو . وهنا معوة ألن نا نننر ونميل ميف يااره هللا لمن يحيا  ياة  
 التوبة فنتوب.

 
اعترف لك   -5طوبى للذي غفر ا مه و سييييييييترت خطيته.    -1 "  -(:5 ,  1:    31مز  مزمور إنجيع القداس )

 " ال اكتم ا مي قلت اعترف للرب بذنبي و انت رفعت ا ام خطيتي سالهبخطيتي و 
 ملمور اإلنجيل:

 فعاشوا في برمة الرب وشاعوا به.= طوباهم الذين تر ت لهم أ امهم
 

  -(:11:4-1:3)يون النبوات
 (4-1:3)يون 

  م صار قول الرب الى يونان  انية قائال.  -1 "
 قم اذهب الى نينوى المدينة العظيمة و ناد لها المناداة التي انا م لمك بها.  -2 
 فقام يونان و ذهب الى نينوى بحسب قول الرب اما نينوى فوانت مدينة عظيمة هلل مسيرة  ال ة ايام. -3 
 احد و نادى و قال بعد اربعين يوما تنقلب نينوى. فابتدا يونان يدخع المدينة مسيرة يوم و  -4 
 فامن اهع نينوى باهلل و نادوا بصوم و لبسوا مسوحا من  بيرهم الى صغيرهم.  -5 
 و بلغ االمر ملك نينوى فقام عن  رسيه و خلع رداءه عنه و تغطى بمسح و جلس على الرماد.  -6 
ئال ال تذق الناس و ال البهائم و ال البقر و ال  و نودي و قيع في نينوى عن امر الملك و عظمائه قا -7 

 الغنم شيئا ال ترع و ال تشرب ماء. 
و ليتغط بمسوح الناس و البهائم و يصرخوا الى هللا بشدة و يرجعوا  ع واحد عن طريقه الرديئة و عن  -8 

 الظلم الذي في ايديهم. 
 لعع هللا يعود و يندم و يرجع عن حمو غضبه فال نهلك. -9 
فلما راى هللا اعمالهم انهم رجعوا عن طريقهم الرديئة ندم هللا على الشيير الذي تولم ان يصيينعه بهم فلم   -10 

 " يصنعه.
 (11-1:4)يون 

 فغم ذلك يونان غما شديدا فاغتاظ. -1  "
و صلى الى الرب و قال اه يا رب اليس هذا  المي اذ  نت بعد في ارضي لذلك بادرت الى الهرب الى   -2 

 يش الني علمت انك اله رؤوف و رحيم بطيء الغضب و  ثير الرحمة و نادم على الشر. ترش
 فاالن يا رب خذ نفسي مني الن موتي خير من حياتي.  -3 
 فقال الرب هع اغتظت بالصواب. -4 
و خرج يونان من المدينة و جلس شرقي المدينة و صنع لنفسه هناك مظلة و جلس تحتها في الظع  -5 

 ذا يحدث في المدينة. حتى يرى ما



 اليوم الثالث من صوم يونان النبي

 

14 

فاعد الرب االله يقطينة فارتفعت فوق يونان لتوون ظال على راسه لوي يخلصه من غمه ففرح يونان  -6 
 من اجع اليقطينة فرحا عظيما.

  م اعد هللا دودة عند طلوع الفجر في الغد فضربت اليقطينة فيبست. -7 
رة فضربت الشمس على راس يونان فذبع فطلب  و حدث عند طلوع الشمس ان هللا اعد ريحا شرقية حا -8 

 لنفسه الموت و قال موتي خير من حياتي. 
 فقال هللا ليونان هع اغتظت بالصواب من اجع اليقطينة فقال اغتظت بالصواب حتى الموت.  -9 
  فقال الرب انت شفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها و ال ربيتها التي بنت ليلة  انت و بنت ليلة  -10 

 هلوت.
افال اشييفق انا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها اكثر من ا نتي عشييرة ربوة من الناس الذين   -11 

 " ال يعرفون يمينهم من شمالهم و بهائم  ثيرة
ويحينا  اوبنة أهنل نينو  وإ وي هللا للتوبنة  بنل فر نه بهنا  ومر  ليوننان بنون هللا   يريند موت الخنا   بنل أن يرجي 

