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مقدمة عن الصوم

مقدمة عن الصوم

رجوع للفهرس

لماذا نصوم؟
 .4مننن يلخ ن عننن ال ننلات المل ننة
إب يس هو م لات العالم ليجل

ننل و ننر ) يسن ل ع يننت اللخ نني عننن ال ننلات الملرمننة الخ ايننا)  .وسننال

النفس بعيداً عنن ا ..إن ن رإاننا الم نلات إخلياريناً نلنرم إب نيس منن سناللت.

وان ص ن ينا إ نننلن نس ننلعمل س نناللاً يوين ناً ا نند إب ننيس .ل ننلا ي ننال الس ننيد المس نني إن ه ننلا الج نننس

بالصوم والصالة مر.)3797

يخ ننر إ

 .3الجسنند إنني لانناد مننع الننرو  .و الهمننا يقنناوم لنندهما ا خننر .ننل
ي ننل ي انند ا خننر

ننل .)4495وي ننبت هننلا بالمن نناد بننالون بننت

البالون

نناخ خفيننم يلمننل سن ة ب ننا المسنناإرون) إالبننالون يرينند ن ين ن

ا الرو

ألع ن ا الننرو يقننود ل سننماويات .والس ن ة ب ننا ينناس رمننل ومثبلننة

بلبال لرب ا باألر=ا الجسد ب والت األراية

والحبالا الخ ايا.

سة ب ا را

واألكياس الرملية ا ال لات المل ة.

إن ن لا لر ن ننا خ ايان ننا باللوب ننة و لقين ننا األ ي نناس الرم ي ننة إلن ن ن الب ننالون

االجسد
الجس

ألع  .و ما للو المساإر للة السمائيات يرمي ب رادلت ياس رم ية
ثر لين

ألع

باأل ثر ،ويدخل ألعما اللياة السماوية باأل ثر.

 .2الصوم هو للسميع صولنا إي العالء ش.)1956

 .1المسي صام إ ل نصوم .والمسي يال لين ُيرإع العريس لينئل يصومون إ و مر ب لا مت)4597
 .5بولس صام  3و. )34944
 .3هو ص ي

إخلياري " يمع جسدي و سلعبده"  4و .)3497إ ما يفن الخار يلجدد الداخل  3و)4391

 .4إ ننظر ل مسي الملألم وا يل ال وك مغروس إي رست ولن ار ت

مت ع ن األينل بنأن نصنوم .وهنل المسني

إش )7932وهننو يلانناي ا ن ع ن

ننل ملننألم و ننل

ا ن إنل ننت م مننتب بننل هننو إنني ننل اننيق م لانناي
خا ئ إ ن ار ت مت ..إ ٍ
لينئل ن ار ت مجده رو .)4496بل لينمنا ننري المسني المرسنوم مامننا مصن وبا
 ،و نقصنند الصننور الم ونننة الم بوعننة  ،بننل صننورة المسنني المصن و اللن يرسننم ا الننرو القنندس إن الق ن
ل  )4 92هل نرإ= الصوم ب! هو لم يص

 .6لينما يال بولس الرسول "

ألجل نفست بل ألج

.

يل م ع ي م لد إي نل و نر  "....و  ) 43 9 3نان هنلا ردا ع ني بدعنة

إنل نرت يام ننا وادعنت ن هننناك بعن= األ عمننة نجسنة ننال لوم ومنعنوا
هلا  ،إبعد إنل اء الصوم نأ ل ل ئ.
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ننا  .ول نن ال نيسننة ا ن

لقننول

مقدمة عن الصوم

المقدمة
يراءات األيام خالل السنة نجدها مرلب ة بالسن سنار .وينراءات ينام ا لناد خنالل السننة نجندها مرلب نة ،نل لند
مدى ال ر ،للقدم لنا ال نيسة إ اًر معيناً ل

باأللد اللي ي يت ع

ر.

ما يراءات الصوم ال بير الن 55يوماً) إ ي إعداد اإلنسان المسيلي باللوبة واللللل واإلنسلا للن يفنر روليناً

بعي نند القيام ننة المجي نند .إالجس نند يف ننر باأل ننل وال ننر  ..الن ن وال نننفس لف ننر ب ننالعوا م الب ن نرية .م ننا ال ننرو إلف ننر

بالروليات .والقيامة هي عمل رولي ،لن لدر ت النفس و الجسد ،إنما إقن النرو  .إمنن يندم لوبنة ولنللل سنيدرك

معن القيامة ويفر ب ا .وهو سيفر لسببين-9

 .4هو سيقوم من موت الخ ية .و ل ون القيامة بالنسبة لت يصة يللفل ب ا ،إنما لياة المسي للجدد إيت
وإينا ونليا بلياة المسي القائم من األموات.

 .3هو سيدرك ن ن ايلت ليست موت الجسد ،بل هناك لياة خرى بدية.
ويراءات الصوم

ا هي إلرة إعداد للفر الرو بعيد القيامة.

ويراءات ل سبوع نجدها مرلب ة باأللد اللالي9

مثال:

األحد الرابع

األحد الثالث
قراءات األيام من اإلثنين إلى السبت

السامرية

اإلبن الضال
مرتبطة بإنجيل السامرية

3

أناجيل آحاد الصوم

أناجيل آحاد الصوم
 -4إنجيــل أحــد الرفــاع :هننلا اإلنجيننل يع منننا يننم نصننوم و يننم نص ن ي و يننم نع نني صننديات و ننان الصننوم
والصالة والصدية هم ر ان العبادة الي ودية) وهنا نجند السنيد المسني يقندم لننا مف نوم العبنادة إني المسنيلية،
والمعن

نت لل ي ون الصوم مثم اًر ،إال ي ون هو إملناع عن

عمة معينة إق  ،بل هو إللصا بنا .إني

صن وات وي ننة ولسننابي  .ومننن ي لصن بننا .إ ننو رو والنند  4ننو )4493و ياناً اإلهلمننام بن خوة الننر إ ننلا

إهلمننام بننالر نفسننت مننت .)193و ن ننل عمننل نمارسننت صننومد صننالةد صنندية) يج ن

ن ي ننون إنني الخفنناء

والر يجاخي ع يت عالنية مت ، )193المسي ي فت النظنر ن الم نو هنو إيامنة عالينة خصنية معنت .

و هم م اإأة هو النمو الرولي اللي بت لدرك النفس ما لص ت ع يت بالقيامة ،إلفر الرو بالقيامة.

 -3إنجيل األحد األول (الكنـز) :بعند سنبوع منن الصنيام ننألي ل نيسنة إنسنمع نننا بالصنوم والصنالة والصندية
نخسنر نقنود و صنلة و وينت) ،بنل ن ننخ لننا ننو اًخ إني السنماء .وهنلا ممنا ي نجع ع ن

الجسنند بالصننوم والمي انيننات و ث نرة الص ن وات ممننا يلرل ن

ن ننخداد إنني إل ل

ع يننت خيننادة النمننو الرولنني إيننخداد اإلدراك والننوعي

الرولي لمالا ب الصالة هي صن ة مبا نرة منع ا ،.والصنوم إبلعناد عنن ا رانيات وايلن ار منن السنماويات،
والصندية ي إعننل البنر هنني لقابنل مننع المسني إمننن خار مريانا إ ننو خار المسني  .وهننلا ين دي ل فننر الرولنني
بالقيامة .بل لن نا ر و نق

ع

نخ راي إق وبنا لع قت بالسماء.

 -2إنجيــل األحـــد الثـــاني (التجربـــة) :بعنند ن صننام المسنني
المسي ع

ربعننين يوم ناً لعننر= ل لجربننة ،ألن ال نني ان لسنند

ل ول الرو ع يت وصيامت ،وهو يع م ن الصوم هو ري يقلر بنت اإلنسنان ول نن ا .يسنم

باللجار لل ننمو رولياً باأل ثر ،إل ن خم إب يس .وهلا ما ييل عن المسني
عناد مننا يقنول ال لننا

"ورجنع يسننوع بقنوة الننرو إلن الج ينل" لننو .)4191إاإلنلصنار ع ن إب نيس هننو رين

ل نمو الرولي .و لظ ننا
ننلصر ع

ل

ننت بعند ن صنام وهنخم إب نيس

ننلصر بقولنا  ،بل المسي اللي إينا هو يغ

وة ب سم يسوع السا ن إينا.

يو ،)22943ا ن نسل يع ن

 -1أناجيل التوبة (األحاد الثالث والرابع والخامس ) اإلبن الضال والسامرية والمخلع :العيون الرولية هي اللي
لرى الروليات ،والخ ية لعمي العيون الرولية .لللك إالخا ئ

يدرك ييمة القيامة بالنسبة لنت .واللوبنة ي

الرجننوع  .يخيننل الغ نناوة عننن العيننون إينندرك اإلنسننان مننور ا .الروليننة القيامننة .وا .هننو الننلي ينندعو إل ن

اللوبننة ونلننن نسننلجي

و

نسننلجي

إر" )46924لننوبني إننألو ألنننك نننت الننر إل نني" .وا .لننت ننر

ملنوعة يدعو ب ا ل إنسان إل اللوبة .وألن ل إنسان يخل م عن ا خر إ ر ا .للنوع.
 -اإلبن الاال اللي لرب إي لان بيت وبيت بيت ثم لرك باه ب رادلت لنن يصن

معنت ن ينله

إلينت

بننوه مننا إعننل المسنني مننع السننامرية ،ألنننت ببسننا ة هننو ال نلي لننرك بيننت بيننت بر بلننت .لننللك إننا .مننن

ملبلت يلاصره بمجاعة ي بايقة عظيمة ليدإعت ن يقارن لاللت إي ايقلت بالفر اللي ان يلننعم
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إيت إي بيت بيت .هلا األس و يص

اللي رسل لت ا .لولاً يبل عت.

لمن ان لت خبرات سابقة ل وة مع ا .اإلبن الانال ويوننان

 -ما السامرية إ ي بال خبنرات سنابقة عنن ا ،.هني

إلي نا ليعرإ نا

لعرإنت .لنللك نجند المسني ينله

بنفسننت وينندعوها ب ريقننة رييقننة ل لوبننة .مثننل هننله المننرة لننو لاصننرها ا .باننيقة مننا إعننل مننع اإلبننن

الاال لدخ ت إي يأس لن لخر منت ،إ ي
يص

 -ما المخ ع إ لا

لعرم ريقاً ل لعخية ،إل ن ا

لعرم ا..

معت هله ال ريقة و ل ك ،إ و إي ايقة بما ي في ،وإي ايقلت هو ير

مسلعد ل دخول إي لوار مع لد لل لو ان المسي  .هو

يف ر إ ّ إي ال فاء من مرات منن

ي قيت إي البر ة) .هلا يألي لت المسي ليخرجت من انيقلت ثنم بعند للنك يقنول لنت السنب
وهو الخ ية "ها نت يد برئت .إال لخ نئ ياناً لنئال ي نون لنك

إني انيقلت

نر" ينو .)4195وهنلا يلندث

مع ثيرين لين يجنلب م ا .إلينت عنن رين إخنراج م منن م ن ة و منر= ب ريقنة إعجاخينة وب نلا
يدعوهم ل لوبة.

ولننو لجنناو اإلنسننان مننع دعننوة اللوبننة لنفننل عيننناه الروليلننان وينندرك ع يننة القيامننة .وهنننا يفننر رولي ناً

بالقيامة.

 -1األحـد الســادس (أحــد التناصــير) شـفاء المولــود أعمــى :يصنة ننفاء المولنود عمنني لنألي بعنند ناجينل اللوبننة
اإلبن الاال والسامرية والمخ ع) إاللي يقدم لوبة للدث لت إسلنارة.ونقر يصة فاء المولود عم إني هنلا

الينوم ،إ نلا اليننوم هنو لنند اللناصنير ي المعموديننة ،إننخول األعمن إلن بر ننة سن وام ي ُمرسننل) ي نير إلن
يو .)26 ، 23 ، 23، 31 ، 3295وهننا ننرى ن
معموديلنا اللي هي الموت مع المسي المرسل من ا
المعمودية ع ت إسلنارة ل مولود عمي إ نفللت عيناه وعرم ن المسي هو إبنن ا .ينو .)2697و منا ن

المعموديننة لع نني إسننلنارة ،إاللوبننة هنني يا ناً لع نني إسننلنارة لننللك نسننمي ا معموديننة ثانيننة ،إ نني يا ناً ي نرار
بننالموت مننع المسنني عننن الخ يننة رو .)4493إ ننلا اإلنجيننل ي ننر لنننا ري ن اإلسننلنارة

وهننو المعموديننة

واللوبة .ولين لسلنير عيننا ندرك ما لص نا ع يت بالقيامة .إمن لم لنفل عيناه سيظل يلصور ن ملبة ا.

لظ ر إ الع ايا المادية بال إ م ل ع ايا السماوية .

 -0األحد السابع (أحد الشعانين) دخول المسيح إلى أورشليم :من إسلنارت عيناه سيدرك ملبة المسي  ،ومثنل
هننلا ينندخل المسنني إل ن ي بننت .إأور ن يم لالي ناً هنني ي وبنننا .والمسنني سننيدخل لسننب
المسي لقيقة إل إسلنارت عيناه سي

وصايا ا .يس ن ا

ن يدخل المسي لق بت ويم ك ع يت ومن يدم لوبة لقيقية و خل ينفل

واإلبن عنده يو )32941ويبد

 -6أسبوع األالم :بين دخول المسي إل

بسنني هننو ن مننن عننرم

ري ال مال الرولي.

ور يم وبين لد القيامة يألي سبوع األ م .إاأل م هي ري ال مال

"وان ان إنساننا الخار يفني إالداخل يلجدد يوماً إيوم"  3و )4391بل يينل هنلا عنن المسني نفسنت "ي منل
رئيس خالص م با

م" ع .)4393

واآلالم نوعان:
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 )4إخلياري الخهد واللق م واألصوام واللفاني إي الخدمة " .يمع جسدي و سلعبده".
مفرو= ع ينا ،وع ينا ن نللم ت ب ر.

 )3ص ي

ومننن يقمننع جسننده ويسننلعبده ويقبننل ننا اًر الص ن ي  ،يلجنندد داخ ننت يوم ناً إيوم ناً ويسننير إنني ري ن ال مننال الرولنني،

ولخداد إسلنارة عينيت ،إيدرك عظم ع ية القيامة .ويليا إلرة الخمسين فلرة لسبي

ا اًر ا .ع

هله الع ية.

دخول السيد المسيح إلى أورشليم هو طريق للقيامة
ننان ال نندم مننن لجسنند السننيد المسنني وإدائننت هننو ن ل ننون لنننا لينناة بديننة وهننلا مننا لننم بقيامننة السننيد المسنني مننن

األموات لنقوم نلن إيت.

وال رين لننللك يننلم عبننر مننوت اإلنسننان العلين الننلي إينننا وييامننة إنسننان جدينند إنني المسنني وهننلا يبنند بالمعموديننة،

ون مل بلياة اللوبة اللي هي ييامة ول  .وهله لو لمت ل ون لنا ييامة ثانية إي مجئ السيد المسي الثاني.

ولنرى الخ العام لألناجيل األربعة و يم رلت هنلا ،ولننع م ن اإلنجي ينين ليسنوا من رخين ل نن م يقندمون ب نارة

الخالص ،وال ري ل خالص ،ل ب ريقلت.
 ونرى ن ال ري ل قيامة ان الص
.

 ونرى ن المسي

"مع المسي ص بت ألليا

نا بل المسي يليا إي "

ل)3393

ل لي رنا ل ير ال ي ل ا ل ير الق ).

 وال ري لس ن لياة المسي إي هو الل بت بالمسي إي لوااعت .إا .يسن ن عنند المنسنل والملواانع
الق ن

إش .)45954وهننلا معنن نننخول خ ننا عننن ال ننجرة لينندخل المسنني بيلننت .واللوااننع ع ننس

إبن ن خبنندي .و ن

م إبن ن خبنندي سننب لفلنني

راية ،بل يقبل م ك المسي ع

 دخول المسي

عننين العميننان .ومننن إنفللننت عيننناه لننن ي ن

ي بت بفر .

ور يم م ك هو دخنول المسني

ن

م

عظمننة

م نك يم نك ع ن ي بني  ،وهنلا معنن "منن يلبنني يلفنظ

وصاياي" يو)32 ،34941

5

أناجيل آحاد الصوم

إنجيل متى

إنجيل مرقس

إنجيل لوقا

أم إبني زبدي تطلب عظمة أرضية إلبنيها
المسيح يفتح أعين عميان
نزول زكا ليدخل المسيح بيته
مثل األمناء = المسيح ملك يأتي ليدين
المسيح يدخل أورشليم وديعا متواضعا راكبا على جحش بدون عظمة أرضية ،ومن إنفتحت عيناه وعرف
المسيح فرح به وسبحه
تطهير الهيكل
المسيح كديان يلعن شجرة التين
الصلب والقيامة لنموت فيه ونحيا فيه
ملحوظة 9ناجيل مريس ولويا ويولنا لل ر الجلش اللي دخل المسي
لان وجلش .و ناجيل مريس ولويا ويولنا لل ر إل
والسب

ور يم ار باً إياه ،بينما إنجيل مل يل ر

عين عم  ،ول ن مل يل ر إل

عين عميين.

ن مريس ولويا ويولنا ي لبون لألمم رمخهم جلش لم ير بت لد من يبل .واألمم لم يم ك ا .ع ي م من

لم ك ا .ع ي م منل خمن) والمسي
يبل) .ول ن مل ي ل ل ي ود اللين رمخهم اللمار وهلا يد ر بت الناس رم اًخ ُ
ل ل ل ي ود و مم ،و الهما ان عم إل المسي بصرهم.
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إنجيل يوحنا
فتح أعين أعمى

= (يو )9فعرف المسيح وآمن به

بينما سبق هذا في يوحنا ( )3 ،6عناد اليهود وعدم

قبولهم للمسيح فأعين قلوبهم مغلقة.
من هو المسيح؟ من إنفتحت عيناه سيعرف
المسيح

المسيح يعلن طريقة بذل نفسه وأنه سيموت
ويقوم

 إبن اهلل = "أنا واآلب واحد" (يو)10:20

 الذي تجسد ليكون الراعي الصالح الذي يبذل
نفسه عن الخراف (يو)22:20

"لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضا"

(يو)24:20

والحظ أن إعالن المسيح هذا ذكره كل اإلنجيليين أيضا.
قبل تفتيح أعين األعمى (مت+ )29-26:10

(مر( + )14-11:20لو)14-12:23
المسيح يقيم لعازر

فلهذا هو تجسد ،ليعطنا حياة حتى لو متنا بالجسد

دخول المسيح إلى أورشليم

ومن انفتحت عينيه وعرف ما عمله المسيح له يملكه

الصلب والقيامة

ومن ملَّك المسيح على قلبه تكون له قيامة أولى

على قلبه.

وثانية.
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قراءات الكنيسة لها نفس منهج اإلنجيل
(قطمارس الصوم الكبير)

 -4أحد الرفاع :الصوم والصالة والصدقة :هلا
ص

ري

السماء إالقيامة هي هدم هلا األسبوع 9فالصوم

عن العالم ،والصالة هي ص ة مع ا .والصدقة هي إعل الخير ل مللا  ،إالمللا هو خ ل ر ،

وب ا نلقابل مع الر إنليا إي السماء.

 -3األحد األول :الكنز :من يفعل ما سب لن يخسر بل يصنع لت ن اًخ ًً إي السماء.
 -2األحد الثاني :التجربة :بد و ن نلعر= ل لجار  ،ول ن ا ري لإلملالء من الرو والنمو لو)4191
 -1األحد الثالث :اإلبن الضال :هو دعوة ل ل إنسان م ما انت لاللت ليألي باللوبة وا .مسلعد لقبولت.
 -5األحد الرابع :السامرية :المسي

ل بب ارة الخالص ل ل العالم ،ل ي ود والسامريين واألمم .ومن يقبل

يجد الماء اللي وال فاء.

 -3األحد الخامس :المخلع :يسألت الر هل لريد ن لبرب إاللوبة هي عمل م لرك بين ا .وبيني ،ا.
يدعو و نا لر إن نت سلجي

و

سلجي

"لوبني إألو

وناللظ إي يراءات األسبوع ن ا ل ير لما يلصل ع يت اللائ

إي النور ،ما من يرإ= لن يلصل ع

ألنك نت الر إل ي" إر.)46924

من بع إالمسي خبخ اللياة ،و ن يليا

ل هلا ،بل يليا إي جوع وإي ظ مة ،و لظ يول السيد

المسي ل فريسيين إي يراءات يوم السبت من هلا األسبوع " م مرة ردت ول ن م لم لريدوا ها بيل م يلرك

ل م خراباً" مت )24932وماخال المسي يسأل .....نا ريد إ ل لريد ن لبر.

 -4األحد السادس :المولود أعمى :المسي

عينيت بغس ت إي الماء إ ارة ل معمودية اللي لع ي

يفل

إسلنارة ،إيعرم المسي وي من بت ،وهلا هو "أحد التناصير" و لظ ن األسابيع المااية ان مواوع ا
هو اللوبة ،إمن يقدم لوبة لنفل عيناه ويعرم المسي  .ويقب ت م اً ع

ي بت.