 (23:18) ل
 

 -12 ما يتراف االب على البنين يتراف الرب على خائفيه.  -13   " -:(12 , 11:  102مز  ) مزمور باكر 
 "  كبعد المشرق من المغرب ابعد عنا معاصينا

 ملمور باكر: 
 الغفران للتادب ورأفة هللا به.=  كما يتراءف األب على بنيه  ذلك تراءف الرب على خائفيه

 
 -(:30-25:11متإنجيع باكر )

في ذلك الوقت اجاب يسوع و قال احمدك ايها االب رب السماء و االرض النك اخفيت هذه عن    -25  " 
 الح ماء و الفهماء و اعلنتها لالطفال. 

 نعم ايها االب الن ه ذا صارت المسرة امامك.  -26 
ب و ال احد يعرف االب اال االبن و من   ع شيء قد دفع الي من ابي و ليس احد يعرف االبن اال اال -27 

 اراد االبن ان يعلن له. 
 تعالوا الي يا جميع المتعبين و الثقيلي االحمال و انا اريح م.   -28 
 احملوا نيري علي م و تعلموا مني الني وديع و متواضع القلب فتجدوا راحة لنفوس م. -29 
 " الن نيري هين و حملي خفيف -30 

برمات التوبة يفهمها الاسننننننطاء الذين ماأل فاي  أي المتوا ننننننعين الاا  ين عن هللا باسننننننا ة.  إنجيل باكر:  لمة  
والاسننننننننننننننا نة هي علس الشنننننننننننننن  المرمنب. والمرمنب أي من ياحنث عن هللا والعنالم في وإنت وا ند. ومعرفنة هللا أي 

 اإلاحام به والشاي به هي برمة هذه الاسا ة.
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 -(:22-1:2أفالبولس )
 و انتم اذ  نتم امواتا بالذنوب و الخطايا. -1 " 
التي سلوتم فيها قبال حسب دهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمع االن في ابناء   -2 

 المعصية. 
الذين نحن ايضا جميعا تصرفنا قبال بينهم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد و االفوار و  نا   -3 

 اء الغضب  الباقين ايضا.بالطبيعة ابن
 هللا الذي هو غني في الرحمة من اجع محبته الوثيرة التي احبنا بها.  -4 
 و نحن اموات بالخطايا احيانا مع المسيح بالنعمة انتم مخلصون. -5 
 و اقامنا معه و اجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع.  -6 
 ق باللطف علينا في المسيح يسوع. ليظهر في الدهور االتية غنى نعمته الفائ -7 
 النوم بالنعمة مخلصون بااليمان و ذلك ليس منوم هو عطية هللا. -8 
 ليس من اعمال  ي ال يفتخر احد.  -9 
 الننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع العمال صالحة قد سبق هللا فاعدها لوي نسلك فيها.  -10 
لذلك اذ روا انوم انتم االمم قبال في الجسد المدعوين غرلة من المدعو ختانا مصنوعا باليد في   -11 

 الجسد. 
رباء عن عهود الموعد ال رجاء انوم  نتم في ذلك الوقت بدون مسيح اجنبيين عن رعوية اسرائيع و غ -12 

 لوم و بال اله في العالم. 
 و لون االن في المسيح يسوع انتم الذين  نتم قبال بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح.  -13 
 النه هو سالمنا الذي جعع اال نين واحدا و نقض حائط السياج المتوسط.  -14 
لوي يخلق اال نين في نفسه انسانا واحدا جديدا  اي العداوة مبطال بجسده ناموس الوصايا في فرائض -15 

 صانعا سالما. 
 و يصالح اال نين في جسد واحد مع هللا بالصليب قاتال العداوة به.   -16 
 فجاء و بشر م بسالم انتم البعيدين و القريبين.   -17 
 الن به لنا  لينا قدوما في روح واحد الى االب.  -18 
 بع رعية مع القديسين و اهع بيت هللا.  فلستم اذا بعد غرباء و نزال  -19 
 مبنيين على اساس الرسع و االنبياء و يسوع المسيح نفسه حجر الزاوية.   -20 
 الذي فيه  ع البناء مر با معا ينمو هي ال مقدسا في الرب.  -21 
 "  الذي فيه انتم ايضا مبنيون معا مس نا هلل في الروح -22 

 ال ولس:
مس نان هلل في  بل صرنا    وأقامنا وأجلسنا معه في السماوياتهللا الغني في ر مته أ يانًا بعد أن منا أموات بل انا  

 هذه هي رأفات هللا على التاد ين.. الروح
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 -(:17-12:2يو1الوا ولي ون )

 اكتب الي م ايها االوالد النه قد غفرت لوم الخطايا من اجع اسمه.  -12  " 
لي م ايها االباء النوم قد عرفتم الذي من البدء اكتب الي م ايها االحداث النوم قد غلبتم الشرير  اكتب ا -13 

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

 قد غلبتم الشرير.هللا  ابتة في م و 
 ال تحبوا العالم و ال االشياء التي في العالم ان احب احد العالم فليست فيه محبة االب.  -15 
 الن  ع ما في العالم شهوة الجسد و شهوة العيون و تعظم المعيشة ليس من االب بع من العالم.   -16 
 " الى االبدو العالم يمضي و شهوته و اما الذي يصنع مشيئة هللا فيثبت  -17 

 الكاثوليلون:
 هو بشارة بون خطايانا  فرت ومعوة أن   نحب العالم لنعرف هللا أك ر أي نلمام ثاااًا و احامًا به.

 
 -(:20-12:15أعاإلبر سيس )

فس ت الجمهور  له و  انوا يسمعون برنابا و بولس يحد ان بجميع ما صنع هللا من االيات و    -12  " 
 العجائب في االمم بواسطتهم.

 و بعدما س تا اجاب يعقوب قائال ايها الرجال االخوة اسمعوني.   -13 
 سمعان قد اخبر  يف افتقد هللا اوال االمم لياخذ منهم شعبا على اسمه.  -14 
 هذا توافقه اقوال االنبياء  ما هو م توب. و   -15 
 سارجع بعد هذا و ابني ايضا خيمة داود الساقطة و ابني ايضا ردمها و اقيمها  انية.  -16 
لوي يطلب الباقون من الناس الرب و جميع االمم الذين دعي اسمي عليهم يقول الرب الصانع هذا   -17 

 كله.
 عماله. معلومة عند الرب منذ االزل جميع ا  -18 
 لذلك انا ارى ان ال يثقع على الراجعين الى هللا من االمم.  -19 
 " بع يرسع اليهم ان يمتنعوا عن نجاسات االصنام و الزنا و المخنوق و الدم -20 

 اإلبرمسيس:
هلذا إفت.د هللا نينو . ثم معوة لإلبتعام عن مل إ راءات الشننننننننيطان لنسننننننننتمر في  ياة  =  كيف إفتقد هللا األمم أوالن 

 .إمتنعوا عن ذبائح األصنام والزناالن.اوة= 
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 رجوع للفهرس يوم الخميس الذي هو فصح يونان النبي  

 

 = ع ور. فصح: فصحويسمى 
إلى  رية ونجاة. وبيونان ع ر أهل نينو  للحياة      فاخروف الف نننخ ع ر الشنننعب من ع ومية فرعون وهالكه -1

 بعد أن مان محلومًا عليهم بالموت )ع ور للحياة في الحالتين(.
يونان رمل للمسننننيخ في مواه وتيامته. فخرو  يونان من بطن الحوت رمل لقيامة المسننننيخ وبقيامة المسننننيخ   -2

 الموت للحياة.صار لنا  ياة وع ور من الموت للحياة  مما ع ر يونان 
 القراءات:

بييييياكييييير:   ميييييزميييييور 
بييييياكييييير:   إنيييييجيييييييييييع 
 الييييييييييييبييييييييييييولييييييييييييس: 
 الييييويييييا ييييولييييييييي ييييون: 

 

 (11 , 10:  29مز )
 (21-10:8)مر
 (18-4:10)رو

 (22-17:3بط1)