 -6األحد السابع :أحد الشعانين :المسي يدخل لق بي م ك يم ك ع يت ،و يعت إي ملبة إي ر ي بي ما
جرة اللين).

ر ال ي ل .ومن يقبل ُيدان
أحد القيامة :من يبل المسي م اً ول ر ي بت وصارت لت ييامة ول  ،سل ون لت ييامة ثانية بجسد ممجد.
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يوم سبت الرفـــاع

رجوع للفهرس

القراءات:

مزمـــــــور العشـــــــية( :مز)1،2 :20

الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون2( :بط)21-2:2

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)16،11 :223

مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)1،2 :94

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)24-2:12

إنجيــــــــل العشــــــــية( :لو)6-1:26

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :لو)1-2:21

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :مر)16-11:21

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس1( :كو)20:6-24:0

إنجيل القداس (لو-:)1-2:21

"  -2و كان حاض ار في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بيالطس دمهم بذبائحهم.

 -1فاجاب 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.

 -4او اولئك الثمانية عشر الذين سقط عليهم البرج في سلوام و قتلهم اتظنون ان هؤالء كانوا مذنبين اكثر

من جميع الناس الساكنين في اورشليم.

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

إنجيل القداس9

ان ل ـم تتوب ـوا فجمــيعكم كــذلك تهلكــون = هننلا الصننوم هننو دعننوة ل لوبننة ل نني

ن ننك ،ل ننن هننالك الجسنند ي مولننت

و مت هو ري ل خالص راجع إنجيل الع ية ل يوم األول من صوم يونان).
مزمور إنجيل القداس (مز -2 " -:)1،2 :94هلم نرنم للرب نهتف لصخرة خالصنا -1 .نتقدم امامـه بحمـد

و بترنيمات نهتف له "
مخمور اإلنجيل9

هلموا فلنبتهج بالرب= الصوم واللوبة يج بون الفر .
مزمور العشية (مز -2 " -:)1،2 :20اسمع يا رب للحق انصت الى صراخي اصغ الى صالتي من شفتين

بال غش -1 .من قدامك يخرج قضائي عيناك تنظران المستقيمات "
مخمور الع ية9

هي صالة لوبة إلسلدرار مرالم ا .ليغفر.
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إنجيل العشية (لو-:)6-1:26

"  -1احترزوا النفسكم و ان اخطا اليك اخوك فوبخه و ان تاب فاغفر له.

 -4و ان اخطا اليك سبع مرات في اليوم و رجع اليك سبع مرات في اليوم قائال انا تائب فاغفر له.
 -1فقال الرسل للرب زد ايماننا.

 -0فقال الرب لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذه الجميزة انقلعي و انغرسي في البحر

فتطيعكم.

 -6و من منكم له عبد يحرث او يرعى يقول له اذا دخل من الحقل تقدم سريعا و اتكئ "

إنجيل الع ية9
السيد ي

ن نغفر سبع مرات) لمن يخ ئ إلينا .والمعن -9

 -4الغفران لآلخرين ر ألن يغفر ا .لنا.

 -1إن نا ُن ال ْ بأن نغفر 4مرات .إا .فرانت لنا بال لدود.
مزمور باكر (مز " -:)16،11 :223أذكر كالمـك لعبـدك .الـذي عليـه أتكلتنـى .هـذا الـذي عزانـي فـى مـذلتي.

ألن قولك هو أحيني .هلليلويا "

مخمور با ر 9إذكر كالمك لعبدك= وعنود ا .لننا بالليناة األبدينة وبالمجند األبندي .إننلن نصنوم ونلنرم نفسننا منن
م لات األر= وخ اياها بناء ع

هله الوعود.

إنجيل باكر (مر-:)16-11:21

"  -11فانظروا انتم ها انا قد سبقت و اخبرتكم بكل شيء.

 -14و اما في تلك االيام بعد ذلك الضيق فالشمس تظلم و القمر ال يعطي ضوءه.
 -11و نجوم السماء تتساقط و القوات التي في السماوات تتزعزع.

 -10و حينئذ يبصرون ابن االنسان اتيا في سحاب بقوة كثيرة و مجد.

 -16فيرسل حينئذ مالئكته و يجمع مختاريه من االربع الرياح من اقصاء االرض الى اقصاء السماء.

 -13فمن شجرة التين تعلموا المثل متى صار غصنها رخصا و اخرجت اوراقا تعلمون ان الصيف قريب.
 -19هكذا انتم ايضا متى رايتم هذه االشياء صائرة فاعلموا انه قريب على االبواب.
 -10الحق اقول لكم ال يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله.
 -12السماء و االرض تزوالن و لكن كالمي ال يزول.

 -11و اما ذلك اليوم و تلك الساعة فال يعلم بهما احد و ال المالئكة الذين في السماء و ال االبن اال االب.
 -11انظروا اسهروا و صلوا النكم ال تعلمون متى يكون الوقت.

 -14كانما انسان مسافر ترك بيته و اعطى عبيده السلطان و لكل واحد عمله و اوصى البواب ان يسهر.
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 -11اسهروا اذا النكم ال تعلمون متى ياتي رب البيت امساء ام نصف الليل ام صياح الديك ام صباحا.
 -10لئال ياتي بغتة فيجدكم نياما.

 -16و ما اقوله لكم اقوله للجميع اسهروا "

إنجيل با ر9

دعننوة ل سن را إســهروا وصــلوا ي نصن ي ونللننرس مننن الخ يننة إنننلن إنني عننالم م ننئ بالخننداعات  ،والصننالة مننع
الصوم ل خم ال يا ين.
البولس (1كو-:)20:6-24:0
(1كو)23-24:0

"  -24ال تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين النه اية خلطة للبر و االثم و اية شركة للنور مع الظلمة.

 -21و اي اتفاق للمسيح مع بليعال و اي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن.

 -20و اية موافقة لهيكل اهلل مع االوثان فانكم انتم هيكل اهلل الحي كما قال اهلل اني ساسكن فيهم و اسير

بينهم و اكون لهم الها و هم يكونون لي شعبا.

 -26لذلك اخرجوا من وسطهم و اعتزلوا يقول الرب و ال تمسوا نجسا فاقبلكم.

 -23و اكون لكم ابا و انتم تكونون لي بنين و بنات يقول الرب القادر على كل شيء" .

(1كو)20-2:6

"  -2فاذ لنا هذه المواعيد ايها االحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد و الروح مكملين القداسة في خوف

اهلل.

 -1اقبلونا لم نظلم احدا لم نفسد احدا لم نطمع في احد.

 -1ال اقول هذا الجل دينونة الني قد قلت سابقا انكم في قلوبنا لنموت معكم و نعيش معكم.

 -4لي ثقة كثيرة بكم لي افتخار كثير من جهتكم قد امتالت تعزية و ازددت فرحا جدا في جميع ضيقاتنا.
 -1الننا لما اتينا الى مكدونية لم يكن لجسدنا شيء من الراحة بل كنا مكتئبين في كل شيء من خارج

خصومات من داخل مخاوف.

 -0لكن اهلل الذي يعزي المتضعين عزانا بمجيء تيطس.

 -6و ليس بمجيئه فقط بل ايضا بالتعزية التي تعزى بها بسببكم و هو يخبرنا بشوقكم و نوحكم و غيرتكم

الجلي حتى اني فرحت اكثر.

 -3الني و ان كنت قد احزنتكم بالرسالة لست اندم مع اني ندمت فاني ارى ان تلك الرسالة احزنتكم و لو

الى ساعة.

 -9االن انا افرح ال النكم حزنتم بل النكم حزنتم للتوبة النكم حزنتم بحسب مشيئة اهلل لكي ال تتخسروا منا

في شيء.

 -20الن الحزن الذي بحسب مشيئة اهلل ينشئ توبة لخالص بال ندامة و اما حزن العالم فينشئ موتا.
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 -22فانه هوذا حزنكم هذا عينه بحسب مشيئة اهلل كم انشا فيكم من االجتهاد بل من االحتجاج بل من

الغيظ بل من الخوف بل من الشوق بل من الغيرة بل من االنتقام في كل شيء اظهرتم انفسكم انكم ابرياء في
هذا االمر.

 -21اذا و ان كنت قد كتبت اليكم فليس الجل المذنب و ال الجل المذنب اليه بل لكي يظهر لكم امام اهلل

اجتهادنا الجلكم.

 -21من اجل هذا قد تعزينا بتعزيتكم و لكن فرحنا اكثر جدا بسبب فرح تيطس الن روحه قد استراحت بكم

جميعا.

 -24فاني ان كنت افتخرت شيئا لديه من جهتكم لم اخجل بل كما كلمناكم بكل شيء بالصدق كذلك افتخارنا

ايضا لدى تيطس صار صادقا.

 -21و احشاؤه هي نحوكم بالزيادة متذك ار طاعة جميعكم كيف قبلتموه بخوف و رعدة.
 -20انا افرح اذا اني اثق بكم في كل شيء "

البولس9

هنا نرى الس ر الم نو  -9ال تكونوا شركاء غير المؤمنين في نير ..إعتزلوا منهم ..ال تمسوا النجس فلنطهـر

ذواتنا من كل أدناس الجسد والروح  ..أفرح ألنكم حزنتم للتوبة ..حزن العالم ينشئ موتا.
الكاثوليكون (2بط-:)21-2:2

"  -2بطرس رسول يسوع المسيح الى المتغربين من شتات بنتس و غالطية و كبدوكية و اسيا و بيثينية

المختارين.

 -1بمقتضى علم اهلل االب السابق في تقديس الروح للطاعة و رش دم يسوع المسيح لتكثر لكم النعمة و

السالم.

 -1مبارك اهلل ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح

من االموات.

 -4لميراث ال يفنى و ال يتدنس و ال يضمحل محفوظ في السماوات الجلكم.

 -1انتم الذين بقوة اهلل محروسون بايمان لخالص مستعد ان يعلن في الزمان االخير.
 -0الذي به تبتهجون مع انكم االن ان كان يجب تحزنون يسي ار بتجارب متنوعة.

 -6لكي تكون تزكية ايمانكم و هي اثمن من الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار توجد للمدح و الكرامة و

المجد عند استعالن يسوع المسيح.

 -3ذلك و ان لم تروه تحبونه ذلك و ان كنتم ال ترونه االن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح ال ينطق به و

مجيد.

 -9نائلين غاية ايمانكم خالص النفوس.

 -20الخالص الذي فتش و بحث عنه انبياء الذين تنباوا عن النعمة التي الجلكم.
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 -22باحثين اي وقت او ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم اذ سبق فشهد باالالم التي

للمسيح و االمجاد التي بعدها.

 -21الــذين اعلــن لهــم انهــم لــيس النفســهم بــل لنــا كــانوا يخــدمون بهــذه االمــور التــي اخبــرتم بهــا انــتم االن

بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء التي تشتهي المالئكة ان تطلع عليها "
ال اثولي ون9

نسمع هنا عن الميراث الذي ال يفنى وال يضمحل .وهلا الوعد بالمجد يجع نا نس ر ونلرك م لات العالم.

اإلبركسيس (أع-:)24-2:12

"  -2و لما انفصلنا عنهم اقلعنا و جئنا متوجهين باالستقامة الى كوس و في اليوم التالي الى رودس و

من هناك الى باترا.

 -1فاذ وجدنا سفينة عابرة الى فينيقية صعدنا اليها و اقلعنا.

 -1ثم اطلعنا على قبرس و تركناها يسرة و سافرنا الى سورية و اقبلنا الى صور الن هناك كانت السفينة

تضع وسقها.

 -4و اذ وجدنا التالميذ مكثنا هناك سبعة ايام و كانوا يقولون لبولس بالروح ان ال يصعد الى اورشليم.

 -1و لكن لما استكملنا االيام خرجنا ذاهبين و هم جميعا يشيعوننا مع النساء و االوالد الى خارج المدينة

فجثونا على ركبنا على الشاطئ و صلينا.

 -0و لما ودعنا بعضنا بعضا صعدنا الى السفينة و اما هم فرجعوا الى خاصتهم.

 -6و لما اكملنا السفر في البحر من صور اقبلنا الى بتولمايس فسلمنا على االخوة و مكثنا عندهم يوما

واحدا.

 -3ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس و جئنا الى قيصرية فدخلنا بيت فيلبس المبشر اذ كان واحدا من

السبعة و اقمنا عنده.

 -9و كان لهذا اربع بنات عذارى كن يتنبان.

 -20و بينما نحن مقيمون اياما كثيرة انحدر من اليهودية نبي اسمه اغابوس.

 -22فجاء الينا و اخذ منطقة بولس و ربط يدي نفسه و رجليه و قال هذا يقوله الروح القدس الرجل الذي

له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهود في اورشليم و يسلمونه الى ايدي االمم.

 -21فلما سمعنا هذا طلبنا اليه نحن و الذين من المكان ان ال يصعد الى اورشليم.

 -21فاجاب بولس ماذا تفعلون تبكون و تكسرون قلبي الني مستعد ليس ان اربط فقط بل ان اموت ايضا

في اورشليم الجل اسم الرب يسوع.

 -24و لما لم يقنع سكتنا قائلين لتكن مشيئة الرب "

اإلبر سيس9
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إني مستعد ال للوثاق فقط بل للموت= بولس

يلرك إق األ عمة ال ليلة ،بل هو مسلعد للرك ليالت

إي وعود المسي باألمجاد المعدة ال اثولي ون).
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القراءات:

أحـــد الرفـــاع
الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون1( :بط)22-2:2

مزمـــــــور العشـــــــية( :مز)20 :41

إنجيــــــــل العشــــــــية( :مر)10-11:22

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)10-21:12

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :لو)20-1:26

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :مت)23-2:0

مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)22-20 :1

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)1،1 :99

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس1( :كو)13-20:22

إنجيل القداس (مت-:)23-2:0

"  -2احترزوا من ان تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم و اال فليس لكم اجر عند ابيكم الذي في

السماوات.

 -1فمتى صنعت صدقة فال تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع و في االزقة لكي يمجدوا

من الناس الحق اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم.

 -1و اما انت فمتى صنعت صدقة فال تعرف شمالك ما تفعل يمينك.

 -4لكي تكون صدقتك في الخفاء فابوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك عالنية.

 -1و متى صليت فال تكن كالمرائين فانهم يحبون ان يصلوا قائمين في المجامع و في زوايا الشوارع لكي

يظهروا للناس الحق اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم.

 -0و اما انت فمتى صليت فادخل الى مخدعك و اغلق بابك و صل الى ابيك الذي في الخفاء فابوك الذي

يرى في الخفاء يجازيك عالنية.

 -6و حينما تصلون ال تكرروا الكالم باطال كاالمم فانهم يظنون انه بكثرة كالمهم يستجاب لهم.
 -3فال تتشبهوا بهم الن اباكم يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسالوه.
 -9فصلوا انتم هكذا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.

 -20ليات ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على االرض.
 -22خبزنا كفافنا اعطنا اليوم.

 -21و اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا.

 -21و ال تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير الن لك الملك و القوة و المجد الى االبد امين.
 -24فانه ان غفرتم للناس زالتهم يغفر لكم ايضا ابوكم السماوي.

 -21و ان لم تغفروا للناس زالتهم ال يغفر لكم ابوكم ايضا زالتكم.

45

قراءات الصوم الكبير ( يوم أحد الرفاع )

 -20و متى صمتم فال تكونوا عابسين كالمرائين فانهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين الحق

اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم.

 -26و اما انت فمتى صمت فادهن راسك و اغسل وجهك.

 -23لكي ال تظهر للناس صائما بل البيك الذي في الخفاء فابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك عالنية "

إنجيل القداس9

مفاهيم المسيلية عنن الصنالة والصنوم والصندية ،و ن نا عالينة منع ا .خفينة وليسنت ل لظناهر .يمينـك= هنو عمنل
البر صالةد صومد صدية) شمالك= اللفاخر .إالصالة والصوم والصدية هي عناصر العبادة الي ودية ،والمسي

هنننا يصننل مفنناهيم الي ننود عن ننا .والعبننادة ليسننت إقن صننوماً ول ن ننا هنني ياناً صننالة وصننديات خدمننة ل غيننر).
ومن يفعل سيلقابل مع المسي .

مزمور إنجيل القداس (مز -20" -:)22-20 :1فاالن يا ايها الملوك تعقلوا تادبوا يا قضاة االرض -22

اعبدوا الرب بخوف و اهتفوا برعدة" .
مخمور اإلنجيل9

إعبدوا الرب بخشية= الصوم هو يام عبادة وخ ية ولوبة ..لنلأد ا تـأدبوا يـا جميـع قضـاة األرض فـاآلن أيهـا

الملوك إفهموا= نلن الم وك وال نة ر  .)394م نوك

يسنود ع يننا سن ان خ ينة و ن وة و ننة نقندم لبنائ

اللسبي وخدمة الفقراء ع  .)43 ، 45942ولنف م يم نقدم العبادة اإلنجيل).
مزمور العشية (مز -20 " -:)20 :41كفوا و اعلموا اني انا اهلل اتعالى بين االمم اتعالى في االرض "
مخمور الع ية9

ثابروا وأعلموا إني أنا هو اهلل .أرتفع في األمم= إا .العالي يسلل

ن نقدم لت العبادة.

إنجيل العشية (مر-:)10-11:22

"  -11فاجاب يسوع و قال لهم ليكن لكم ايمان باهلل.

 -11الني الحق اقول لكم ان من قال لهذا الجبل انتقل و انطرح في البحر و ال يشك في قلبه بل يؤمن ان

ما يقوله يكون فمهما قال يكون له.

 -14لذلك اقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فامنوا ان تنالوه فيكون لكم.

 -11و متى وقفتم تصلون فاغفروا ان كان لكم على احد شيء لكي يغفر لكم ايضا ابوكم الذي في

السماوات زالتكم.

 -10و ان لم تغفروا انتم ال يغفر ابوكم الذي في السماوات ايضا زالتكم "

إنجيل الع ية9
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الصالة ل ي ل ون مقبولة ]4[ -9ب يمان مية 31

[ ]3ن نغفر لآلخرين مية . 35

مزمور باكر (مز -1 " -:)1،1 :99اعبدوا الرب بفرح ادخلوا الى حضرته بترنم -1 .اعلموا ان الرب هو اهلل

هو صنعنا و له نحن شعبه و غنم مرعاه "
مخمور با ر9

إعبدوا الرب بالفرح= من يقدم العبادة المقبولة ب يمان و فران لآلخرين) يع يت ا .الفر  .هنلا ال نالم موجنت لمنن
يظن ن اإلنلقام سوم يخيل الم اررة من الداخل  ،وال نيسة بواع هلا المخمور هنا لقول

بل الغفران.

إنجيل باكر (لو-:)20-1:26

"  -1احترزوا النفسكم و ان اخطا اليك اخوك فوبخه و ان تاب فاغفر له.

 -4و ان اخطا اليك سبع مرات في اليوم و رجع اليك سبع مرات في اليوم قائال انا تائب فاغفر له.
 -1فقال الرسل للرب زد ايماننا.

 -0فقال الرب لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذه الجميزة انقلعي و انغرسي في البحر

فتطيعكم.

 -6و من منكم له عبد يحرث او يرعى يقول له اذا دخل من الحقل تقدم سريعا و اتكئ.

 -3بل اال يقول له اعدد ما اتعشى به و تمنطق و اخدمني حتى اكل و اشرب و بعد ذلك تاكل و تشرب

انت.

 -9فهل لذلك العبد فضل النه فعل ما امر به ال اظن.

 -20كذلك انتم ايضـا متـى فعلـتم كـل مـا امـرتم بـه فقولـوا اننـا عبيـد بطـالون الننـا انمـا عملنـا مـا كـان يجـب

علينا"

إنجيل با ر9
ر العبادة المقبولة-9

 )4فران خ ايا ا خرين.
 )3ن ي ون لنا إيمان.

 )2إلا إع نا ل ما مرنا بت ن عر بعدم اإلسللقا ا إنا عبيد بطالون.
البولس (1كو-:)13-20:22

"  -20اقول ايضا ال يظن احد اني غبي و اال فاقبلوني و لو كغبي الفتخر انا ايضا قليال.

 -26الذي اتكلم به لست اتكلم به بحسب الرب بل كانه في غباوة في جسارة االفتخار هذه.
 -23بما ان كثيرين يفتخرون حسب الجسد افتخر انا ايضا.
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 -29فانكم بسرور تحتملون االغبياء اذ انتم عقالء.

 -10النكم تحتملون ان كان احد يستعبدكم ان كان احد ياكلكم ان كان احد ياخذكم ان كان احد يرتفع ان

كان احد يضربكم على وجوهكم.

 -12على سبيل الهوان اقول كيف اننا كنا ضعفاء و لكن الذي يجترئ فيه احد اقول في غباوة انا ايضا

اجترئ فيه.

 -11اهم عبرانيون فانا ايضا اهم اسرائليون فانا ايضا اهم نسل ابراهيم فانا ايضا.

 -11اهم خدام المسيح اقول كمختل العقل فانا افضل في االتعاب اكثر في الضربات اوفر في السجون اكثر

في الميتات م ار ار كثيرة.

 -14من اليهود خمس مرات قبلت اربعين جلدة اال واحدة.

 -11ثالث مرات ضربت بالعصي مرة رجمت ثالث مرات انكسرت بي السفينة ليال و نها ار قضيت في العمق.
 -10باسفار م ار ار كثيرة باخطار سيول باخطار لصوص باخطار من جنسي باخطار من االمم باخطار في

المدينة باخطار في البرية باخطار في البحر باخطار من اخوة كذبة.

 -16في تعب و كد في اسهار م ار ار كثيرة في جوع و عطش في اصوام م ار ار كثيرة في برد و عري.
 -13عدا ما هو دون ذلك التراكم علي كل يوم االهتمام بجميع الكنائس "

البولس9

نجد هنا بولس مع ل لعابت وم مت ،يقدم صواماً ثيرة .إ و يقمع جسده ويسلعبده.
الكاثوليكون (1بط-:)22-2:2

"  -2سمعان بطرس عبد يسوع المسيح و رسوله الى الذين نالوا معنا ايمانا ثمينا مساويا لنا ببر الهنا و

المخلص يسوع المسيح.

 -1لتكثر لكم النعمة و السالم بمعرفة اهلل و يسوع ربنا.

 -1كما ان قدرته االلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة و التقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد و الفضيلة.

 -4اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى و الثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة االلهية هاربين من

الفساد الذي في العالم بالشهوة.

 -1و لهذا عينه و انتم باذلون كل اجتهاد قدموا في ايمانكم فضيلة و في الفضيلة معرفة.
 -0و في المعرفة تعففا و في التعفف صب ار و في الصبر تقوى.
 -6و في التقوى مودة اخوية و في المودة االخوية محبة.

 -3الن هذه اذا كانت فيكم و كثرت تصيركم ال متكاسلين و ال غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح.
 -9الن الذي ليس عنده هذه هو اعمى قصير البصر قد نسي تطهير خطاياه السالفة.
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 -20لذلك باالكثر اجتهدوا ايها االخوة ان تجعلوا دعوتكم و اختياركم ثابتين النكم اذا فعلتم ذلك لن تزلوا

ابدا.

 -22النه هكذا يقدم لكم بسعة دخول الى ملكوت ربنا و مخلصنا يسوع المسيح االبدي "

ال اثولي ون9

[ ]4ا .س ل لنا ري اللقوى واللياة

[ ]3و ع انا وعود بمجد ب ا نل جع ع

لرك الفساد

[ ]2إ ننمو إي الفاي ة بالج اد إي العبادة [ ]1من ليس هلا عنده إ و ماخال إي خ اياه.
اإلبركسيس (أع-:)10-21:12

"  -21و بعد تلك االيام تاهبنا و صعدنا الى اورشليم.

 -20و جاء ايضا معنا من قيصرية اناس من التالميذ ذاهبين بنا الى مناسون و هو رجل قبرسي تلميذ

قديم لننزل عنده.

 -26و لما وصلنا الى اورشليم قبلنا االخوة بفرح.

 -23و في الغد دخل بولس معنا الى يعقوب و حضر جميع المشايخ.

 -29فبعدما سلم عليهم طفق يحدثهم شيئا فشيئا بكل ما فعله اهلل بين االمم بواسطة خدمته.

 -10فلما سمعوا كانوا يمجدون الرب و قالوا له انت ترى ايها االخ كم يوجد ربوة من اليهود الذين امنوا و

هم جميعا غيورون للناموس.

 -12و قد اخبروا عنك انك تعلم جميع اليهود الذين بين االمم االرتداد عن موسى قائال ان ال يختنوا اوالدهم

و ال يسلكوا حسب العوائد.

 -11فاذا ماذا يكون ال بد على كل حال ان يجتمع الجمهور النهم سيسمعون انك قد جئت.
 -11فافعل هذا الذي نقول لك عندنا اربعة رجال عليهم نذر.

 -14خذ هؤالء و تطهر معهم و انفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم فيعلم الجميع ان ليس شيء مما اخبروا عنك

بل تسلك انت ايضا حافظا للناموس.

 -11و اما من جهة الذين امنوا من االمم فارسلنا نحن اليهم و حكمنا ان ال يحفظوا شيئا مثل ذلك سوى

ان يحافظوا على انفسهم مما ذبح لالصنام و من الدم و المخنوق و الزنى.

 -10حينئذ اخذ بولس الرجال في الغد و تطهر معهم و دخل الهيكل مخب ار بكمال ايام التطهير الى ان يقـرب

عن كل واحد منهم القربان "
اإلبر سيس9
ل= الم منين ع

لرك النجاسنات .وناللنظ إللنخام بنولس بنال قس الي نودي منع ننت ينر م نخم لنت .إلاً ع يننا ن

ن لخم ب قوس العبادة إي نيسلنا إي يام الصيام.
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عشية -صلوة مساء أحد الرفاع
هننله الع ننية هنني صننالة ،مسنناء يننوم األلنند .ل ن ننا

عاليننة ل ننا بق نراءات اليننوم األول ،يننوم اإلثنننين مننن األسننبوع

األول.

اإلنجيل (لو-:)21-2:22

"  -2و اذ كان يصلي في موضع لما فرغ قال واحد من تالميذه يا رب علمنا ان نصلي كما علم يوحنا ايضا
تالميذه.

 -1فقال لهم متى صليتم فقولوا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليات ملكوتك لتكن مشيئتك كما في

السماء كذلك على االرض.

 -1خبزنا كفافنا اعطنا كل يوم.

 -4و اغفر لنا خطايانا الننا نحن ايضا نغفر لكل من يذنب الينا و ال تدخلنا في تجربة لكن نجنا من

الشرير.

 -1ثم قال لهم من منكم يكون له صديق و يمضي اليه نصف الليل و يقول له يا صديق اقرضني ثالثة

ارغفة.

 -0الن صديقا لي جاءني من سفر و ليس لي ما اقدم له.

 -6فيجيب ذلك من داخل و يقول ال تزعجني الباب مغلق االن و اوالدي معي في الفراش ال اقدر ان اقوم و

اعطيك.

 -3اقول لكم و ان كان ال يقوم و يعطيه لكونه صديقه فانه من اجل لجاجته يقوم و يعطيه قدر ما يحتاج.

 -9و انا اقول لكم اسالوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم.

 -20الن كل من يسال ياخذ و من يطلب يجد و من يقرع يفتح له.

 -22فمن منكم و هو اب يساله ابنه خب از افيعطيه حج ار او سمكة افيعطيه حية بدل السمكة.
 -21او اذا ساله بيضة افيعطيه عقربا.

 -21فان كنتم و انتم اشرار تعرفون ان تعطوا اوالدكم عطايا جيدة فكم بالحري االب الذي من السـماء يعطـي

الروح القدس للذين يسالونه" .
نرى إي هلا اإلنجيل9

 )4السيد نمول ل صالة ا الص ة مع ا ،.واللالميل ي بون ن يع م م الصالة بعد ن روه يص ي.
 )3الر يع م م الصالة الربانية " بانا اللي إي السموات"..
 )2الر ي

 )1النر يلن

من م ن يص وا ب جاجة ويع ي م وعداً " سألوا إلع وا"..

ننعبت و يعقننل ن يع نني م مننا ين لي م ،إ ننو صنانع خينرات .إقنند نظننن ونلننن إنني لجربننة ،ن هننله

اللجربة هي لية ل لينا والر يقول

بل هي سم ة) ي ئ صال ل م للأديب م.
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 )5ا .يع ي و ده ع ايا صاللة ،وهو يع ينا الرو القدس إلا سألناه.
المزمــور (مــز -21 " -:)24-21 :20قــم يــا رب تقدمــه اصــرعه نــج نفســي مــن الشــرير بســيفك -24 .مــن
النــاس بيــدك يــا رب مــن اهــل الــدنيا نصــيبهم فــي حيــاتهم بــذخائرك تمــال بطــونهم يشــبعون اوالدا و يتركــون

فضالتهم الطفالهم" .

إمتألت بطونهم من خفاياتك= نت يا ر مألت األ رار من ل خيرالك الظاهرة والخفية .ل نن م لألسنم إمنلألوا
نجاساتا أفعموا بطونهم من لحم الخنزير .وتركوا الفضالت ألطفالهم= انوا سب

عثرة أل فال م.

هدف المزمور واإلنجيل:
ا .يع نني و ده ع ايننا صنناللة ،إ ن ن
ونلننللل ،ون ن

ب جاجننة ،ولنني ن هننلا الصننوم الننلي يبنند

ب جاجننة ن نمل ننئ مننن الننرو القنندس ولن ن

صانع خيرات.
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ننداً هننو إرصننة ،نصننوم إي ننا

ب يمننان يننر ملننلمرين ع ن مننا يسننم ا .بننت إ ننو

قراءات الصوم الكبير (قراءات أيام األسبوع األول)

قراءات أيام األسبوع األول
هلا األسبوع ينل ي ب نجيل ال نخ ،لللك إقراءات يام األسبوع

رجوع للفهرس
ا ملع قة بمواوع ال نخ.

يوم اإلثنين :يم ي ون لي نخ إي السماءب [ ]4خدمنة ا خنرين [ ]3اإلملنناع عنن ال ن وات الخا ئنة ،ي نلينا
أموات مام الخ ية ]2[ .اإللااع .ي الصوم ولده

ي في.

يوم الثالثاء :يم ي ون لي نخ إني السنماءب ن نون العبند األمنين الل نيم إني األماننة اللني وانع ا النر إني
يدي .ما اإلللصا بال ر إ و عدم مانة وب لا يايع الم وت.

يــوم األربعــاء :يننم ي ننون لنني نننخ إنني السننماءب لب نوا عنندائ م ،لسنننوا إلنني م ،ون نوا رلمنناء،

لنندينوا ل نني

لدانوا.

يــوم الخمــيس :يننم ي ننون لنني نننخ إنني السننماءب بننأن نجاهنند مننا مان  ،ل ننن دون نننت نلفنناخر بمننا نعمننل إننال
نعننرم ننمالنا مننا لعم ننت يميننننا .وباللننالي يننخداد نخنننا إنني السننماء ،وي ننون س نراجنا نورنننا) هنننا إنني

األر= .الخرع اللي ينمو دون ن يدري اللي خرعت -9يا ليلنا نليا السماويات ونلن

ندري ،بل

نفعننل ننل مننا نفع ننت ونقننول ننننا عبينند ب ننالون للن نظننل إنني السننمائيات و ننننخل لألراننيات .ب ننلا

يخداد ال نخ.

يوم الجمعة :يم ي ون لي نخ إي السماءب الصالة ب جاجة.
يوم السبت :يم ي ون لي نخ إي السماءب

لقاوموا ال ر ،بل من ل مك ع

خدك األيمن إلول لنت ا خنر.

من سألك إ ع ت ..لبنوا عندائ م بنار وا عنني م  ..وننوا نام ين .إلاً السن وك إني رين ال منال

و اعة الوصية هو خيادة ل نخنا إي السماء.

يوم األحد :هو إنجيل ال نخ.

من يريد ن ي ون لت نخ راي يقاي ويالاً بيرة يجاهد إي األعمال األراية ومنن يريند ن ي نون
لننت نن اًخ سننماوياً ع يننت ن يقانني ويالناً بينرة يجاهنند إنني األعمننال السننماوية صننالةد لسننبي د خدمننةد
صوام)..
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يوم اإلثنين من األسبوع األول

رجوع للفهرس

إنجيل القداس (مر-:)10-11:9

"  -11و جاء الى كفرناحوم و اذ كان في البيت سالهم بماذا كنتم تتكالمون فيما بينكم في الطريق.

 -14فسكتوا النهم تحاجوا في الطريق بعضهم مع بعض في من هو اعظم.

 -11فجلس و نادى االثني عشر و قال لهم اذا اراد احد ان يكون اوال فيكون اخر الكل و خادما للكل.
 -10فاخذ ولدا و اقامه في وسطهم ثم احتضنه و قال لهم.

 -16من قبل واحدا من اوالد مثل هذا باسمي يقبلني و من قبلني فليس يقبلني انا بل الذي ارسلني.

 -13فاجابه يوحنا قائال يا معلم راينا واحدا يخرج شياطين باسمك و هو ليس يتبعنا فمنعناه النه ليس

يتبعنا.

 -19فقال يسوع ال تمنعوه النه ليس احد يصنع قوة باسمي و يستطيع سريعا ان يقول علي شرا.
 -40الن من ليس علينا فهو معنا.

 -42الن من سقاكم كاس ماء باسمي النكم للمسيح فالحق اقول لكم انه ال يضيع اجره.

 -41و من اعثر احد الصغار المؤمنين بي فخير له لو طوق عنقه بحجر رحى و طرح في البحر.

 -41و ان اعثرتك يدك فاقطعها خير لك ان تدخل الحياة اقطع من ان تكون لك يدان و تمضي الى جهنم

الى النار التي ال تطفا.

 -44حيث دودهم ال يموت و النار ال تطفا.

 -41و ان اعثرتك رجلك فاقطعها خير لك ان تدخل الحياة اعرج من ان تكون لك رجالن و تطرح في جهنم

في النار التي ال تطفا.

 -40حيث دودهم ال يموت و النار ال تطفا.

 -46و ان اعثرتك عينك فاقلعها خير لك ان تدخل ملكوت اهلل اعور من ان تكون لك عينان و تطرح في

جهنم النار.

 -43حيث دودهم ال يموت و النار ال تطفا.

 -49الن كل واحد يملح بنار و كل ذبيحة تملح بملح.

 -10الملــح جيــد و لكــن اذا صــار الملــح بــال ملوحــة فبمــاذا تصــلحونه لــيكن لكــم فــي انفســكم ملــح و ســالموا

بعضكم بعضا "
إنجيل القداس9

الصوم ولده ليس اإياً لي ون لنا نخ إي السموات وهنا نرى يم ي ون لنا نخ إي السموات-9

[ ]4اإللااع [ ]3الخدمة [ ]2عدم إعثار لد [ ]1الموت عن الخ ية
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مزمور إنجيل القداس (مز  -10 " -:)10 : 12ياكل الودعاء و يشبعون يسبح الرب طالبوه تحيا قلوبكم الى

االبد "

مخمور القداس9

يأكل البائسون ويشبعون= من يلاع ي بعت ا ..ومن ي بع يسبح الرب.

تحيا قلـوبهم إلـى األبـد= هنلا رد ع ن ينول اإلنجينل "وان ن لك عيننك إ ي ع نا ،إخينر لنك ن لندخل م نوت ا.
و نت عور من ن ي ون لك عينان ول قي إي ج نم"

النبوات:

(إش)23-1:2

(خر)1:1-11:1
(خر-:)11-11:1

"  -11و حدث في تلك االيام الكثيرة ان ملك مصر مات و تنهد بنو اسرائيل من العبودية و صرخوا فصعد

صراخهم الى اهلل من اجل العبودية.

 -14فسمع اهلل انينهم فتذكر اهلل ميثاقه مع ابراهيم و اسحق و يعقوب.
 -11و نظر اهلل بني اسرائيل و علم اهلل" .

(خر-:)1-2:1

"  -2و اما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان فساق الغنم الى وراء البرية و جاء الى جبل

اهلل حوريب.

 -1و ظهر له مالك الرب بلهيب نار من وسط عليقة فنظر و اذا العليقة تتوقد بالنار و العليقة لم تكن

تحترق.

 -1فقال موسى اميل االن النظر هذا المنظر العظيم لماذا ال تحترق العليقة.

 -4فلما راى الرب انه مال لينظر ناداه اهلل من وسط العليقة و قال موسى موسى فقال هانذا.

 -1فقال ال تقترب الى ههنا اخلع حذائك من رجليك الن الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسة "
خر9)592-3293

من إرعون رم اًخ ل مسي اللي لجسد من علراء الع يقة) ليفل لنا بنا

اُ .يرسل موس ليخ ص ال ع
ويلررنننا مننن إب ننيس .إننالم وت صننار لنننا ،و ننل مننن يقنندم لوبننة يفننل لننت ا .بننا
صار لنا إ ل ن نخ إيت ن اًخ سماوياً و لظ

الم نوت

الم ننوت .إن لا ننان الم ننوت ينند

ا" .إخلع نعليك" إ ي نلاليي مع ا .ع ينا ن نخ ع عنا ل ما

ل عالم ال رير .و ل من يفعل ويلالي مع ا .يليا إي السماويات وي نخ ن اًخ سماوياً.
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(إش-:)23-1:2

"  -1اسمعي ايتها السماوات و اصغي ايتها االرض الن الرب يتكلم ربيت بنين و نشاتهم اما هم فعصوا

علي.

 -1الثور يعرف قانيه و الحمار معلف صاحبه اما اسرائيل فال يعرف شعبي ال يفهم.

 -4ويل لالمة الخاطئة الشعب الثقيل االثم نسل فاعلي الشر اوالد مفسدين تركوا الرب استهانوا بقدوس

اسرائيل ارتدوا الى وراء.

 -1على م تضربون بعد تزدادون زيغانا كل الراس مريض و كل القلب سقيم.

 -0من اسفل القدم الى الراس ليس فيه صحة بل جرح و احباط و ضربة طرية لم تعصر و لم تعصب و لم

تلين بالزيت.

 -6بالدكم خربة مدنكم محرقة بالنار ارضكم تاكلها غرباء قدامكم و هي خربة كانقالب الغرباء.
 -3فبقيت ابنة صهيون كمظلة في كرم كخيمة في مقثاة كمدينة محاصرة.

 -9لوال ان رب الجنود ابقى لنا بقية صغيرة لصرنا مثل سدوم و شابهنا عمورة.

 -20اسمعوا كالم الرب يا قضاة سدوم اصغوا الى شريعة الهنا يا شعب عمورة.

 -22لماذا لي كثرة ذبائحكم يقول الرب اتخمت من محرقات كباش و شحم مسمنات و بدم عجول و خرفان

و تيوس ما اسر.

 -21حينما تاتون لتظهروا امامي من طلب هذا من ايديكم ان تدوسوا دوري.

 -21ال تعودوا تاتون بتقدمة باطلة البخور هو مكرهة لي راس الشهر و السبت و نداء المحفل لست اطيق

االثم و االعتكاف.

 -24رؤوس شهوركم و اعيادكم بغضتها نفسي صارت علي ثقال مللت حملها.

 -21فحين تبسطون ايديكم استر عيني عنكم و ان كثرتم الصالة ال اسمع ايديكم مالنة دما.
 -20اغتسلوا تنقوا اعزلوا شر افعالكم من امام عيني كفوا عن فعل الشر.

 -26تعلموا فعل الخير اطلبوا الحق انصفوا المظلوم اقضوا لليتيم حاموا عن االرملة.

 -23هلــم نتحــاجج يقــول الــرب ان كانــت خطايــاكم كــالقرمز تبــيض كــالثلج ان كانــت حم ـراء كالــدودي تصــير

كالصوف "

إش9)46-394

علا

من ا .ل عبت اللي يليا إي الخ ية  ..أصوامكم واعتكافاتكم بغضتها نفسي إمن لم يخ ع نع يت إصومت

يننر مقبننول ،و ي نننخ نن اًخ سننماوياً .مننع ن ا .مسننلعد ن يغفننر ل لائن

خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج.
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القراءات:

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز )1 ، 2 : 0

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :مت)14-14:21

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس( :رو)6:1-10:2
الكــــــــــــــــــــــاثوليكون( :يع)21-2:1

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)13-29:24
مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز )10 : 12

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :مر)10-11:9

مزمور باكر (مز  -2 " -:)1 ، 2 : 0يا رب ال توبخني بغضبك و ال تؤدبني بغيظك -1 .ارحمني يا رب
الني ضعيف اشفني يا رب الن عظامي قد رجفت "

مخمور با ر9

يسنخ ع ينت ا .إيسنمع القنول المرعن

يا رب ال تبكتنـي بغضـبك= هنلا لانرع نل إنسنان للن

منن ينال ع ن

الرو القدس إال يغفر لت ..إنجيل الع ية).
إنجيل باكر (مت-:)14-14:21

"  -14اما الفريسيون فلما سمعوا قالوا هذا ال يخرج الشياطين اال ببعلزبول رئيس الشياطين.

 -11فعلم يسوع افكارهم و قال لهم كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب و كل مدينة او بيت منقسم على

ذاته ال يثبت.

 -10فان كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته فكيف تثبت مملكته.

 -16و ان كنت انا ببعلزبول اخرج الشياطين فابناؤكم بمن يخرجون لذلك هم يكونون قضاتكم.
 -13و لكن ان كنت انا بروح اهلل اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت اهلل.

 -19ام كيف يستطيع احد ان يدخل بيت القوي و ينهب امتعته ان لم يربط القوي اوال و حينئذ ينهب بيته.
 -10من ليس معي فهو علي و من ال يجمع معي فهو يفرق.

 -12لذلك اقول لكم كل خطية و تجديف يغفر للناس و اما التجديف على الروح فلن يغفر للناس.

 -11و من قال كلمة على ابن االنسان يغفر له و اما من قال على الروح القدس فلن يغفر له ال في هذا

العالم و ال في االتي.