 اإلبيييييييييير سيييييييييييييييييييييييييييييس:  
القييييداس:  إنجيييييع   مزمور 
الييييييقييييييداس:   إنييييييجيييييييييييييع 

 

 (26-22:3)أع
 (18 , 5:  117مز )

 (25-12:2)يو

 
 -(:25-12:2إنجيع القداس )يو

 و بعد هذا انحدر الى  فرناحوم هو و امه و اخوته و تالميذه و اقاموا هناك اياما ليست  ثيرة.  -12 " 
 و  ان فصح اليهود قريبا فصعد يسوع الى اورشليم.  -13 
 و وجد في الهي ع الذين  انوا يبيعون بقرا و غنما و حماما و الصيارف جلوسا.  -14 
 من الهي ع الغنم و البقر و  ب دراهم الصيارف و قلب موائدهم.   فصنع سوطا من حبال و طرد الجميع  -15 
 و قال لباعة الحمام ارفعوا هذه من ههنا ال تجعلوا بيت ابي بيت تجارة.  -16 
 فتذ ر تالميذه انه م توب غيرة بيتك اكلتني.   -17 
 فاجاب اليهود و قالوا له اية اية ترينا حتى تفعع هذا.  -18 
 اجاب يسوع و قال لهم انقضوا هذا الهي ع و في  ال ة ايام اقيمه.  -19 
 فقال اليهود في ست و اربعين سنة بني هذا الهي ع افانت في  ال ة ايام تقيمه.   -20 
 و اما هو فوان يقول عن هي ع جسده.  -21 
 االموات تذ ر تالميذه انه قال هذا فامنوا بالوتاب و الوالم الذي قاله يسوع.فلما قام من   -22 
 و لما  ان في اورشليم في عيد الفصح امن  ثيرون باسمه اذ راوا االيات التي صنع.  -23 
 لون يسوع لم ياتمنهم على نفسه النه  ان يعرف الجميع.  -24 
 "  ان النه علم ما  ان في االنسانو النه لم ي ن محتاجا ان يشهد احد عن االنس -25 
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 إنجيل ال.دا :
نر  هنا يسننننوع يطهر الهيلل )المرة األولى(. وي.وي في إشننننارة وا ننننحة لجسننننده )مواه وتيامته( أنه  ين ين.ضننننوا  

 -الهيلل )ي ل ون السيد( هو سيقيم الهيلل في ثالث أيام. فالمسيخ يطهر منيسته:
(. فهو إسننت دي النجاسننة 17:5كو2في المسننيخ فهو خلي.ة جديدة" ) بفداده سننيقيم مل شنن  جديدًا "إن مان أ د  (1

 التي فينا إ اًل )باعة الا.ر والحمام( بحيااه. فنحن نخلص بحيااه.
(. وبهذا يتم الع ور لكل 1:4بط1هللا يلمل اومي نا بسنننننننننننوم في يده "فمن اولم في الجسننننننننننند ُمف  عن الخطية" ) (2

رح بقيامة المسنننننننننننننيخ )رملها خرو  يونان من بطن الحوت(. ونفرح  ملمن )بتوبته( من الموت للحياة. فنحن نف
 ( التي بها يلمبنا هللا ليضمن خالصنا.2:1بالتجارب )يي

 
  -18من الضيق دعوت الرب فاجابني من الرحب.  -5   " -(:18 , 5:   117مز  مزمور إنجيع القداس )

 "   تاديبا ادبني الرب و الى الموت لم يسلمني
صننراا الاشننرية هلل إ ل المسننيخ وصننراا يونان في بطن الحوت  =  في ضييقتي صيرخت إلى الرب  ملمور اإلنجيل: 

الذين يح هم بالسنننننننننوم الذي في يده هللا أمب يونان ويلمب مل أو مه = أدبان أدبني الربوصنننننننننراخي أنا الخا  .. 
فهو أعطناني  يناانه  وهو لم يتره يوننان يموت ويهلنك في بطن  = وإلى الموت لم يسيييييييييلمني(.  6    5:12)عنب 

 (. 20:8الحوت و  في الاحر الهادج. بل أن هللا أسلم الاشرية الخا ئة للاا ل على الرجاء  لتتومب فال اهلك. )رو
 