 -11اجعلوا الشجرة جيدة و ثمرها جيدا او اجعلوا الشجرة ردية و ثمرها رديا الن من الثمر تعرف الشجرة.

 -14يا اوالد االفاعي كيف تقدرون ان تتكلموا بالصالحات و انتم اشرار فانه من فضلة القلب يتكلم الفم "

إنجيل با ر9

إن كنــت أنــا بـــروح اهلل أخــرج الشــياطين= إالمسنني
أموات مام الخ يةا "إن

ن ن س ن ان ال نني ان ع ينننا ورب ننت .ل ننن ع ينننا ن نليننا

لك عينك إ ي ع ا" إنجيل القداس)
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البولس (رو-:)6:1-10:2
(رو)11-10:2

"  -10لذلك اسلمهم اهلل الى اهواء الهوان الن اناثهم استبدلن االستعمال الطبيعي بالذي على خالف

الطبيعة.

 -16و كذلك الذكور ايضا تاركين استعمال االنثى الطبيعي اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض فاعلين

الفحشاء ذكو ار بذكور و نائلين في انفسهم جزاء ضاللهم المحق.

 -13و كما لم يستحسنوا ان يبقوا اهلل في معرفتهم اسلمهم اهلل الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما ال يليق.

 -19مملوئين من كل اثم و زنى و شر و طمع و خبث مشحونين حسدا و قتال و خصاما و مك ار و سوءا.
 -10نمامين مفترين مبغضين هلل ثالبين متعظمين مدعين مبتدعين شرو ار غير طائعين للوالدين.
 -12بال فهم و ال عهد و ال حنو و ال رضى و ال رحمة.

 -11الــذين اذ عرف ـوا حكــم اهلل ان الــذين يعملــون مثــل هــذه يســتوجبون المــوت ال يفعلونهــا فقــط ب ـل ايضــا

يسرون بالذين يعملون" .

(رو)6-2:1

"  -2لذلك انت بال عذر ايها االنسان كل من يدين النك في ما تدين غيرك تحكم على نفسك النك انت الذي
تدين تفعل تلك االمور بعينها.

 -1و نحن نعلم ان دينونة اهلل هي حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه.

 -1افتظن هذا ايها االنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه و انت تفعلها انك تنجو من دينونة اهلل.
 -4ام تستهين بغنى لطفه و امهاله و طول اناته غير عالم ان لطف اهلل انما يقتادك الى التوبة.

 -1و لكنك من اجل قساوتك و قلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب و استعالن دينونة اهلل

العادلة.

 -0الذي سيجازي كل واحد حسب اعماله.

 -6اما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد و الكرامة و البقاء فبالحياة االبدية "
البولس9
من يعمل لت ن اًخ سماوياً يفر ي

ا ..ل ن هناك من بخ اياهم يدخروا لنفس م ا

األر= يس م م ا .إل لهن مرلول.

ليوم الغا  .وهنا ع

الكاثوليكون (يع-:)21-2:1

"  -2يا اخوتي ال يكن لكم ايمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة.

 -1فانه ان دخل الى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهي و دخل ايضا فقير بلباس وسخ.
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 -1فنظرتم الى الالبس اللباس البهي و قلتم له اجلس انت هنا حسنا و قلتم للفقير قف انت هناك او

اجلس هنا تحت موطئ قدمي.

 -4فهل ال ترتابون في انفسكم و تصيرون قضاة افكار شريرة.

 -1اسمعوا يا اخوتي االحباء اما اختار اهلل فقراء هذا العالم اغنياء في االيمان و ورثة الملكوت الذي وعد

به الذين يحبونه.

 -0و اما انتم فاهنتم الفقير اليس االغنياء يتسلطون عليكم و هم يجرونكم الى المحاكم.
 -6اما هم يجدفون على االسم الحسن الذي دعي به عليكم.

 -3فان كنتم تكملون الناموس الملوكي حسب الكتاب تحب قريبك كنفسك فحسنا تفعلون.
 -9و لكن ان كنتم تحابون تفعلون خطية موبخين من الناموس كمتعدين.

 -20الن من حفظ كل الناموس و انما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل.

 -22الن الذي قال ال تزن قال ايضا ال تقتل فان لم تزن و لكن قتلت فقد صرت متعديا الناموس.
 -21هكذا تكلموا و هكذا افعلوا كعتيدين ان تحاكموا بناموس الحرية.

 -21الن الحكم هو بال رحمة لمن لم يعمل رحمة و الرحمة تفتخر على الحكم "

ال اثولي ون9

دعوة لعدم إهاننة الفقينر .إمنن ينرلم الفقنراء ويخندم م ي نون لنت ننخ إني السنماء .ومنن

يصننع مع نم رلمنة فـإن

الدينونة بال رحمة تكون على من ال يصنع رحمـة .إمثنل هنلا إدخنر لنفسنت انباً عواناً عنن ن ي نون لنت نن اًخ

سماوياً.

اإلبركسيس (أع-:)13-29:24

"  -29ثم اتى يهود من انطاكية و ايقونية و اقنعوا الجموع فرجموا بولس و جروه خارج المدينة ظانين انه

قد مات.

 -10و لكن اذ احاط به التالميذ قام و دخل المدينة و في الغد خرج مع برنابا الى دربة.
 -12فبش ار في تلك المدينة و تلمذا كثيرين ثم رجعا الى لسترة و ايقونية و انطاكية.

 -11يشددان انفس التالميذ و يعظانهم ان يثبتوا في االيمان و انه بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت

اهلل.

 -11و انتخبا لهم قسوسا في كل كنيسة ثم صليا باصوام و استودعاهم للرب الذي كانوا قد امنوا به.
 -14و لما اجتا از في بيسيدية اتيا الى بمفيلية.

 -11و تكلما بالكلمة في برجة ثم نزال الى اتالية.

 -10و من هناك ساف ار في البحر الى انطاكية حيث كانا قد اسلما الى نعمة اهلل للعمل الذي اكماله.
 -16و لما حض ار و جمعا الكنيسة اخب ار بكل ما صنع اهلل معهما و انه فتح لالمم باب االيمان.
 -13و اقاما هناك زمانا ليس بقليل مع التالميذ "
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اإلبر سيس9

بضيقات كثيرة ينبغي لنا أن ندخل ملكـوت اهلل= إمنن يللمنل األلنم ب ن ر ي ننخ لنت نن اًخ سنماوياً .فـتح لألمـم بـاب

اإليمان= إمن إل لألمم سيفل البا

ل ل لائ .
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يوم الثالثاء من األسبوع األول

رجوع للفهرس

إنجيل القداس (لو-:)10-42:21

"  -42فقال له بطرس يا رب النا تقول هذا المثل ام للجميع ايضا.

 -41فقال الرب فمن هو الوكيل االمين الحكيم الذي يقيمه سيده على خدمه ليعطيهم العلوفة في حينها.
 -41طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجده يفعل هكذا.
 -44بالحق اقول لكم انه يقيمه على جميع امواله.

 -41و لكن ان قال ذلك العبد في قلبه سيدي يبطئ قدومه فيبتدئ يضرب الغلمان و الجواري و ياكل و

يشرب و يسكر.

 -40ياتي سيد ذلك العبد في يوم ال ينتظره و في ساعة ال يعرفها فيقطعه و يجعل نصيبه مع الخائنين.
 -46و اما ذلك العبد الذي يعلم ارادة سيده و ال يستعد و ال يفعل بحسب ارادته فيضرب كثيرا.

 -43و لكن الذي ال يعلم و يفعل ما يستحق ضربات يضرب قليال فكل من اعطي كثي ار يطلب منه كثير و

من يودعونه كثي ار يطالبونه باكثر.

 -49جئت اللقي نا ار على االرض فماذا اريد لو اضطرمت.
 -10و لي صبغة اصطبغها و كيف انحصر حتى تكمل "

إنجيل القداس9
العبد األمين الل يم ي ون لت نصي
بالع س إعدم األمانة لج

سلسب

الغا

إي الم وت واألمانة إيما واعت ا .بين يديت وهلا ي نخ لت ن اًخ سماوياً .و

ولسب

ار العبد ير األمين  .والر يخبرنا بأنت ي قي نا اًر ع

م لعبيده .ومن يللمل ي نخ لت ن اًخ إي السماء ،إ و ي ون عبداً ميناً.

األر=

مزمور إنجيـل القـداس (مـز -20 " -:)20 ،21 :14التفـت الـي و ارحمنـي النـي وحـد و مسـكين انـا-26 .

افرج ضيقات قلبي من شدائدي اخرجني "
مخمور اإلنجيل9

أنظر إلّي وارحمني= إأنا عبد ير مين .ألني إبن وحيد وفقير أنا= ه لا نا بال معونة ب نرية و للنا ينا ر
لمعونلك .إأنا لست ولدي إأنت معي وبك نا ني أحزان قلبي= إآ م العالم ثيرة
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النبوات:

(إش)1:1-29:2

(زك)21-6:3

(إش-:)1:1-29:2
(إش)1-29:2

"  -29ان شئتم و سمعتم تاكلون خير االرض.

 -10و ان ابيتم و تمردتم تؤكلون بالسيف الن فم الرب تكلم.

 -12كيف صارت القرية االمينة زانية مالنة حقا كان العدل يبيت فيها و اما االن فالقاتلون.
 -11صارت فضتك زغال و خمرك مغشوشة بماء.

 -11رؤساؤك متمردون و لغفاء اللصوص كل واحد منهم يحب الرشوة و يتبع العطايا ال يقضون لليتيم و

دعوى االرملة ال تصل اليهم.

 -14لذلك يقول السيد رب الجنود عزيز اسرائيل اه اني استريح من خصمائي و انتقم من اعدائي.
 -11و ارد يدي عليك و انقي زغلك كانه بالبورق و انزع كل قصديرك.

 -10و اعيد قضاتك كما في االول و مشيريك كما في البداءة بعد ذلك تدعين مدينة العدل القرية االمينة.
 -16صهيون تفدى بالحق و تائبوها بالبر.

 -13و هالك المذنبين و الخطاة يكون سواء و تاركو الرب يفنون.

 -19النهم يخجلون من اشجار البطم التي اشتهيتموها و تخزون من الجنات التي اخترتموها.
 -10النكم تصيرون كبطمة قد ذبل ورقها و كجنة ليس لها ماء.

 -12و يصير القوي مشاقة و عمله ش ار ار فيحترقان كالهما معا و ليس من يطفئ" .

(إش)1-2:1

"  -2االمور التي راها اشعياء بن اموص من جهة يهوذا و اورشليم.

 -1و يكون في اخر االيام ان جبل بيت الرب يكون ثابتا في راس الجبال و يرتفع فوق التالل و تجري اليه

كل االمم.

 -1و تسير شعوب كثيرة و يقولون هلم نصعد الى جبل الرب الى بيت اله يعقوب فيعلمنا من طرقه و نسـلك

في سبله النه من صهيون تخرج الشريعة و من اورشليم كلمة الرب "
إش9)293-4794

إي إنجيل با ر سنمعنا ن المسني

لن ل خ ناة .وهننا نسنمع نبنوة عمنا لندث .صـهيون ناينة عنن ال نيسنة ،ينم

انتب مدينـة زانيـة .أنـتقم مـن أعـدائي= هنلا منا عم نت المسني بالصن ي

اند عدائنت ال نيا ين ليسـبك نيسنلت

بطهارة  ،السبك هو ص ر المعدن عدة ل ي ت  ،والمسي اعاد خ قلنا خ يقنة جديندة  .إلندع ال نيسنة مدينـة

العدل القرية األمينة صهيون .ولبد ال نيسة إي صعود الجبل ي إي اللياة السماوية ويخداد ال نخ.
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(زك-:)21-6:3

"  -6هكذا قال رب الجنود هانذا اخلص شعبي من ارض المشرق و من ارض مغرب الشمس.

 -3و اتي بهم فيسكنون في وسط اورشليم و يكونون لي شعبا و انا اكون لهم الها بالحق و البر.

 -9هكذا قال رب الجنود لتتشدد ايديكم ايها السامعون في هذه االيام هذا الكالم من افواه االنبياء الذي كان

يوم اسس بيت رب الجنود لبناء الهيكل.

 -20النه قبل هذه االيام لم تكن لالنسان اجرة و ال للبهيمة اجرة و ال سالم لمن خرج او دخل من قبل

الضيق و اطلقت كل انسان الرجل على قريبه.

 -22اما االن فال اكون انا لبقية هذا الشعب كما في االيام االولى يقول رب الجنود.

 -21بل زرع السالم الكرم يعطي ثمره و االرض تعطي غلتها و السماوات تعطي نداها و املك بقية هذا

الشعب هذه كلها.

 -21و يكون كما انكم كنتم لعنة بين االمم يا بيت يهوذا و يا بيت اسرائيل كذلك اخلصكم فتكونون بركة فـال

تخافوا لتتشدد ايديكم "
خك9)43-496

يسكنون في أورشليم= ال نيسة .ي ونون لي عباً وأنا أكون لهم إلها بالحكم والعدل ونرى البر ة عنو= ال عننة.

والكرمــة تعطــي ثمرتهــا= ثمننار ال نيسننةا واألرض تعطــي

نداها .هله هي اللياة السمائية.
القراءات:

ل ننا و ننل هننلا بعمننل الننرو القنندسا الســماء تعطــي

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز )1 ، 2 : 11

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)41-14:1

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس( :رو)19-21:9

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :لو)10-42:21

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :مت)21-20:9
الكــــــــــــــــــــــاثوليكون2( :بط)22-1:4

مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)20 ،21 :14

مزمور باكر (مز  " -:)1 ، 2 : 11الرب يرعـاني .فـال يعـوزني شـيء .فـى مكـان خضـرة أسـكنني .رد نفسـي.

هلليلويا "

مخمور با ر9

مالا عمل الر ل خ اةب الرب يرعاني فال يعوزني شئ .رد نفسي .هداني إلى سبل البر وبللك صرنا بال علر.

إنجيل باكر (مت-:)21-20:9

"  -20و بينما هو متكئ في البيت اذا عشارون و خطاة كثيرون قد جاءوا و اتكاوا مع يسوع و تالميذه.
 -22فلما نظر الفريسيون قالوا لتالميذه لماذا ياكل معلمكم مع العشارين و الخطاة.
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 -21فلما سمع يسوع قال لهم ال يحتاج االصحاء الى طبيب بل المرضى.

 -21فاذهبوا و تعلموا ما هو اني اريد رحمة ال ذبيحة الني لم ات الدعوا اب ار ار بل خطاة الى التوبة.

 -24حينئذ اتى اليه تالميذ يوحنا قائلين لماذا نصوم نحن و الفريسيون كثي ار و اما تالميذك فال يصومون.

 -21فقال لهم يسوع هل يستطيع بنو العرس ان ينوحوا ما دام العريس معهم و لكن سـتاتي ايـام حـين يرفـع

العريس عنهم فحينئذ يصومون "

إنجيل با ر 9ما هو علر اإلنسان لل
 .هنا إي هلا اإلنجينل نسنمع ن النر

يسير إي ري السماءب هل العلر هو نني خا ئ

ص

ل م وت

لن ألجنل الخ ناة .ول نن هننا دعنوة ل صنوم لنبند نسنير إني رين السنماء

إي ون لنا ن اًخ سماوياً.
البولس (رو-:)19-21:9

"  -21النه يقول لموسى اني ارحم من ارحم و اتراءف على من اتراءف.
 -20فاذا ليس لمن يشاء و ال لمن يسعى بل اهلل الذي يرحم.

 -26النه يقول الكتاب لفرعون اني لهذا بعينه اقمتك لكي اظهر فيك قوتي و لكي ينادى باسمي في كل

االرض.

 -23فاذا هو يرحم من يشاء و يقسي من يشاء.

 -29فستقول لي لماذا يلوم بعد الن من يقاوم مشيئته.

 -10بل من انت ايها االنسان الذي تجاوب اهلل العل الجبلة تقول لجابلها لماذا صنعتني هكذا.

 -12ام ليس للخزاف سلطان على الطين ان يصنع من كتلة واحدة اناء للكرامة و اخر للهوان.

 -11فماذا ان كان اهلل و هو يريد ان يظهر غضبه و يبين قوته احتمل باناة كثيرة انية غضب مهياة

للهالك.

 -11و لكي يبين غنى مجده على انية رحمة قد سبق فاعدها للمجد.

 -14التي ايضا دعانا نحن اياها ليس من اليهود فقط بل من االمم ايضا.

 -11كما يقول في هوشع ايضا سادعو الذي ليس شعبي شعبي و التي ليست محبوبة محبوبة.
 -10و يكون في الموضع الذي قيل لهم فيه لستم شعبي انه هناك يدعون ابناء اهلل الحي.

 -16و اشعياء يصرخ من جهة اسرائيل و ان كان عدد بني اسرائيل كرمل البحر فالبقية ستخلص.
 -13النه متمم امر و قاض بالبر الن الرب يصنع ام ار مقضيا به على االرض.

 -19و كما سبق اشعياء فقال لوال ان رب الجنود ابقى لنا نسال لصرنا مثل سدوم و شابهنا عمورة "

البولس 9هنا نسمع ن ا .يرلم ويلراءم ويبين ن مجده ع ن منينة الرلمنة اللني سنب إ يأهنا ل مجند .ا .عمنل
ل هلا إ نجاهد لل

يايع منا هلا المجد .وب ل ج اد يخداد ال نخ.
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الكاثوليكون (2بط-:)22-1 :4

"  -1الن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا ارادة االمم سالكين في الدعارة و الشهوات و

ادمان الخمر و البطر و المنادمات و عبادة االوثان المحرمة.

 -4االمر الذي فيه يستغربون انكم لستم تركضون معهم الى فيض هذه الخالعة عينها مجدفين.
 -1الذين سوف يعطون حسابا للذي هو على استعداد ان يدين االحياء و االموات.

 -0فانه الجل هذا بشر الموتى ايضا لكي يدانوا حسب الناس في بالجسد و لكن ليحيوا حسب اهلل بالروح.
 -6و انما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا و اصحوا للصلوات.

 -3و لكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة الن المحبة تستر كثرة من الخطايا.
 -9كونوا مضيفين بعضكم بعضا بال دمدمة.

 -20ليكن كل واحد بحسب ما اخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكالء صالحين على نعمة اهلل المتنوعة.

 -22ان كان يتكلم احد فكاقوال اهلل و ان كان يخدم احـد فكانـه مـن قـوة يمنحهـا اهلل لكـي يتمجـد اهلل فـي كـل

شيء بيسوع المسيح الذي له المجد و السلطان الى ابد االبدين امين "

ال اثولي ون9

يكفــيكم الزمــان الــذي عبــر و نننلم إنني الخ يننة .ومننا الننلي ينندإعنا ل لوبننةب ن نف ننر ن نهايــة كــل شــئ قــد إقتربــت.
واللوبننة عمننل س ن بي ياننعنا إنني بدايننة ال ري ن  .والننلي يخينند ال نننخ [ ]2المحبــة الدائمــة [ ]1محبــة الغربــاء []1

األمانةا وكالء صالحين لنعمة اهلل المتنوعة.
اإلبركسيس (أع-:)41-14:1

"  -14فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غماالئيل معلم للناموس مكرم عند جميع الشعب و امر ان يخرج

الرسل قليال.

 -11ثم قال لهم ايها الرجال االسرائيليون احترزوا النفسكم من جهة هؤالء الناس في ما انتم مزمعون ان

تفعلوا.

 -10النه قبل هذه االيام قام ثوداس قائال عن نفسه انه شيء الذي التصق به عدد من الرجال نحو

اربعمئة الذي قتل و جميع الذين انقادوا اليه تبددوا و صاروا ال شيء.

 -16بعد هذا قام يهوذا الجليلي في ايام االكتتاب و ازاغ وراءه شعبا غفي ار فذاك ايضا هلك و جميع الذين

انقادوا اليه تشتتوا.

 -13و االن اقول لكم تنحوا عن هؤالء الناس و اتركوهم النه ان كان هذا الراي او هذا العمل من الناس

فسوف ينتقض.

 -19و ان كان من اهلل فال تقدرون ان تنقضوه لئال توجدوا محاربين هلل ايضا.

 -40فانقادوا اليه و دعوا الرسل و جلدوهم و اوصوهم ان ال يتكلموا باسم يسوع ثم اطلقوهم.

 -42و اما هم فذهبوا فرحين من امام المجمع النهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه.
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 -41و كانوا ال يزالون كل يوم في الهيكل و في البيوت معلمين و مبشرين بيسوع المسيح "
اإلبر سيس9
إنجيننل القننداس

ننار ل نننار الل ني سننل قي ع ن األر= .وهنننا نننرى اإلا ن اد الننلي ثنناره الي ننود انند المسننيليين

وباللات الرسل .ل ن م خرجوا فرحين ألن م لسبوا مسنلأه ين ن ي نانوا منن جنل هنلا اإلسنم ال ننخ ينخداد) .وظ نوا
يع مون ويب رون بأمانة وال نخ يخداد.
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يوم األربعاء من األسبوع األول

رجوع للفهرس

إنجيل القداس (لو-:)13-11:0

"  -11بل احبوا اعداءكم و احسنوا و اقرضوا و انتم ال ترجون شيئا فيكون اجركم عظيما و تكونوا بني

العلي فانه منعم على غير الشاكرين و االشرار.
 -10فكونوا رحماء كما ان اباكم ايضا رحيم.

 -16و ال تدينوا فال تدانوا ال تقضوا على احد فال يقضى عليكم اغفروا يغفر لكم.

 -13اعطوا تعطوا كيال جيدا ملبدا مهـزو از فائضـا يعطـون فـي احضـانكم النـه بـنفس الكيـل الـذي بـه تكيلـون

يكال لكم

إنجيل القداس9
الملبة ري

ساسي لخيادة ال نخ السنماويا أحبـوا أعـداءكم .إنال إللناد بالمسني السنمائ إ ّ بالملبنة ينو9 45

 .)7والنلي يع ني ملبننة لنت جننر عظننيم إنني السنماء و فنرانا الكيــل الــذي بــه تكيلــون يكــال لكــم .والملبننة ل ننمل

الغفران وعدم اإلدانة ال تقضوا على أحد فال يقضي عليكم  +ال تدينوا فال تدانوا  +إغفروا يغفر لكم.

مزمور إنجيل القداس (مز " -:)21،23 :14احفظ نفسي و انقذني ال اخزى الني عليك توكلت .التفت الي

و ارحمني الني وحد و مسكين انا "
مخمور اإلنجيل9

إحفظ نفسي ونجني= من السقو إي ال راهية.
النبوات:

(إش)22-1:1

(يؤ)16-21:1

(إش-:)22-1:1

"  -1و تسير شعوب كثيرة و يقولون هلم نصعد الى جبل الرب الى بيت اله يعقوب فيعلمنا من طرقه و

نسلك في سبله النه من صهيون تخرج الشريعة و من اورشليم كلمة الرب.

 -4فيقضي بين االمم و ينصف لشعوب كثيرين فيطبعون سيوفهم سككا و رماحهم مناجل ال ترفع امة على

امة سيفا و ال يتعلمون الحرب في ما بعد.

 -1يا بيت يعقوب هلم فنسلك في نور الرب.

 -0فانك رفضت شعبك بيت يعقوب النهم امتال وا من المشرق و هم عائفون كالفلسطينيين و يصافحون

اوالد االجانب.
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 -6و امتالت ارضهم فضة و ذهبا و ال نهاية لكنوزهم و امتالت ارضهم خيال و ال نهاية لمركباتهم.
 -3و امتالت ارضهم اوثانا يسجدون لعمل ايديهم لما صنعته اصابعهم.
 -9و ينخفض االنسان و ينطرح الرجل فال تغفر لهم.

 -20ادخل الى الصخرة و اختبئ في التراب من امام هيبة الرب و من بهاء عظمته.

 -22توضع عينا تشامخ االنسان و تخفض رفعة الناس و يسمو الرب وحده في ذلك اليوم "

إش9)44-293

المسي

ل من الي ود من صهيون تخرج الشريعة .ول نت يحكم بالعدل لسائر األمم= إلاً هو ل ل جمينع ول ني

يليننا الجميننع إنني سننالما يتعلمــون الحــرب فيمــا بعــد بننل يســلكون فــي النــور .هننلا هننو الم ننوت الننلي ي سسننت

إمنا ألع ن
المسي  ،يليا عبت إي سالم وي نخ نو اًخ سماوية .والع نس إمنن يقبنل يـذل ويـنخفض .إليالننا ّ
نس ك س و اً سماوياً و ألسفل ي نس ك إي الخ ية .هلم نصعد جبل الرب ا من يريد ن يليا لياة سماوية.

ي

(يؤ-:)16-21:1

"  -21و لكن االن يقول الرب ارجعوا الي بكل قلوبكم و بالصوم و البكاء و النوح.

 -21و مزقوا قلوبكم ال ثيابكم و ارجعوا الى الرب الهكم النه رؤوف رحيم بطيء الغضب و كثير الرافة و

يندم على الشر.

 -24لعله يرجع و يندم فيبقي وراءه بركة تقدمة و سكيبا للرب الهكم.
 -21اضربوا بالبوق في صهيون قدسوا صوما نادوا باعتكاف.

 -20اجمعوا الشعب قدسوا الجماعة احشدوا الشيوخ اجمعوا االطفال و راضعي الثدي ليخرج العريس من

مخدعه و العروس من حجلتها.

 -26ليبك الكهنة خدام الرب بين الرواق و المذبح و يقولوا اشفق يا رب على شعبك و ال تسلم ميراثك للعار

حتى تجعلهم االمم مثال لماذا يقولون بين الشعوب اين الههم.
 -23فيغار الرب الرضه و يرق لشعبه.

 -29و يجيب الرب و يقول لشعبه هانذا مرسل لكم قمحا و مسطا ار و زيتا لتشبعوا منها و ال اجعلكم ايضا

عا ار بين االمم.

 -10و الشمالي ابعده عنكم و اطرده الى ارض ناشفة و مقفرة مقدمته الى البحر الشرقي و ساقته الى

البحر الغربي فيصعد نتنه و تطلع زهمته النه قد تصلف في عمله.

 -12ال تخافي ايتها االرض ابتهجي و افرحي الن الرب يعظم عمله.

 -11ال تخافي يا بهائم الصحراء فان مراعي البرية تنبت الن االشجار تحمل ثمرها التينة و الكرمة تعطيان

قوتهما.

 -11و يا بني صهيون ابتهجوا و افرحوا بالرب الهكم النه يعطيكم المطر المبكر على حقه و ينزل عليكم

مط ار مبك ار و متاخ ار في اول الوقت.
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 -14فتمال البيادر حنطة و تفيض حياض المعاصر خم ار و زيتا.

 -11و اعوض لكم عن السنين التي اكلها الجراد الغوغاء و الطيار و القمص جيشي العظيم الذي ارسلته

عليكم.

 -10فتاكلون اكال و تشبعون و تسبحون اسم الرب الهكم الذي صنع معكم عجبا و ال يخزى شعبي الى

االبد.

 -16و تعلمون اني انا في وسط اسرائيل و اني انا الرب الهكم و ليس غيري و ال يخزى شعبي الى االبد "
ي 9)34-4393

يبد بالدعوة ل صوم والب اء والنو ولمخي الق و والرجوع ل ر واللي يفعل يلصد بر ة ع ن األر= وي نون لنت
نخ إي السماء.
القراءات:

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)0،1 :14

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :لو)14-14:0

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس( :رو)6:21-29:24
الكاثوليكون

1( :بط)20-4:2

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)10-9:20

مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)21،23 :14

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :لو)13-11:0

مزمور باكر (مز " -:)0،1 :14اذكر مراحمك يا رب و احساناتك النها منذ االزل هي .ال تذكر خطايا صباي
و ال معاصي كرحمتك اذكرني انت من اجل جودك يا رب "

مخمور با ر9

أذكر يا رب رأفاتك ومراحمك .خطايا صباي ال تذكرها= خ ايانا يا ر

ثيرة .وعم ي لن يدخ ني السنماء بنل هني

مرالمك .وم ما عم نا إ نسلدر مرالم ا..
إنجيل باكر (لو-:)14-14:0

"  -14و لكن ويل لكم ايها االغنياء النكم قد نلتم عزاءكم.

 -11ويل لكم ايها الشباعى النكم ستجوعون ويل لكم ايها الضاحكون االن النكم ستحزنون و تبكون.
 -10ويل لكم اذا قال فيكم جميع الناس حسنا النه هكذا كان اباؤهم يفعلون باالنبياء الكذبة.
 -16لكني اقول لكم ايها السامعون احبوا اعداءكم احسنوا الى مبغضيكم.
 -13باركوا العنيكم و صلوا الجل الذين يسيئون اليكم.

 -19من ضربك على خدك فاعرض له االخر ايضا و من اخذ رداءك فال تمنعه ثوبك ايضا.
 -10و كل من سالك فاعطه و من اخذ الذي لك فال تطالبه.

 -12و كما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا انتم ايضا بهم هكذا.
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 -11و ان احببتم الذين يحبونكم فاي فضل لكم فان الخطاة ايضا يحبون الذين يحبونهم.

 -11و اذا احسنتم الى الذين يحسنون اليكم فاي فضل لكم فان الخطاة ايضا يفعلون هكذا.

 -14و ان اقرضتم الذين ترجون ان تستردوا منهم فـاي فضـل لكـم فـان الخطـاة ايضـا يقرضـون الخطـاة لكـي

يستردوا منهم المثل "
إنجيل با ر9

فحول له اآلخر.
دعوة لملبة األعداء  +الغفرانا من لطمك على خدك ّ

البولس (رو-:)6:21-29:24

(رو)11-29:24

"  -29فلنعكف اذا على ما هو للسالم و ما هو للبنيان بعضنا لبعض.

 -10ال تنقض الجل الطعام عمل اهلل كل االشياء طاهرة لكنه شر لالنسان الذي ياكل بعثرة.

 -12حسن ان ال تاكل لحما و ال تشرب خم ار و ال شيئا يصطدم به اخوك او يعثر او يضعف.
 -11الك ايمان فليكن لك بنفسك امام اهلل طوبى لمن ال يدين نفسه في ما يستحسنه.

 -11و اما الذي يرتاب فان اكل يدان الن ذلك ليس من االيمان و كل ما ليس من االيمان فهو خطية" .

(رو)6-2:21

"  -2فيجب علينا نحن االقوياء ان نحتمل اضعاف الضعفاء و ال نرضي انفسنا.
 -1فليرض كل واحد منا قريبه للخير الجل البنيان.

 -1الن المسيح ايضا لم يرض نفسه بل كما هو مكتوب تعييرات معيريك وقعت علي.

 -4الن كل ما سبق فكتب كتب الجل تعليمنا حتى بالصبر و التعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء.
 -1و ليعطكم اله الصبر و التعزية ان تهتموا اهتماما واحدا فيما بينكم بحسب المسيح يسوع.
 -0لكي تمجدوا اهلل ابا ربنا يسوع المسيح بنفس واحدة و فم واحد.

 -6لذلك اقبلوا بعضكم بعضا كما ان المسيح ايضا قبلنا لمجد اهلل "
البولس9

دعوة ل ملبة و ن نحتمل ضعف الضعفاء وي ون لننا فكـ ار واحـدا .ونسـعى لمـا هـو للسـالم و نعثنر لند للن لنو
إملنعنا عن ل ال لم.
الكاثوليكون (1بط-:)20-4 :2

"  -4اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى و الثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة االلهية هاربين من

الفساد الذي في العالم بالشهوة.

 -1و لهذا عينه و انتم باذلون كل اجتهاد قدموا في ايمانكم فضيلة و في الفضيلة معرفة.
 -0و في المعرفة تعففا و في التعفف صب ار و في الصبر تقوى.
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 -6و في التقوى مودة اخوية و في المودة االخوية محبة.

 -3الن هذه اذا كانت فيكم و كثرت تصيركم ال متكاسلين و ال غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح.
 -9الن الذي ليس عنده هذه هو اعمى قصير البصر قد نسي تطهير خطاياه السالفة.

 -20لذلك باالكثر اجتهدوا ايهـا االخـوة ان تجعلـوا دعـوتكم و اختيـاركم ثـابتين النكـم اذا فعلـتم ذلـك لـن تزلـوا

ابدا "

ال اثولي ون9

دعوة للهروب من الفساد و ن نعيش إي محبة ،غير متكاسلين .إسي ون لنا نخ سماوي.
اإلبركسيس (أع-:)10-9:20

"  -9ثم في الغد فيما هم يسافرون و يقتربون الى المدينة صعد بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة

السادسة.

 -20فجاع كثي ار و اشتهى ان ياكل و بينما هم يهيئون له وقعت عليه غيبة.

 -22فراى السماء مفتوحة و اناء نازال عليه مثل مالءة عظيمة مربوطة باربعة اطراف و مدالة على

االرض.

 -21و كان فيها كل دواب االرض و الوحوش و الزحافات و طيور السماء.
 -21و صار اليه صوت قم يا بطرس اذبح و كل.

 -24فقال بطرس كال يا رب الني لم اكل قط شيئا دنسا او نجسا.
 -21فصار اليه ايضا صوت ثانية ما طهره اهلل ال تدنسه انت.

 -20و كان هذا على ثالث مرات ثم ارتفع االناء ايضا الى السماء.

 -26و اذ كان بطرس يرتاب في نفسه ماذا عسى ان تكون الرؤيا التي راها اذا الرجال الذين ارسلوا من قبل

كرنيليوس و كانوا قد سالوا عن بيت سمعان و قد وقفوا على الباب.
 -23و نادوا يستخبرون هل سمعان الملقب بطرس نازل هناك.

 -29و بينما بطرس متفكر في الرؤيا قال له الروح هوذا ثالثة رجال يطلبونك.

 -10لكن قم و انزل و اذهب معهم غير مرتاب في شيء الني انا قد ارسلتهم "

اإلبر سيس9

ر يا ب رس و ن ما

ره ا.

ندنست نلن .إالمسي

ل لي ر ال ل ،إ نل ن نره نلنن لند ونلسنبت نجسناً .هنو

رني و ره إأليب ت ما هو بدون راهية .ومن يفعل يخداد نخه السماوي.
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يوم الخميس من األسبوع األول

رجوع للفهرس

إنجيل القداس (مر-:)19-12:4

"  -12ثم قال لهم هل يؤتى بسراج ليوضع تحت المكيال او تحت السرير اليس ليوضع على المنارة.

 -11النه ليس شيء خفي ال يظهر و ال صار مكتوما اال ليعلن.
 -11ان كان الحد اذنان للسمع فليسمع.

 -14و قال لهم انظروا ما تسمعون بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم و يزاد لكم ايها السامعون.
 -11الن من له سيعطى و اما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه.
 -10و قال هكذا ملكوت اهلل كان انسانا يلقي البذار على االرض.

 -16و ينام و يقوم ليال و نها ار و البذار يطلع و ينمو و هو ال يعلم كيف.

 -13الن االرض من ذاتها تاتي بثمر اوال نباتا ثم سنبال ثم قمحا مالن في السنبل.
 -19و اما متى ادرك الثمر فللوقت يرسل المنجل الن الحصاد قد حضر "

إنجيل القداس9

يم ي ون لنا نخ إي السماءب بأن نجاهند دون ن نلفناخر بمنا نعمنل ،والج ناد هننا مثنل إنال يرمن البنلور بعند

ن يلرث رات  ،و نعرم مالنا ما لفع نت يمينننا .ونقنول نننا عبيند ب نالون ،وا .النلي ينمن البنلرة يعمنل إيننا

بنعملننت إنليننا إنني السننماويات ويننخداد نخنننا السننماوي بننل ن ننون نننو اًر يع نننت ا .ل ننناس .ع ينننا ن نعمننل ونجاهنند والا
صننابنا النجننا لنقننل ن العمننل هننو عمننل ا ..وهننلا مننا يسننم بالج نناد القننانوني 3لنني )593ومننن يقبننل ي ننون لننت

هلاا ألن من له ُيعطى.

مزمور إنجيل القداس (مز " -:)23،21 :226قوتي و ترنمي الرب و قد صار لي خالصا .تاديبا ادبني

الرب و الى الموت لم يسلمني "
مخمور اإلنجيل9

قوتي وتسبحتي هو الرب= الر اللي يع يني ن ون نو اًر ولي ثمر يسلل اللسبلة.

أدبا أدبني= للن ينمنو الثمنر بند منن ننخع األإنات وهنلا هنو اللأدين  ،و ياناً إ نسنب النر النلي سنم باللأدين
اللي بدونت نظل بال ثمر و

نخ سماوي .وبال نور.
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النبوات:

(إش)29-22:1

(زك)11-23:3

(إش-:)29-22:1

"  -22توضع عينا تشامخ االنسان و تخفض رفعة الناس و يسمو الرب وحده في ذلك اليوم.

 -21فان لرب الجنود يوما على كل متعظم و عال و على كل مرتفع فيوضع.
 -21و على كل ارز لبنان العالي المرتفع و على كل بلوط باشان.
 -24و على كل الجبال العالية و على كل التالل المرتفعة.
 -21و على كل برج عال و على كل سور منيع.

 -20و على كل سفن ترشيش و على كل االعالم البهجة.

 -26فيخفض تشامخ االنسان و توضع رفعة الناس و يسمو الرب وحده في ذلك اليوم.
 -23و تزول االوثان بتمامها.

 -29و يدخلون في مغاير الصخور و في حفائر التراب من امام هيبة الرب و من بهـاء عظمتـه عنـد قيامـه

ليرعب االرض "

إش9)47-4493

يتعــالى الــرب وحــده= عالمننة النمننو ن ا .يع ننو ولننده ولننخف= ننل األصنننام ي ننل ن وة عالميننة .هننلا عالمننة
ع

اللياة السماوية وال نخ السماوي.

(زك-:)11-23:3

"  -23و كان الي كالم رب الجنود قائال.

 -29هكذا قال رب الجنود ان صوم الشهر الرابع و صوم الخامس و صوم السابع و صوم العاشر يكون

لبيت يهوذا ابتهاجا و فرحا و اعيادا طيبة فاحبوا الحق و السالم.

 -10هكذا قال رب الجنود سياتي شعوب بعد و سكان مدن كثيرة.

 -12و سكان واحدة يسيرون الى اخرى قائلين لنذهب ذهابا لنترضى وجه الرب و نطلب رب الجنود انا

ايضا اذهب.

 -11فتاتي شعوب كثيرة و امم قوية ليطلبوا رب الجنود في اورشليم و ليترضوا وجه الرب.

 -11هكذا قـال رب الجنـود فـي تلـك االيـام يمسـك عشـرة رجـال مـن جميـع السـنة االمـم يتمسـكون بـذيل رجـل

يهودي قائلين نذهب معكم الننا سمعنا ان اهلل معكم "
خك9)32-4696
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عالمننة خننرى ع ن النمننو وهنني الفننر لل ن وس ن اللننللل والصننوما صــوم ..ســيكون لبيــت يهــوذا ســرو ار وفرح ـا

وأعيادا طيبة .ولين يرى العالم هنلا الفنر ي مننون بالمسني = يمسـك عشـرة رجـال مـن جميـع ألسـنة األمـم بـذيل
رجل يهودي قائلين نذهب معك.

القراءات:

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)1،2 :21

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :لو)11-11:3

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس2( :كو)9:1-20:4

الكاثوليكون

2( :يو)22:1-3:2

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)21-1:3

مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)23،21 :226

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :مر)19-12:4

مزمــور بــاكر (مــز " -:)1،2 :21للــرب األرض وملؤهــا ،المســكونة وجميــع الســاكنين فيهــا ،وهــو علــى البحــار

أسسها ،وعلى األنهار هيأها .هلليلويا "
مخمور با ر9

للرب األرض وكمالها .على البحار أسسها= هو ااب ال ل لت س ان ع

البلر واألر=.

إنجيل باكر (لو-:)11-11:3

"  -11و في احد االيام دخل سفينة هو و تالميذه فقال لهم لنعبر الى عبر البحيرة فاقلعوا.

 -11و فيما هم سائرون نام فنزل نوء ريح في البحيرة و كانوا يمتلئون ماء و صاروا في خطر.

 -14فتقدموا و ايقظوه قائلين يا معلم يا معلم اننا نهلك فقام و انتهر الريح و تموج الماء فانتهيا و صار

هدو.

 -11ثم قال لهم اين ايمانكم فخافوا و تعجبوا قائلين فيما بينهم من هو هذا فانه يامر الرياح ايضـا و المـاء

فتطيعه "

إنجيل با ر9

اللالميل إي المر

والبلر هائج ويسوع نائما نلن نعمل ونجاهد وس ايقات واا ار العنالم .ويند نظنن ن

ا .لر نننا و هننو نننائم ،ل ننن ا.
وي ون لنا نخ سماوي وس

ينننام .والننخرع ينمننو ونلننن

نعننرم يننم .إنجيننل القننداس) .يننم ينمننو الننخرع

ل هله الايقاتب اإلجابة ا .لت ريت إ و ااب ال نل ،بنل هنو يسنلغل الانيقات

للأديبنننا مخمننور القننداس) إينمننو الننخرع  ،الاننيقات ه ن ال ننمس اللاريننة اللنني يللاج ننا الننخرع لينمننو .هننلا البلننر
ال ائج هو نالج عن لرو إب يس ،ل ن ا .يلول هله اللرو لنمو او ده روليا .
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البولس (2كو-:)9:1-20:4

(2كو)12-20:4

"  -20فاطلب اليكم ان تكونوا متمثلين بي.

 -26لذلك ارسلت اليكم تيموثاوس الذي هو ابني الحبيب و االمين في الرب الذي يذكركم بطرقي في

المسيح كما اعلم في كل مكان في كل كنيسة.
 -23فانتفخ قوم كاني لست اتيا اليكم.

 -29و لكني ساتي اليكم سريعا ان شاء الرب فساعرف ليس كالم الذين انتفخوا بل قوتهم.
 -10الن ملكوت اهلل ليس بكالم بل بقوة.

 -12ماذا تريدون ابعصا اتي اليكم ام بالمحبة و روح الوداعة" .