حوليت  -11اسيييييييييتمع ييا رب و ارحمني ييا رب  ن معينيا لي.    -10  "  -:(11  ,  10:    29مز  )مزمور بياكر  
 " نوحي الى رقص لي حللت مسحي و منطقتني فرحا 

 ملمور باكر:
فلن أ تا  أ د =  الرب صيييار لي عونان في ال ولس أن الحياة الجديدة ليسننننت صننننفاة.. ميف هذا؟ نسننننمي هنا    نر  

 يره. هو يعينني فنيره هين و مله خفيف )إنجيل باكر اليوم ال الث من صنننننننوم يونان(. والنير هين ألن المسنننننننيخ  
 يحمله معي. 

هو  =  رددت نوحي إلى فرح ليهللا يسنمي صنراا التادب وير مه. بل يحوي  لنه إلى فرح=  =  سيمع الرب فرحمني
 شاي بالمسيخ وفرح بالمسيخ.

 
 -(:21-10:8باكر )مرإنجيع 

 و للوقت دخع السفينة مع تالميذه و جاء الى نواحي دلمانو ة.   -10  " 
 فخرج الفريسيون و ابتداوا يحاورونه طالبين منه اية من السماء لوي يجربوه.  -11 
 فتنهد بروحه و قال لماذا يطلب هذا الجيع اية الحق اقول لوم لن يعطى هذا الجيع اية.  -12 
 هم و دخع ايضا السفينة و مضى الى العبر.  م تر    -13 
 و نسوا ان ياخذوا خبزا و لم ي ن معهم في السفينة اال رغيف واحد.   -14 
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 و اوصاهم قائال انظروا و تحرزوا من خمير الفريسيين و خمير هيرودس.  -15 
 ففوروا قائلين بعضهم لبعض ليس عندنا خبز.   -16 
ن ان ليس عند م خبز اال تشعرون بعد و ال تفهمون احتى االن  فعلم يسوع و قال لهم لماذا تفورو  -17 

 قلوب م غليظة.
 الوم اعين و ال تبصرون و لوم اذان و ال تسمعون و ال تذ رون.  -18 
 حين  سرت االرغفة الخمسة للخمسة االالف  م قفة مملوة  سرا رفعتم قالوا له ا نتي عشرة. -19 
 سع  سر مملوا رفعتم قالوا سبعة.  و حين السبعة لالربعة االالف  م  -20 
 " فقال لهم  يف ال تفهمون  -21 

 إنجيل باكر:
المسننننننيخ يدعو االميذه أن يتجن وا خمير الفريسننننننيين وخمير هيروم   أي يتجن وا ويتحاشننننننوا أن يتشنننننن هوا بهم في 

[ شننناي  1شننناي لي  خ  هم وريادهم وشنننرورهم. ثم يشنننير ألنه سنننر شننناعهم. فحين يعطيني المسنننيخ  يااه يلون سنننر 
 اً والمعنى أن نتخذ إرار  [ وشننننننننناي للروح .. إاًا لن أ تا  أل د.3[ وشننننننننناي للنفس )عوا  (  2للاطن )الماميات(  

  فالمسيخ إامر أن يشاي مل إ تيا  جسد  ونفسى ورو ى لنا . بتره الخطية )الخمير(  ير ناممين
 