(2كو)9-2:1

"  -2يسمع مطلقا ان بينكم زنى و زنى هكذا ال يسمى بين االمم حتى ان تكون لالنسان امراة ابيه.
 -1افانتم منتفخون و بالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل.

 -1فاني انا كاني غائب بالجسد و لكن حاضر بالروح قد حكمت كاني حاضر في الذي فعل هذا هكذا.
 -4باسم ربنا يسوع المسيح اذ انتم و روحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح.

 -1ان يسلم مثل هذا للشيطان لهالك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع.
 -0ليس افتخاركم حسنا الستم تعلمون ان خميرة صغيرة تخمر العجين كله.

 -6اذا نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما انتم فطير الن فصحنا ايضا المسيح قد ذبح

الجلنا.

 -3اذا لنعيد ليس بخميرة عتيقة و ال بخميرة الشر و الخبث بل بفطير االخالص و الحق.
 -9كتبت اليكم في الرسالة ان ال تخالطوا الزناة "

البولس9

نقوا منكم الخمير العتيق لتكونوا عجينا جديدا= اللياة إي

ارة.ومن يفعل ي ون الفال اللي نق لق ت لينمو

خرعت .

فلنعيــد= اللينناة إنني إننر عينند) .ملكــوت اهلل هــو بقــوة= عالمننة ننننا إنني ال رين السننماوي ن نننخ نن اًخ سننماوياً هننو

الس وك ب ارة وإر وبقوة وليس بكالم.
الكاثوليكون (2يو-:)22:1-3:2

(2يو)20-3:2

"  -3ان قلنا انه ليس لنا خطية نضل انفسنا و ليس الحق فينا.

 -9ان اعترفنا بخطايانا فهو امين و عادل حتى يغفر لنا خطايانا و يطهرنا من كل اثم.

 -20ان قلنا اننا لم نخطئ نجعله كاذبا و كلمته ليست فينا" .
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(2يو)22-2:1

"  -2يا اوالدي اكتب اليكم هذا لكي ال تخطئوا و ان اخطا احد فلنا شفيع عند االب يسوع المسيح البار.
 -1و هو كفارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم ايضا.
 -1و بهذا نعرف اننا قد عرفناه ان حفظنا وصاياه.

 -4من قال قد عرفته و هو ال يحفظ وصاياه فهو كاذب و ليس الحق فيه.

 -1و اما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة اهلل بهذا نعرف اننا فيه.
 -0من قال انه ثابت فيه ينبغي انه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو ايضا.

 -6ايها االخوة لست اكتب اليكم وصية جديدة بل وصية قديمة كانت عندكم من البدء الوصية القديمة هي

الكلمة التي سمعتموها من البدء.

 -3ايضا وصية جديدة اكتب اليكم ما هو حق فيه و فيكم ان الظلمة قد مضت و النور الحقيقي االن

يضيء.

 -9من قال انه في النور و هو يبغض اخاه فهو الى االن في الظلمة.

 -20من يحب اخاه يثبت في النور و ليس فيه عثرة.

 -22و اما من يبغض اخاه فهو في الظلمة و في الظلمة يسلك و ال يعلم اين يمضي الن الظلمة اعمت

عينيه "

ال اثولي ون9

النمننو لننيس ن ن ننون بننال خ يننة ،بننل نليننا إنني لينناة اللوبننة واإلعل نرام ننل يننام ليالنننا .وعالمننة النمننو ن نلفننظ

الوصايا ونس ك إي ملبة.
اإلبركسيس (أع-:)21-1:3

"  -1و اما شاول فكان يسطو على الكنيسة و هو يدخل البيوت و يجر رجاال و نساء و يسلمهم الى

السجن.

 -4فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة.

 -1فانحدر فيلبس الى مدينة من السامرة و كان يكرز لهم بالمسيح.

 -0و كان الجموع يصغون بنفس واحدة الى ما يقوله فيلبس عند استماعهم و نظرهم االيات التي صنعها.
 -6الن كثيرين من الذين بهم ارواح نجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظيم و كثيرون من المفلوجين و

العرج شفوا.

 -3فكان فرح عظيم في تلك المدينة.

 -9و كان قبال في المدينة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر و يدهش شعب السامرة قائال انه شيء

عظيم.

 -20و كان الجميع يتبعونه من الصغير الى الكبير قائلين هذا هو قوة اهلل العظيمة.

15

قراءات الصوم الكبير (يوم الخميس من األسبوع األول)

 -22و كانوا يتبعونه لكونهم قد اندهشوا زمانا طويال بسحره.

 -21و لكن لما صدقوا فيلبس و هو يبشر باالمور المختصة بملكوت اهلل و باسم يسوع المسيح اعتمدوا

رجاال و نساء.

 -21و ســيمون ايضــا نفســه امــن و لمــا اعتمــد كــان يــالزم فيلــبس و اذ راى ايــات و ق ـوات عظيمــة تجــرى

اندهش "

اإلبر سيس9

نننرى هنننا سننيمون السننالر بأعاجيبننت ول نننت إننندهش مننن عمننل إي ننبس و ن الننناس ممنننت ب المننت واعلمنندوا ،لعج ن

سنيمون .إ نو رى ينوة عام نة إني إي نبس ليسنت مثننل خداعالنت إعمنل ا .بقنوة ،وإني ملبنة .إنالمعجخات ليسنت هنني
ري السماء ،بل األمانة والملبة إي خدمة ا..
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يوم الجمعة من األسبوع األول

رجوع للفهرس

إنجيل القداس (لو-:)20-2:22

"  -2و اذ كان يصلي في موضع لما فرغ قال واحد من تالميذه يا رب علمنا ان نصلي كما علم يوحنا ايضا

تالميذه.

 -1فقال لهم متى صليتم فقولوا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليات ملكوتك لتكن مشيئتك كما في

السماء كذلك على االرض.

 -1خبزنا كفافنا اعطنا كل يوم.

 -4و اغفر لنا خطايانا الننا نحن ايضا نغفر لكل من يذنب الينا و ال تدخلنا في تجربة لكن نجنا من

الشرير.

 -1ثم قال لهم من منكم يكون له صديق و يمضي اليه نصف الليل و يقول له يا صديق اقرضني ثالثة

ارغفة.

 -0الن صديقا لي جاءني من سفر و ليس لي ما اقدم له.

 -6فيجيب ذلك من داخل و يقول ال تزعجني الباب مغلق االن و اوالدي معي في الفراش ال اقدر ان اقوم و

اعطيك.

 -3اقول لكم و ان كان ال يقوم و يعطيه لكونه صديقه فانه من اجل لجاجته يقوم و يعطيه قدر ما يحتاج.
 -9و انا اقول لكم اسالوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم.

 -20الن كل من يسال ياخذ و من يطلب يجد و من يقرع يفتح له "

إنجيل القداس9
واا هنا ن ري السماء و ن ي ون لي ن اًخ سماوياً هو الصنالة ب جاجنة ،وا .يسنلجي
وينند

ل ننون اإلسننلجابة ع ن

بنني إوريناً وينند

القدس إي يع يني ال عور بأن ا .سمع وسيسلجي

يسننلجي

ا .ألن

إأسنبلت إينخداد ال ننخ.

بنني لننيس إنني مصن للي ،ل ننن عمننل الننرو

بما إيت مص للي وإي الويت المناس .

مزمور إنجيل القداس (مز " -:)0 :21اما انا فعلـى رحمتـك توكلـت يبـتهج قلبـي بخالصـك .اغنـي للـرب النـه

احسن الي "

مخمور اإلنجيل9

اإلسلجابة .أما أنا فعلى رحمتك توكلت= نا ص ي و

إلى= ع
أسبح الرب المحسن ّ
سلند ع ي ا بل إسلنادي ع مرالم ا..
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قراءات الصوم الكبير (يوم الجمعة من األسبوع األول)

النبوات:

(تث)10:6-1:0

(إش)24-2:1

(تث-:)10:6-1:0
(تث)11-1:0

"  -1فاسمع يا اسرائيل و احترز لتعمل لكي يكون لك خير و تكثر جدا كما كلمك الرب اله ابائك في ارض

تفيض لبنا و عسال.

 -4اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد.

 -1فتحب الرب الهك من كل قلبك و من كل نفسك و من كل قوتك.
 -0و لتكن هذه الكلمات التي انا اوصيك بها اليوم على قلبك.

 -6و قصها على اوالدك و تكلم بها حين تجلس في بيتك و حين تمشي في الطريق و حين تنام و حين

تقوم.

 -3و اربطها عالمة على يدك و لتكن عصائب بين عينيك.
 -9و اكتبها على قوائم ابواب بيتك و على ابوابك.

 -20و متى اتى بك الرب الهك الى االرض التي حلف البائك ابراهيم و اسحق و يعقوب ان يعطيك الى مدن

عظيمة جيدة لم تبنها.

 -22و بيوت مملوءة كل خير لم تمالها و ابار محفورة لم تحفرها و كروم و زيتون لم تغرسها و اكلت و

شبعت.

 -21فاحترز لئال تنسى الرب الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبودية.
 -21الرب الهك تتقي و اياه تعبد و باسمه تحلف.

 -24ال تسيروا وراء الهة اخرى من الهة االمم التي حولكم.

 -21الن الرب الهكم اله غيور في وسطكم لئال يحمى غضب الرب الهكم عليكم فيبيدكم عن وجه االرض.
 -20ال تجربوا الرب الهكم كما جربتموه في مسة.

 -26احفظوا وصايا الرب الهكم و شهاداته و فرائضه التي اوصاكم بها.

 -23و اعمل الصالح و الحسن في عيني الرب لكي يكون لك خير و تدخل و تمتلك االرض الجيدة التي

حلف الرب البائك.

 -29ان ينفي جميع اعدائك من امامك كما تكلم الرب.

 -10اذا سالك ابنك غدا قائال ما هي الشهادات و الفرائض و االحكام التي اوصاكم بها الرب الهنا.
 -12تقول البنك كنا عبيدا لفرعون في مصر فاخرجنا الرب من مصر بيد شديدة.

 -11و صنع الرب ايات و عجائب عظيمة و رديئة بمصر بفرعون و جميع بيته امام اعيننا.
 -11و اخرجنا من هناك لكي ياتي بنا و يعطينا االرض التي حلف البائنا.
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قراءات الصوم الكبير (يوم الجمعة من األسبوع األول)

 -14فامرنا الرب ان نعمل جميع هذه الفرائض و نتقي الرب الهنا ليكون لنا خير كل االيام و يستبقينا كما

في هذا اليوم.

 -11و انه يكون لنا بر اذا حفظنا جميع هذه الوصايا لنعملها امام الرب الهنا كما اوصانا" .

(تث)10-2:6

"  -2متى اتى بك الرب الهك الى االرض التي انت داخل اليها لتمتلكها و طرد شعوبا كثيرة من امامك

الحثيين و الجرجاشيين و االموريين و الكنعانيين و الفرزيين و الحويين و اليبوسيين سبع شعوب اكثر و

اعظم منك.

 -1و دفعهم الرب الهك امامك و ضربتهم فانك تحرمهم ال تقطع لهم عهدا و ال تشفق عليهم.
 -1و ال تصاهرهم بنتك ال تعطي البنه و بنته ال تاخذ البنك.

 -4النه يرد ابنك من ورائي فيعبد الهة اخرى فيحمى غضب الرب عليكم و يهلككم سريعا.

 -1و لكن هكذا تفعلون بهم تهدمون مذابحهم و تكسرون انصابهم و تقطعون سواريهم و تحرقون تماثيلهم

بالنار.

 -0النك انت شعب مقدس للرب الهك اياك قد اختار الرب الهك لتكون له شعبا اخص من جميع الشعوب

الذين على وجه االرض.

 -6ليس من كونكم اكثر من سائر الشعوب التصق الرب بكم و اختاركم النكم اقل من سائر الشعوب.

 -3بل من محبة الرب اياكم و حفظه القسم الذي اقسم البائكم اخرجكم الرب بيد شديدة و فداكم من بيت

العبودية من يد فرعون ملك مصر.

 -9فاعلم ان الرب الهك هو اهلل االله االمين الحافظ العهد و االحسان للذين يحبونه و يحفظون وصاياه الى

الف جيل.

 -20و المجازي الذين يبغضونه بوجوههم ليهلكهم ال يمهل من يبغضه بوجهه يجازيه.
 -22فاحفظ الوصايا و الفرائض و االحكام التي انا اوصيك اليوم لتعملها.

 -21و من اجل انكم تسمعون هذه االحكام و تحفظون و تعملونها يحفظ لك الرب الهك العهد و االحسان

اللذين اقسم البائك.

 -21و يحبك و يباركك و يكثرك و يبارك ثمرة بطنك و ثمرة ارضك قمحك و خمرك و زيتك و نتاج بقرك و

اناث غنمك على االرض التي اقسم البائك انه يعطيك اياها.

 -24مباركا تكون فوق جميع الشعوب ال يكون عقيم و ال عاقر فيك و ال في بهائمك.

 -21و يرد الرب عنك كل مرض و كل ادواء مصر الرديئة التي عرفتها ال يضعها عليك بل يجعلها على كل

مبغضيك.

 -20و تاكل كل الشعوب الذين الرب الهك يدفع اليك ال تشفق عيناك عليهم و ال تعبد الهتهم الن ذلك شرك

لك.

 -26ان قلت في قلبك هؤالء الشعوب اكثر مني كيف اقدر ان اطردهم.
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 -23فال تخف منهم اذكر ما فعله الرب الهك بفرعون و بجميع المصريين.

 -29التجارب العظيمة التي ابصرتها عيناك و االيات و العجائب و اليد الشديدة و الذراع الرفيعة التي بها

اخرجك الرب الهك هكذا يفعل الرب الهك بجميع الشعوب التي انت خائف من وجهها.

 -10و الزنابير ايضا يرسلها الرب الهك عليهم حتى يفنى الباقون و المختفون من امامك.
 -12ال ترهب وجوههم الن الرب الهك في وسطك اله عظيم و مخوف.

 -11و لكن الرب الهك يطرد هؤالء الشعوب من امامك قليال قليال ال تستطيع ان تفنيهم سريعا لئال تكثر

عليك وحوش البرية.

 -11و يدفعهم الرب الهك امامك و يوقع بهم اضطرابا عظيما حتى يفنوا.

 -14و يدفع ملوكهم الى يدك فتمحو اسمهم من تحت السماء ال يقف انسان في وجهك حتى تفنيهم.

 -11و تماثيل الهتهم تحرقون بالنار ال تشته فضة و ال ذهبا مما عليها لتاخذ لك لئال تصاد به النه رجس

عند الرب الهك.

 -10و ال تدخل رجسا الى بيتك لئال تكون محرما مثله تستقبحه و تكرهه النه محرم "
لث9)3394-293

هنا نرى ري السماء و ري إسلجابة ا .لص والنا و ري خيادة ال نخ.
[ ]4لل

الر إل ك من ل ي بك ]3[ .. ..نل ر دائماً عمل الر الخالصي معنا ونسبلت ع يت.

[ ]2نلفظ الوصايا والفرائ= واألل ام.

وب لا إا .يبارك إي األر= وي ون لنا نخ إي السماء.

(إش-:)24-2:1

"  -2فانه هوذا السيد رب الجنود ينزع من اورشليم و من يهوذا السند و الركن كل سند خبز و كل سند
ماء.

 -1الجبار و رجل الحرب القاضي و النبي و العراف و الشيخ.

 -1رئيس الخمسين و المعتبر و المشير و الماهر بين الصناع و الحاذق بالرقية.
 -4و اجعل صبيانا رؤساء لهم و اطفاال تتسلط عليهم.

 -1و يظلم الشعب بعضهم بعضا و الرجل صاحبه يتمرد الصبي على الشيخ و الدنيء على الشريف.
 -0اذا امسك انسان باخيه في بيت ابيه قائال لك ثوب فتكون لنا رئيسا و هذا الخراب تحت يدك.

 -6يرفع صوته في ذلك اليوم قائال ال اكون عاصبا و في بيتي ال خبز و ال ثوب ال تجعلوني رئيس الشعب.
 -3ال ن اورشليم عثرت و يهوذا سقطت الن لسانهما و افعالهما ضد الرب الغاظة عيني مجده.

 -9نظر وجوههم يشهد عليهم و هم يخبرون بخطيتهم كسدوم ال يخفونها ويل لنفوسهم النهم يصنعون

النفسهم شرا.

 -20قولوا للصديق خير النهم ياكلون ثمر افعالهم.
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 -22ويل للشرير شر الن مجازاة يديه تعمل به.

 -21شعبي ظالموه اوالد و نساء يتسلطن عليه يا شعبي مرشدوك مضلون و يبلعون طريق مسالكك.
 -21قد انتصب الرب للمخاصمة و هو قائم لدينونة الشعوب.

 -24الرب يدخل في المحاكمة مع شيوخ شعبه و رؤسائهم و انتم قد اكلتم الكرم سلب البائس في بيوتكم "

إش9)41-492

هنا نرى ع س النبوة األول  .إالخ ار نليجة لعصيان ا..

القراءات:

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)9:1-41:1

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)1،2 :19

مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)0 :21

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :لو)20-21:1

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :لو)20-2:22

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس( :رو)12-0:21
الكــــــــــــــــــــــاثوليكون1( :يو)21-2:2

مزمور باكر (مز -2 " -:)1،2 :19اعظمك يا رب النك نشلتني و لـم تشـمت بـي اعـدائي -1 .يـا رب الهـي

استغثت بك فشفيتني "
مخمور با ر9

لنت ا .بعمنل النرو القندس داخ نت .ولـم

أعظمك يـا رب= هنلا ب سنان منن ُ نف منن البنرص .وب سنان منن إسنلجا
تشمت أعدائي= عدا نا هم ال يا ين .وصاللنا هي ص ة مع ا .لجعل ال يا ين ل ر بعيداً.
إنجيل باكر (لو-:)20-21:1

"  -21و كان في احدى المدن فاذا رجل مملوء برصا فلما راى يسوع خر على وجهه و طلب اليه قائال يا

سيد ان اردت تقدر ان تطهرني.

 -21فمد يده و لمسه قائال اريد فاطهر و للوقت ذهب عنه البرص.

 -24فاوصاه ان ال يقول الحد بل امض و ار نفسك للكاهن و قدم عن تطهيرك كما امر موسى شهادة لهم.
 -21فذاع الخبر عنه اكثر فاجتمع جموع كثيرة لكي يسمعوا و يشفوا به من امراضهم.
 -20و اما هو فكان يعتزل في البراري و يصلي "

إنجيل با ر9

هنا برص يسأل المسي  ،والمسي يجي

وي فيت إسلجابة الصالة) .بل ننرى المسني يصن ي ،إ نم ل نون لاجلننا

نلن ل صالة.
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البولس (رو-:)12-0:21

"  -0و لكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا انبوة فبالنسبة الى االيمان.
 -6ام خدمة ففي الخدمة ام المعلم ففي التعليم.

 -3ام الواعظ ففي الوعظ المعطي فبسخاء المدبر فباجتهاد الراحم فبسرور.
 -9المحبة فلتكن بال رياء كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير.

 -20وادين بعضكم بعضا بالمحبة االخوية مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة.
 -22غير متكاسلين في االجتهاد حارين في الروح عابدين الرب.

 -21فرحين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبين على الصالة.

 -21مشتركين في احتياجات القديسين عاكفين على اضافة الغرباء.
 -24باركوا على الذين يضطهدونكم باركوا و ال تلعنوا.
 -21فرحا مع الفرحين و بكاء مع الباكين.

 -20مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا غير مهتمين باالمور العالية بل منقادين الى المتضعين ال تكونوا

حكماء عند انفسكم.

 -26ال تجازوا احدا عن شر بشر معتنين بامور حسنة قدام جميع الناس.
 -23ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس.

 -29ال تنتقموا النفسكم ايها االحباء بل اعطوا مكانا للغضب النه مكتوب لي النقمة انا اجازي يقول الرب.
 -10فان جاع عدوك فاطعمه و ان عطش فاسقه النك ان فعلت هذا تجمع جمر نار على راسه.
 -12ال يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير "

البولس9

نرى ا .يع ي نيسلت مواه

لبناء ال نيسة .و ري السماء يلا إي هلا البولس ،إ ت لعاليم من يلبع ا يخداد

نخه السمائي ول ا إسلغالل موهبلي لخدمة ال نيسة وبنائ اا إن كانت خدمة ففـي الخدمـة  +المحبـة فلـتكن بـال

رياء  +كونوا كارهين الشر ..ال .
الكاثوليكون (1يو-:)21-2:2

"  -2الشيخ الى غايس الحبيب الذي انا احبه بالحق.

 -1ايها الحبيب في كل شيء اروم ان تكون ناجحا و صحيحا كما ان نفسك ناجحة.
 -1الني فرحت جدا اذ حضر اخوة و شهدوا بالحق الذي فيك كما انك تسلك بالحق.
 -4ليس لي فرح اعظم من هذا ان اسمع عن اوالدي انهم يسلكون بالحق.

 -1ايها الحبيب انت تفعل باالمانة كل ما تصنعه الى االخوة و الى الغرباء.

 -0الذين شهدوا بمحبتك امام الكنيسة الذين تفعل حسنا اذا شيعتهم كما يحق هلل.
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 -6النهم من اجل اسمه خرجوا و هم ال ياخذون شيئا من االمم.

 -3فنحن ينبغي لنا ان نقبل امثال هؤالء لكي نكون عاملين معهم بالحق.

 -9كتبت الى الكنيسة و لكن ديوتريفس الذي يحب ان يكون االول بينهم ال يقبلنا.

 -20من اجل ذلك اذا جئت فساذكره باعماله التي يعملها هاذ ار علينا باقوال خبيثة و اذ هو غير مكتف

بهذه ال يقبل االخوة و يمنع ايضا الذين يريدون و يطردهم من الكنيسة.

 -22ايها الحبيب ال تتمثل بالشر بل بالخير الن من يصنع الخير هو من اهلل و من يصنع الشر فلم يبصر

اهلل.

 -21ديمتريوس مشهود له من الجميع و من الحق نفسه و نحن ايضا نشهد و انتم تعلمون ان شهادتنا

هي صادقة.

 -21و كان لي كثير الكتبه لكنني لست اريد ان اكتب اليك بحبر و قلم.
 -24و لكنني ارجو ان اراك عن قريب فنتكلم فما لفم.

 -21سالم لك يسلم عليك االحباء سلم على االحباء باسمائهم "

ال اثولي ون9

هي رسالة يولنا إل
ونرى ن ع س هلا سب

ايس ونرى إي ا ري السماء وهو الملبة والس وك بالل وملبة الغرباء ما إعل ايس.
عدم إسلجابة ا .لنا وابلعادنا عن ري السماء.

اإلبركسيس (أع-:)9:1-41:1

(أع)46-41:1

"  -41و كانوا يواظبون على تعليم الرسل و الشركة و كسر الخبز و الصلوات.

 -41و صار خوف في كل نفس و كانت عجائب و ايات كثيرة تجرى على ايدي الرسل.
 -44و جميع الذين امنوا كانوا معا و كان عندهم كل شيء مشتركا.

 -41و االمالك و المقتنيات كانوا يبيعونها و يقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج.

 -40و كانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة و اذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون

الطعام بابتهاج و بساطة قلب.

 -46مسبحين اهلل و لهم نعمة لدى جميع الشعب و كان الرب كل يوم يضم الى الكنيسة الذين يخلصون" .

(أع)9-2:1

"  -2و صعد بطرس و يوحنا معا الى الهيكل في ساعة الصالة التاسعة.

 -1و كان رجل اعرج من بطن امه يحمل كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل

ليسال صدقة من الذين يدخلون الهيكل.

 -1فهذا لما راى بطرس و يوحنا مزمعين ان يدخال الهيكل سال لياخذ صدقة.
 -4فتفرس فيه بطرس مع يوحنا و قال انظر الينا.
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 -1فالحظهما منتظ ار ان ياخذ منهما شيئا.

 -0فقال بطرس ليس لي فضة و ال ذهب و لكن الذي لي فاياه اعطيك باسم يسوع المسيح الناصري قم و

امش.

 -6و امسكه بيده اليمنى و اقامه ففي الحال تشددت رجاله و كعباه.

 -3فوثب و وقف و صار يمشي و دخل معهما الى الهيكل و هو يمشي و يطفر و يسبح اهلل.
 -9و ابصره جميع الشعب و هو يمشي و يسبح اهلل "
اإلبر سيس9

ب رس ي في مقعداً إنجد المقعد يسب ا ..إاللسبي هو عالمنة اإلمنلالء منن النرو القندس وهنو رين اإلمنلالء.
و لظ مواصفات ال نيسة األولن ا مواظبين على تعليم الرسل .وشركة كسر الخبز والصلوات .وكل شئ عنـدهم

كان مشتركا ..ال .
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يوم السبت من األسبوع األول

رجوع للفهرس

القراءات:
مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز )19 : 223

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)19-16:12

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس( :رو)12-2:21

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :مت)43-13:1

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :مت)16-11:1
الكــــــــــــــــــــــاثوليكون( :يع)21-2:2

مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز )2 : 1

إنجيل القداس (مت-:)43-13:1

"  -13سمعتم انه قيل عين بعين و سن بسن.

 -19و اما انا فاقول لكم ال تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك االيمن فحول له االخر ايضا.
 -40و من اراد ان يخاصمك و ياخذ ثوبك فاترك له الرداء ايضا.
 -42و من سخرك ميال واحدا فاذهب معه اثنين.

 -41من سالك فاعطه و من اراد ان يقترض منك فال ترده.
 -41سمعتم انه قيل تحب قريبك و تبغض عدوك.

 -44و اما انا فاقول لكم احبوا اعداءكم باركوا العنيكم احسنوا الى مبغضيكم و صلوا الجل الذين يسيئون

اليكم و يطردونكم.

 -41لكي تكونوا ابناء ابيكم الذي في السماوات فانه يشرق شمسه على االشرار و الصالحين و يمطر على

االبرار و الظالمين.

 -40النه ان احببتم الذين يحبونكم فاي اجر لكم اليس العشارون ايضا يفعلون ذلك.

 -46و ان سلمتم على اخوتكم فقط فاي فضل تصنعون اليس العشارون ايضا يفعلون هكذا.
 -43فكونوا انتم كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل "

إنجيل با ر وانجيل القداس9

وصايا السيد المسي والس وك إي ال مال ليخداد ال نخ وهي إصل من عظة السيد ع

الجبل)

مزمور إنجيل القداس (مز  " -:)2 : 1لكلماتي اصغ يا رب تامل صراخي .استمع لصوت دعائي يـا ملكـي و

الهي الني اليك اصلي "
مخمور اإلنجيل9
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إنصت يا رب لكلماتي= الصراخ المسلمر  .لل ل ون لنا المقدرة ن نس ك إي ري ال مال .يا ملكي والهي=
من يم ك المسي ع

ي بت ائعاً وصاياه يسير إي ري ال مال.

مزمور باكر (مز  " -:)19 : 223نصيبي الرب قلت لحفظ كالمك .ترضيت وجهك بكل قلبي ارحمني حسب

قولك "

مخمور با ر9

حظي أنت يا رب= نا إخلرلك وباللالي إخلرت السماء وليس م لات األر=.
فقلت أن أحفظ وصاياك= من يخلار السماء ،إالسماء ل ا رو يج
توسلت إلى وجهك=

إلباع ا.

يم ن لفظ وصايا ا .دون معونة منت ،لللك نلوسل.

إنجيل باكر (مت-:)16-11:1

"  -11كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق لئال يسلمك الخصم الى القاضي و يسلمك
القاضي الى الشرطي فتلقى في السجن.

 -10الحق اقول لك ال تخرج من هناك حتى توفي الفلس االخير.
 -16قد سمعتم انه قيل للقدماء ال تزن.

 -13و اما انا فاقول لكم ان كل من ينظر الى امراة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه.

 -19فان كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها و القها عنك النه خير لك ان يهلك احد اعضائك و ال يلقى

جسدك كله في جهنم.

 -10و ان كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها و القها عنك النه خير لك ان يهلك احد اعضائك و ال يلقى

جسدك كله في جهنم.

 -12و قيل من طلق امراته فليعطها كتاب طالق.

 -11و اما انا فاقول لكم ان من طلق امراته اال لعلة الزنى يجعلها تزني و من يتزوج مطلقة فانه يزني.
 -11ايضا سمعتم انه قيل للقدماء ال تحنث بل اوف للرب اقسامك.

 -14و اما انا فاقول لكم ال تحلفوا البتة ال بالسماء النها كرسي اهلل.

 -11و ال باالرض النها موطئ قدميه و ال باورشليم النها مدينة الملك العظيم.
 -10و ال تحلف براسك النك ال تقدر ان تجعل شعرة واحدة بيضاء او سوداء.
 -16بل ليكن كالمكم نعم نعم ال ال و ما زاد على ذلك فهو من الشرير "

إنجيل با ر وانجيل القداس9

وصايا السيد المسي والس وك إي ال مال ليخداد ال نخ وهي إصل من عظة السيد ع
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البولس (رو-:)12-2:21

"  -2فاطلب اليكم ايها االخوة برافة اهلل ان تقدموا اجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند اهلل عبادتكم

العقلية.

 -1و ال تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا ما هي ارادة اهلل الصالحة

المرضية الكاملة.

 -1فاني اقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم ان ال يرتئي فوق ما ينبغي ان يرتئي بل يرتئي الى

التعقل كما قسم اهلل لكل واحد مقدا ار من االيمان.

 -4فانه كما في جسد واحد لنا اعضاء كثيرة و لكن ليس جميع االعضاء لها عمل واحد.
 -1هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح و اعضاء بعضا لبعض كل واحد لالخر.
 -0و لكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا انبوة فبالنسبة الى االيمان.
 -6ام خدمة ففي الخدمة ام المعلم ففي التعليم.

 -3ام الواعظ ففي الوعظ المعطي فبسخاء المدبر فباجتهاد الراحم فبسرور.
 -9المحبة فلتكن بال رياء كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير.

 -20وادين بعضكم بعضا بالمحبة االخوية مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة.
 -22غير متكاسلين في االجتهاد حارين في الروح عابدين الرب.

 -21فرحين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبين على الصالة.

 -21مشتركين في احتياجات القديسين عاكفين على اضافة الغرباء.
 -24باركوا على الذين يضطهدونكم باركوا و ال تلعنوا.
 -21فرحا مع الفرحين و بكاء مع الباكين.

 -20مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا غير مهتمين باالمور العالية بل منقادين الى المتضعين ال تكونوا

حكماء عند انفسكم.

 -26ال تجازوا احدا عن شر بشر معتنين بامور حسنة قدام جميع الناس.
 -23ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس.

 -29ال تنتقموا النفسكم ايها االحباء بل اعطوا مكانا للغضب النه مكتوب لي النقمة انا اجازي يقول الرب.
 -10فان جاع عدوك فاطعمه و ان عطش فاسقه النك ان فعلت هذا تجمع جمر نار على راسه.
 -12ال يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير "

البولس9
ري السماء9

 .4تقديم الجسد ذبيحة حية= ي الموت عن

وات العالم.
ير ري العالم.

 .3تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم= نخلار ري
 .2وصايا عديدة من ي لخم ب ا يسير إي ري السماء.

54

قراءات الصوم الكبير (يوم السبت من األسبوع األول)

الكاثوليكون (يع-:)21-2:2

"  -2يعقوب عبد اهلل و الرب يسوع المسيح يهدي السالم الى االثني عشر سبطا الذين في الشتات.
 -1احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة.
 -1عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا.

 -4و اما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين و كاملين غير ناقصين في شيء.

 -1و انما ان كان احدكم تعوزه حكمة فليطلب من اهلل الذي يعطي الجميع بسخاء و ال يعير فسيعطى له.
 -0و لكن ليطلب بايمان غير مرتاب البتة الن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح و تدفعه.
 -6فال يظن ذلك االنسان انه ينال شيئا من عند الرب.
 -3رجل ذو رايين هو متقلقل في جميع طرقه.
 -9و ليفتخر االخ المتضع بارتفاعه.

 -20و اما الغني فباتضاعه النه كزهر العشب يزول.

 -22الن الشمس اشرقت بالحر فيبست العشب فسقط زهره و فني جمال منظره هكذا يذبل الغني ايضا في

طرقه.

 -21طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة النه اذا تزكى ينال اكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه "

ال اثولي ون9

ري السماء هنو إللمنال اللجنار بفنر إناهمين ن هندم ا .من نا ن ن منل ومنن يف نم هنلا يفنر واثقناً إني بينت

السماوي .ومن يفر يخداد نخه.

اإلبركسيس (أع-:)19-16:12

"  -16و لما قاربت االيام السبعة ان تتم راه اليهود الذين من اسيا في الهيكل فاهاجوا كل الجمع و القوا

عليه االيادي.

 -13صارخين يا ايها الرجال االسرائيليون اعينوا هذا هو الرجل الذي يعلم الجميع في كل مكان ضدا للشعب

و الناموس و هذا الموضع حتى ادخل يونانيين ايضا الى الهيكل و دنس هذا الموضع المقدس.

 -19النهم كانوا قد اروا معه في المدينة تروفيمس االفسسي فكانوا يظنون ان بولس ادخله الى الهيكل.

 -10فهاجت المدينة كلها و تراكض الشعب و امسكوا بولس و جروه خارج الهيكل و للوقت اغلقت االبواب.
 -12و بينما هم يطلبون ان يقتلوه نما خبر الى امير الكتيبة ان اورشليم كلها قد اضطربت.

 -11فللوقت اخذ عسك ار و قواد مئات و ركض اليهم فلما اروا االمير و العسكر كفوا عن ضرب بولس.

 -11حينئذ اقترب االمير و امسكه و امر ان يقيد بسلسلتين و طفق يستخبر ترى من يكون و ماذا فعل.

 -14و كان البعض يصرخون بشيء و البعض بشيء اخر في الجمع و لما لم يقدر ان يعلم اليقين لسبب

الشغب امر ان يذهب به الى المعسكر.
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 -11و لما صار على الدرج اتفق ان العسكر حمله بسبب عنف الجمع.
 -10الن جمهور الشعب كانوا يتبعونه صارخين خذه.

 -16و اذ قارب بولس ان يدخل المعسكر قال لالمير ايجوز لي ان اقول لك شيئا فقال اتعرف اليونانية.

 -13افلست انت المصري الذي صنع قبل هذه االيام فتنة و اخرج الى البرية اربعة االالف الرجل من القتلة.

 -19فقال بولس انا رجل يهودي طرسوسي من اهل مدينة غير دنية من كيليكية و التمس منك ان تاذن لي

ان اكلم

الشعب "
اإلبر سيس9

مثال لأل م اللي واج ا الرسل .إالص ي

ري المجد.
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األحد األول من الصوم المقدس

رجوع للفهرس

القراءات:
الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون( :يع)12-21:2

مزمـــــــور العشـــــــية( :مز)1،2 :20

إنجيــــــــل العشــــــــية( :مت)21:6-14:0

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)20:11-40:12

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :مت)19-11:6

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :مت)11-29:0

مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)1،2 :14

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)2 :26

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس( :رو)24-2:21
إنجيل القداس (مت-:)11-29:0

"  -29ال تكنزوا لكم كنو از على االرض حيث يفسد السوس و الصدا و حيث ينقب السارقون و يسرقون.

 -10بل اكنزوا لكم كنو از في السماء حيث ال يفسد سوس و ال صدا و حيث ال ينقب سارقون و ال يسرقون.
 -12النه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك ايضا.

 -11سراج الجسد هو العين فان كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا.

 -11و ان كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما فان كان النور الذي فيك ظالما فالظالم كم يكون.

 -14ال يقدر احد ان يخدم سيدين النه اما ان يبغض الواحد و يحب االخر او يالزم الواحد و يحتقر االخر

ال تقدرون ان تخدموا اهلل و المال.

 -11لذلك اقول لكم ال تهتموا لحياتكم بما تاكلون و بما تشربون و ال الجسادكم بما تلبسون اليست الحياة

افضل من الطعام و الجسد افضل من اللباس.

 -10انظروا الى طيور السماء انها ال تزرع و ال تحصد و ال تجمع الى مخازن و ابوكم السماوي يقوتها

الستم انتم بالحري افضل منها.

 -16و من منكم اذا اهتم يقدر ان يزيد على قامته ذراعا واحدة.

 -13و لماذا تهتمون باللباس تاملوا زنابق الحقل كيف تنمو ال تتعب و ال تغزل.
 -19و لكن اقول لكم انه و ال سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها.

 -10فان كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم و يطرح غدا في التنور يلبسه اهلل هكذا افليس بالحري جدا

يلبسكم انتم يا قليلي االيمان.

 -12فال تهتموا قائلين ماذا ناكل او ماذا نشرب او ماذا نلبس.

 -11فان هذه كلها تطلبها االمم الن اباكم السماوي يعلم انكم تحتاجون الى هذه كلها.
 -11لكن اطلبوا اوال ملكوت اهلل و بره و هذه كلها تزاد لكم "

إنجيل القداس9
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إنجيل لد الرإاع

سبوعاً امالً وجناء ل نيسنة ليسنمع هنلا

منا الصوم والصالة والصدية .ولقد صام ال ع

اإلنجيننل .إال نيسننة لقننول لنننا ب ننلا اإلنجيننل  ..يننا مننن صننمت نننت لننم لخسننر نالً لليننلاً ،ويننا مننن صن يت ،نننت لننم
لخسننر ويالناً لليننلة لينمننا لر ننت م ننلات العننالم وياننيت ويلناً ننويالً إنني الصننالة .ويننا مننن دإعننت صنندية ،نننت لننم

لخسنر نقنوداً .بنل ننت ينند إخداد ننخك السنماوي .و نل م ننلات العنالم يأ نا السنوس و أن نا لننم ل ننّ ،منا منن عمننل
ن اًخ سماوياً إ لا لن يفسد ،بل هو با ٍ لك لألبد .ومن بد ي ون لت نخ سماوي سيلع ي بت ب نلا ال ننخ السنماوي
وبالسماء م ان نخه السماوي .ثم يلدثنا عنن العـين البسـيطة وهنله

هندم ل نا سنوى ا ..ول نن ينم ل نون لننا

العننين البسنني ةب ي ننون هننلا بننأن نص ن ي ونصننوم ونلصنند إي ننون ي بنننا ملع ن بم ننان نخنننا السننماوي .بننل يس ن ن
المسنني إينننا ون ننون ني نرين .ثننم نننرى ال ري ن ل ننلا وهننو عنندم اإلهلمننام ب ننئ ي عنندم لمننل هننم ننئ ،إننا .يعننول
و ده ..إهلم إق بعمل ال نخ السماوي.

مزمــور إنجيــل القــداس (مــز -2 " -:)1،2 :14اليــك يــا رب ارفــع نفســي  -1 0يــا الهــي عليــك توكلــت فــال
تدعني اخزى ال تشمت بي اعدائي" .

مخمور اإلنجيل9

إليك يا رب رفعت نفسي= السماء مرلفعة .والمعن
إلهي عليك توكلت= إ ن هلم بالغدا
إالمسيلي

ن المرنم يقول نا ريد ن ليا إي السماويات.

ل لموا ألنفس م اإلنجيل)

يلمل هم ئ ،هو إ ل م ري الفر اللقيقي ،بأن يليا إي السماويات.

مزمور العشية (مز -2 " -:)1،2 :20اسمع يا رب للحق انصت الى صراخي اصـغ الـى صـالتي مـن شـفتين

بال غش -1 .من قدامك يخرج قضائي عيناك تنظران المستقيمات "
مخمور الع ية9

إستمع يا اهلل عـدلي= ننت ينا ا .عنادل إني نل منا لل نم بنت ،إسنلمع صناللي .وانصـت إلـى صـالتي مـن شـفاه

غير غاشة= إ ن لم ن ن ون بال رياء وتنظر عيوننا اإلستقامة .إنليا السماويات.
إنجيل العشية (مت-:)21:6-14:0

(مت)14:0

"  -14فال تهتموا للغد الن الغد يهتم بما لنفسه يكفي اليوم شره" .

(مت)21-2:6

"  -2ال تدينوا لكي ال تدانوا.

 -1النكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون و بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم.

 -1و لماذا تنظر القذى الذي في عين اخيك و اما الخشبة التي في عينك فال تفطن لها.
 -4ام كيف تقول الخيك دعني اخرج القذى من عينك و ها الخشبة في عينك.
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 -1يا مرائي اخرج اوال الخشبة من عينك و حينئذ تبصر جيدا ان تخرج القذى من عين اخيك.

 -0ال تعطوا القدس للكالب و ال تطرحوا درركم قدام الخنازير لئال تدوسها بارجلها و تلتفت فتمزقكم.
 -6اسالوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم.

 -3الن كل من يسال ياخذ و من يطلب يجد و من يقرع يفتح له.
 -9ام اي انسان منكم اذا ساله ابنه خب از يعطيه حجرا.

 -20و ان ساله سمكة يعطيه حية.

 -22فان كنتم و انتم اشرار تعرفون ان تعطوا اوالدكم عطايا جيدة فكم بالحري ابوكم الذي في السماوات

يهب خيرات للذين يسالونه.

 -21فكل ما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم ايضا بهم الن هذا هو الناموس و االنبياء "

إنجيل الع ية9

هنا نرى مع الت اللياة السنماوية =ال تهتموا بالغد ..ال تدينوا ..لماذا تنظر القـذى فـي عـين أخيـك ..منن يظنن
ن بوه السماوي إل يسم لت بلجربة ،ن اللجربة هي لية ،ي ال ك إي ملبة ا .واهلمامت بنا .

مزمور باكر (مز " -:)2 :26احبك يا رب يا قوتي .الرب صخرتي و حصني و منقذي الهي صخرتي به

احتمي ترسي و قرن خالصي و ملجاي "
مخمور با ر9

أحبك يا رب قوتي= هله ب سان من عرإت .هو ثباتي وملجأي= إ و الصخرة.
إنجيل باكر (مت-:)19-11:6

"  -11كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب اليس باسمك تنبانا و باسمك اخرجنا شياطين و

باسمك صنعنا قوات كثيرة.