  -(:18-4:10البولس )رو
 يح للبر لوع من يؤمن.الن غاية الناموس هي المس -4  "
 الن موسى ي تب في البر الذي بالناموس ان االنسان الذي يفعلها سيحيا بها.  -5 
 و اما البر الذي بااليمان فيقول ه ذا ال تقع في قلبك من يصعد الى السماء اي ليحدر المسيح. -6 
 او من يهبط الى الهاوية اي ليصعد المسيح من االموات.  -7 
 لون ماذا يقول الولمة قريبة منك في فمك و في قلبك اي  لمة االيمان التي نورز بها. -8 
 رب يسوع و امنت بقلبك ان هللا اقامه من االموات خلصت.النك ان اعترفت بفمك بال -9 
 الن القلب يؤمن به للبر و الفم يعترف به للخالص.  -10 
 الن الوتاب يقول  ع من يؤمن به ال يخزى.   -11 
 النه ال فرق بين اليهودي و اليوناني الن ربا واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعون به.   -12 
 باسم الرب يخلص.الن  ع من يدعو   -13 
 فويف يدعون بمن لم يؤمنوا به و  يف يؤمنون بمن لم يسمعوا به و  يف يسمعون بال  ارز.   -14 
 و  يف ي رزون ان لم يرسلوا  ما هو م توب ما اجمع اقدام المبشرين بالسالم المبشرين بالخيرات.  -15 
 من صدق خبرنا. لون ليس الجميع قد اطاعوا االنجيع الن اشعياء يقول يا رب   -16 
 اذا االيمان بالخبر و الخبر ب لمة هللا. -17 
 "  لونني اقول العلهم لم يسمعوا بلى الى  ع االرض خرج صوتهم و الى اقاصي المس ونة اقوالهم -18 



 يوم الخميس الذي هو فصح يونان النبي
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ه ذا ال تقع في قلبك من يصييعد إلى السييماء "الحياة الجديدة  وانفيذ وصننايا المسننيخ ليسننت شننيئًا صننفاًا   ال ولس:
 .أي لينزل المسيح.. الولمة قريبة منك هي في فمك وفي قلبك

 
 -(:22-17:3بط1الوا ولي ون )

 شرا. الن تالم م ان شاءت مشيئة هللا و انتم صانعون خيرا افضع منه و انتم صانعون   -17  " 
فان المسيح ايضا تالم مرة واحدة من اجع الخطايا البار من اجع اال مة لوي يقربنا الى هللا مماتا في    -18 

 الجسد و لون محيى في الروح. 
 الذي فيه ايضا ذهب فورز لالرواح التي في السجن. -19 
اذ عصت قديما حين  انت اناة هللا تنتظر مرة في ايام نوح اذ  ان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون  -20 

 اي  ماني انفس بالماء.
الذي مثاله يخلصنا نحن االن اي المعمودية ال ازالة وسخ الجسد بع سؤال ضمير صالح عن هللا   -21 

 بقيامة يسوع المسيح. 
 " ذ قد مضى الى السماء و مالئوة و سالطين و قوات مخضعة لهالذي هو في يمين هللا ا -22 

 الكاثوليلون:
إاا سمخ هللا بولم ألو مه فهو ل الحهم فيترموا السيئات ويعملوا ال الحات =  خير لوم أن تتهلموا لعمع الصالحات

مماتان في الجسيييد فيحيوا   هذا هو السننننوم في يده. ولكن اطهير الهيلل مان أسنننناسننننًا ب ننننلب المسننننيخ وتيامته=  
 التي هي موت وتيامة مي المسننننننننننيخ ولكن السننننننننننوم هو مجرم   بمثال المعموديةونحن نخلص  . ومحيي في الروح

 اوميب لنتره الخطية ومحاة العالم.
 

 -(:26-22:3اإلبر سيس )أع
فان موسى قال لالباء ان نبيا مثلي سيقيم لوم الرب اله م من اخوتوم له تسمعون في  ع ما ي لم م   -22 " 

 به. 
 و ي ون ان  ع نفس ال تسمع لذلك النبي تباد من الشعب.   -23 
 و جميع االنبياء ايضا من صموئيع فما بعده جميع الذين تولموا سبقوا و انباوا بهذه االيام.  -24 
انتم ابناء االنبياء و العهد الذي عاهد به هللا اباءنا قائال البراهيم و بنسلك تتبارك جميع قبائع   -25 

 االرض.
 "  الي م اوال اذ اقام هللا فتاه يسوع ارسله يبار  م برد  ع واحد منوم عن شروره -26 

تقطع تلك   اإلبرمسيس: بعد مل ما عمله المسيخ )فداده( ويعمله ا ن )السوم في يده( فمن ي ر على خطاياه
 ياة  يعتمد ويحيا   اعًا هذا لمن يلمن و . لتتبارك فيه جميع قبائع األرض لكن المسيخ جاء. النفس من شعبها
 ( .العالم )شر العالم( )إنجيل باكرالتوبة متجناًا خمير 