 -11فحينئذ اصرح لهم اني لم اعرفكم قط اذهبوا عني يا فاعلي االثم.

 -14فكل من يسمع اقوالي هذه و يعمل بها اشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر.

 -11فنزل المطر و جاءت االنهار و هبت الرياح و وقعت على ذلك البيت فلم يسقط النه كان مؤسسا على

الصخر.

 -10و كل من يسمع اقوالي هذه و ال يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل.

 -16فنزل المطر و جاءت االنهار و هبت الرياح و صدمت ذلك البيت فسقط و كان سقوطه عظيما.
 -13فلما اكمل يسوع هذه االقوال بهتت الجموع من تعليمه.
 -19النه كان يعلمهم كمن له سلطان و ليس كالكتبة "

إنجيل با ر9
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نلن نبنني ليناة سنماوية ي نب ا السنيد المسني هننا بأن نا بينت .ول نن ع ن
ع

ي ر= نبنني البينت .بند ن نبني نا

صخرة .والصخرة هو المسي  .ول ن هنل نعنرم المسني ب ل ني نعنرم المسني لقيقنة إنال ن نك إينت إلا هبنت

الريننا ونننخل الم ننر ي اللجننار ) ع ينننا ن نعمننل ب ننالم المسنني  .و ننل مننن ينفننل ي نوال المسنني سننيعرإت ،ومننن

يعننرم ملبلننت

يم ننن ن ي ننك إيننت ،م مننا لنندث .إال نني ان دائننم الل ن يك إنني ملبننة المسنني لنننا ،ويسننلغل ي

لجربننة ل نني ي ن ك إنني هننله الملبننة ،ل ننن لنفيننلنا ل وصننايا هننو ري ن نعننرم بننت لقيقننة المسنني  ،إل لنفننل

إنعرإت .إلنفيل الوصية ينقي الق  ،و" وب ألنقياء الق

ألن م يعاينون ا.".

عيننننا

البولس (رو-:)24-2:21

"  -2لتخضع كل نفس للسالطين الفائقة النه ليس سلطان اال من اهلل و السالطين الكائنة هي مرتبة من

اهلل.

 -1حتى ان من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب اهلل و المقاومون سياخذون النفسهم دينونة.

 -1فان الحكام ليسوا خوفا لالعمال الصالحة بل للشريرة افتريد ان ال تخاف السلطان افعل الصالح فيكون

لك مدح منه.

 -4النه خادم اهلل للصالح و لكن ان فعلت الشر فخف النه ال يحمل السيف عبثا اذ هو خادم اهلل منتقم

للغضب من الذي يفعل الشر.

 -1لذلك يلزم ان يخضع له ليس بسبب الغضب فقط بل ايضا بسبب الضمير.

 -0فانكم الجل هذا توفون الجزية ايضا اذ هم خدام اهلل مواظبون على ذلك بعينه.

 -6فاعطوا الجميع حقوقهم الجزية لمن له الجزية الجباية لمن له الجباية و الخوف لمن له الخوف و

االكرام لمن له االكرام.

 -3ال تكونوا مديونين الحد بشيء اال بان يحب بعضكم بعضا الن من احب غيره فقد اكمل الناموس.

 -9النه ال تزن ال تقتل ال تسرق ال تشهد بالزور ال تشته و ان كانت وصية اخرى هي مجموعة في هذه

الكلمة ان تحب قريبك كنفسك.

 -20المحبة ال تصنع ش ار للقريب فالمحبة هي تكميل الناموس.

 -22هذا و انكم عارفون الوقت انها االن ساعة لنستيقظ من النوم فان خالصنا االن اقرب مما كان حين

امنا.

 -21قد تناهى الليل و تقارب النهار فلنخلع اعمال الظلمة و نلبس اسلحة النور.

 -21لنسلك بلياقة كما في النهار ال بالبطر و السكر ال بالمضاجع و العهر ال بالخصام و الحسد.
 -24بل البسوا الرب يسوع المسيح و ال تصنعوا تدبي ار للجسد الجل الشهوات "

البولس9

الخاوع ل له الوصايا يجعل البيت مبن ع

صخرة.
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الكاثوليكون (يع-:)12-21:2

"  -21ال يقل احد اذا جرب اني اجرب من قبل اهلل الن اهلل غير مجرب بالشرور و هو ال يجرب احدا.
 -24و لكن كل واحد يجرب اذا انجذب و انخدع من شهوته.

 -21ثم الشهوة اذا حبلت تلد خطية و الخطية اذا كملت تنتج موتا.
 -20ال تضلوا يا اخوتي االحباء.

 -26كل عطية صالحة و كل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند ابي االنوار الذي ليس عنده تغيير و

ال ظل دوران.

 -23شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خالئقه.

 -29اذا يا اخوتي االحباء ليكن كل انسان مسرعا في االستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب.
 -10الن غضب االنسان ال يصنع بر اهلل.

 -12لذلك اطرحوا كل نجاسة و كثرة شر فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة ان تخلص نفوسكم "

ال اثولي ون9

المع ننالت [ ]4إلا إنجننل

اإلنسننان مننن ن ولت [ ]3ن ينسن

عطية صالحة هي من فوق [ ]2سرعة الغا

عمالننت الصنناللة لنفسننت والرسننول هنننا يع ننم ن كــل

[ ]1النجاسة وال ر.

اإلبركسيس (أع-:)20:11-40:12

(أع)40:12

"  -40فلمــا اذن لــه وقــف بــولس علــى الــدرج و اشــار بيــده الــى الشــعب فصــار ســكوت عظــيم فنــادى باللغــة
العبرانية قائال" .

(أع)20-2:11

"  -2ايها الرجال االخوة و االباء اسمعوا احتجاجي االن لديكم.

 -1فلما سمعوا انه ينادي لهم باللغة العبرانية اعطوا سكوتا احرى فقال.

 -1انا رجل يهودي ولدت في طرسوس كيليكية و لكن ربيت في هذه المدينة مؤدبا عند رجلي غماالئيل على

تحقيق الناموس االبوي و كنت غيو ار هلل كما انتم جميعكم اليوم.

 -4و اضطهدت هذا الطريق حتى الموت مقيدا و مسلما الى السجون رجاال و نساء.

 -1كما يشهد لي ايضا رئيس الكهنة و جميع المشيخة الذين اذ اخذت ايضا منهم رسائل لالخوة الى دمشق

ذهبت التي بالذين هناك الى اورشليم مقيدين لكي يعاقبوا.

 -0فحدث لي و انا ذاهب و متقرب الى دمشق انه نحو نصف النهار بغتة ابرق حولي من السماء نور

عظيم.

 -6فسقطت على االرض و سمعت صوتا قائال لي شاول شاول لماذا تضطهدني.
 -3فاجبت من انت يا سيد فقال لي انا يسوع الناصري الذي انت تضطهده.
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 -9و الذين كانوا معي نظروا النور و ارتعبوا و لكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني.

 -20فقلت ماذا افعل يا رب فقال لي الرب قم و اذهب الى دمشق و هناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك

ان تفعل.

 -22و اذ كنت ال ابصر من اجل بهاء ذلك النور اقتادني بيدي الذين كانوا معي فجئت الى دمشق.
 -21ثم ان حنانيا رجال تقيا حسب الناموس و مشهودا له من جميع اليهود السكان.
 -21اتى الي و وقف و قال لي ايها االخ شاول ابصر ففي تلك الساعة نظرت اليه.
 -24فقال اله ابائنا انتخبك لتعلم مشيئته و تبصر البار و تسمع صوتا من فمه.
 -21النك ستكون له شاهدا لجميع الناس بما رايت و سمعت.

 -20و االن لماذا تتوانى قم و اعتمد و اغسل خطاياك داعيا باسم الرب "

اإلبر سيس9

هنننا نننرى يصننة إيمننان بننولس الرسننول .إ ننو إا ن د ال نيسننة ألنننت يل ن

ا .ل ننن بمفنناهيم خا ئننة .لننللك نجنند ا.

يظ ر لت وي يئ لت من ي ر لت .إا .يعين اعفالنا ويمسك بأيدينا.

صالة مساء يوم األحد األول
من الصوم المقدس
اإلنجيل (لو-:)13-16:0

"  -16لكني اقول لكم ايها السامعون احبوا اعداءكم احسنوا الى مبغضيكم.

 -13باركوا العنيكم و صلوا الجل الذين يسيئون اليكم.

 -19من ضربك على خدك فاعرض له االخر ايضا و من اخذ رداءك فال تمنعه ثوبك ايضا.
 -10و كل من سالك فاعطه و من اخذ الذي لك فال تطالبه.

 -12و كما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا انتم ايضا بهم هكذا.

 -11و ان احببتم الذين يحبونكم فاي فضل لكم فان الخطاة ايضا يحبون الذين يحبونهم.

 -11و اذا احسنتم الى الذين يحسنون اليكم فاي فضل لكم فان الخطاة ايضا يفعلون هكذا.

 -14و ان اقرضتم الذين ترجون ان تستردوا منهم فاي فضل لكم فان الخطاة ايضا يقرضون الخطاة لكي

يستردوا منهم المثل.

 -11بل احبوا اعداءكم و احسنوا و اقرضوا و انتم ال ترجون شيئا فيكون اجركم عظيما و تكونوا بني العلي

فانه منعم على غير الشاكرين و االشرار.

 -10فكونوا رحماء كما ان اباكم ايضا رحيم.
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 -16و ال تدينوا فال تدانوا ال تقضوا على احد فال يقضى عليكم اغفروا يغفر لكم.

 -13اعطوا تعطوا كيال جيدا ملبدا مهـزو از فائضـا يعطـون فـي احضـانكم النـه بـنفس الكيـل الـذي بـه تكيلـون

يكال لكم "

اإلنجيل هو لعاليم السيد المسي اللي من يلبع ا يليا إي السماء وي ون لت ن اًخ سماوياً.
المزمــور ( " -:)3:46،9نظيــر اســمك يــا اهلل تســبيحك الــى اقاصــي االرض يمينــك مالنــة بــرا .يفــرح جبــل
صهيون تبتهج بنات يهوذا من اجل احكامك "

المخمور هم لسبي ا .ع

ل امت ووصاياها يمينك مملوءة عدال .ومن يلبع ا يفر ا فليفرح جبل صهيون ي

ال نيسة.
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قراءات أيام األسبوع الثاني

رجوع للفهرس

ينوم األلند القنادم هنو لند اللجربننة ونسنمع إينت ن ال ني ان جنر السنيد المسنني  .وينراءات هنلا األسنبوع ل نير لنننا

إل خداعات إب يس و يم نلفاداها.

يــوم اإلثنــين :ال ري ن للفننادي خننداعات إب ننيس ،ن نص ن ي ننل لننين و نمننل .ومننن هننو ع ن ص ن ة بننا ،.إننا.
يسلجي

لت ،وي ردهم عنت  ،وينلقم من عدائت ال يا ين.

يــوم الثالثــاء :هنننا نسننمع عننن لجربننة صننعبة يقننع إي ننا ثينرين،
ب ر .والسيد يقول بع ل مالك والبعني ،ي

وهنني اإلل ننال ع ن

ي ون لمالك همية عندك .إعلمد ع

يوم األربعاء :لجربة جديدة يجر ب ا إب يس و د ا ..ن هناك م ا ل عويصة
وال لننا

يقننول "هننل يسننلليل ع ن الننر

منوال م و ع ن

ننخاص
نا إق .

ل نول ل نا و للن عنند ا..

ننئ" إاللالميننل هنننا ن وا إنني ينندرة المسنني ع ن إ عننام

الجمننوع ،ويننالوا " ي ننن نجنند خب ن اًخ ب ننلا المقنندار" .خصوصن ناً ن هننله اللجربننة ج نناءت بعنند ن ص نننع
المسي

مام م معجخة الخمس خبخات .إ م بال علر.

يــوم الخمــيس :هننو نفننس إنجيننل يننوم الثالثنناء .ول ننن هننناك إانناإة ن مننن يلننرك ننئ مننن جننل المسنني يأخننل مئننة
اعم .إ ل من يلمسك بأن

يبيع ي يلمسك ب علماده ع

المال هو إي لجربة.

يوم الجمعة :هنا خداعين األول ن ن لم بخ ايا ا خرين دون ن ن لم بأن ننقي نفسنا  .والخداع الثاني ن ن لم
بخيادة مع ومالنا الرولية ،دون ن ن لم بان ننفلها .ل ن اللنفيل هو الصخرة اللي نبني ع ي ا بيلنا.

يوم السبت :ال ري الرل

الواسع خداع ألو د ا..

يــوم األحــد :عنندو الخيننر يجننر السننيد الننر  ،والننر ينلصننر ع يننت نسننان دون معونننة مننن هولننت .و ننان للننك
ب سلخدام مة ا..

ملحوظة 9ناجيل الثالثاء واألربعاء والخميس مرلبة لرليباً جميالً
الثالثاء

لل ل ع

األربعاء

المال

ل ك إي إم انيات ا.
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يوم اإلثنين من األسبوع الثاني

رجوع للفهرس

إنجيل القداس (لو-:)3-2:23

"  -2و قال لهم ايضا مثال في انه ينبغي ان يصلى كل حين و ال يمل.
 -1قائال كان في مدينة قاض ال يخاف اهلل و ال يهاب انسانا.

 -1و كان في تلك المدينة ارملة و كانت تاتي اليه قائلة انصفني من خصمي.

 -4و كان ال يشاء الى زمان و لكن بعد ذلك قال في نفسه و ان كنت ال اخاف اهلل و ال اهاب انسانا.
 -1فاني الجل ان هذه االرملة تزعجني انصفها لئال تاتي دائما فتقمعني.
 -0و قال الرب اسمعوا ما يقول قاضي الظلم.

 -6افال ينصف اهلل مختاريه الصارخين اليه نها ار و ليال و هو متمهل عليهم.

 -3اقول لكم انه ينصفهم سريعا و لكن متى جاء ابن االنسان العله يجد االيمان على االرض "
إنجيل القداس9
بالصننالة ننل لننين وبنندون م ننل نغ ن

ال نني ان .إال نني ان

ي ننم عننن اللننر انند و د ا ..ول نننت

يسننل يع

مع ننم ننئ لننو ننانوا ع ن ص ن ة مسننلمرة بننا ،.وللننك ي ننون بالصننالة .بننل ن ا .ينننلقم لمخلاريننت الننلين ل ننم ص ن ة
مسلمرة معت من عدوهم إب يس.
مزمور إنجيل القـداس (مـز -2 " -:)1،2 :13قـدموا للـرب يـا ابنـاء اهلل قـدموا للـرب مجـدا و عـزا -1 .قـدموا

للرب مجد اسمه اسجدوا للرب في زينة مقدسة "
مخمور اإلنجيل9

قدموا للرب يا أبناء اهلل= هلا لث لنا ن نص ي دائماً.

قدموا للرب أبناء الكباش= نقدم نفسنا لبائ لية ي برإ=

النبوات:

(خر)24-0:1

وات العالم.

(إش)6:1-1:4

(خر-:)24-0:1

"  -0ثم قال انا اله ابيك اله ابراهيم و اله اسحق و اله يعقوب فغطى موسى وجهه النه خاف ان ينظر الى

اهلل.

 -6فقال الرب اني قد رايت مذلة شعبي الذي في مصر و سمعت صراخهم من اجل مسخريهم اني علمت

اوجاعهم.
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 -3فنزلت النقذهم من ايدي المصريين و اصعدهم من تلك االرض الى ارض جيدة و واسعة الى ارض

تفيض لبنا و عسال الى مكان الكنعانيين و الحثيين و االموريين و الفرزيين و الحويين و اليبوسيين.

 -9و االن هوذا صراخ بني اسرائيل قد اتى الي و رايت ايضا الضيقة التي يضايقهم بها المصريون.

 -20فاالن هلم فارسلك الى فرعون و تخرج شعبي بني اسرائيل من مصر.

 -22فقال موسى هلل من انا حتى اذهب الى فرعون و حتى اخرج بني اسرائيل من مصر.

 -21فقال اني اكون معك و هذه تكون لك العالمة اني ارسلتك حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون اهلل

على هذا الجبل.

 -21فقال موسى هلل ها انا اتي الى بني اسرائيل و اقول لهم اله ابائكم ارسلني اليكم فاذا قالوا لي ما اسمه

فماذا اقول لهم.

 -24فقال اهلل لموسى اهيه الذي اهيه و قال هكذا تقول لبني اسرائيل اهيه ارسلني اليكم "

إي خر9)41-392

موسن خ ننص ننعبت مننن عبوديننة إرعننون رمننخ ل مسنني الننلي خ صنننا مننن إب ننيس .و لننظ ن المص نريين هنننا رمننخ

إلب يس انوا ُيسخرون ال ع
ايقة .والمسي إل لنا با

وال ع

يصرخ ..ول ن موسن

خنرج م إلن

ر= جيندة واسنعة ،بعند ان نانوا إن

السماء ،ل ننا نلن ما خلنا إي هلا العالم نعان من الايقات  .إ مالا نعود وننخدع

والسماء مفلولة لنا  ،إ نصبر ونث إ ن اية ال ري .
(إش-:)6:1-1:4
(إش)0-1:4

"  -1في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء و مجدا و ثمر االرض فخ ار و زينة للناجين من اسرائيل.

 -1و يكون ان الذي يبقى في صهيون و الذي يترك في اورشليم يسمى قدوسا كل من كتب للحياة في

اورشليم.

 -4اذا غسل السيد قذر بنات صهيون و نقى دم اورشليم من وسطها بروح القضاء و بروح االحراق.

 -1يخلق الرب على كل مكان من جبل صهيون و على محفلها سحابة نها ار و دخانا و لمعان نار ملتهبة

ليال الن على كل مجد غطاء.

 -0و تكون مظلة للفيء نها ار من الحر و لملجا و لمخبا من السيل و من المطر" .

(إش)6-2:1

"  -2النشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمه كان لحبيبي كرم على اكمة خصبة.

 -1فنقبه و نقى حجارته و غرسه كرم سورق و بنى برجا في وسطه و نقر فيه ايضا معصرة فانتظر ان

يصنع عنبا فصنع عنبا رديئا.

 -1و االن يا سكان اورشليم و رجال يهوذا احكموا بيني و بين كرمي.

 -4ماذا يصنع ايضا لكرمي و انا لم اصنعه له لماذا اذ انتظرت ان يصنع عنبا صنع عنبا رديئا.
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 -1فاالن اعرفكم ماذا اصنع بكرمي انزع سياجه فيصير للرعي اهدم جدرانه فيصير للدوس.

 -0و اجعله خرابا ال يقضب و ال ينقب فيطلع شوك و حسك و اوصي الغيم ان ال يمطر عليه مطرا.

 -6ان كرم رب الجنـود هـو بيـت اسـرائيل و غـرس لذتـه رجـال يهـوذا فـانتظر حقـا فـاذا سـفك دم و عـدال فـاذا

صراخ "

إي إش9)495-391

هنا نرى من يسير وراء وصايا المسني ايتعالى ويتمجد من يبقي ..يدعون اطها ار ..ألن الرب يغسل دنس بني

إسرائيل .والع س من ينخندع بخنداعات إب نيسا أقلـع سـياجه فيصـير للنهـب ..أوصـي السـحاب أالّ يمطـر عليـه
مط ار= نخع الرو القدس.

القراءات:

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)22:1-10:4

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)20 :19

مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)1،2 :13

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :مر)19-11:9

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :لو)3-2:23

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس( :رو)11-23:2
الكــــــــــــــــــــــاثوليكون( :يه)3-2:2

مزمور باكر (مز " -:)20 :19اما انت يا رب فال تمنع رافتك عني تنصرني رحمتك و حقك دائما "

مخمور با ر9

أيها الرب إلهي ال تبعد عني رأفاتك .رحمتك= ه لا ينبغي ن نص ي ليبعد ا .إب يس عنا.

إنجيل باكر (مر-:)19-11:9

"  -11فلما راى يسوع ان الجمع يتراكضون انتهر الروح النجس قائال له ايها الروح االخرس االصم انا امرك

اخرج منه و ال تدخله ايضا.

 -10فصرخ و صرعه شديدا و خرج فصار كميت حتى قال كثيرون انه مات.
 -16فامسكه يسوع بيده و اقامه فقام.

 -13و لما دخل بيتا ساله تالميذه على انفراد لماذا لم نقدر نحن ان نخرجه.
 -19فقال لهم هذا الجنس ال يمكن ان يخرج بشيء اال بالصالة و الصوم "

إنجيل با ر9

هذا الجنس ال يمكن أن يخرج إالّ بالصالة والصوم .ه لا نغ
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البولس (رو-:)11-23:2

"  -23الن غضب اهلل معلن من السماء على جميع فجور الناس و اثمهم الذين يحجزون الحق باالثم.

 -29اذ معرفة اهلل ظاهرة فيهم الن اهلل اظهرها لهم.

 -10الن اموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية و الهوته حتى انهم

بال عذر.

 -12النهم لما عرفوا اهلل لم يمجدوه او يشكروه كاله بل حمقوا في افكارهم و اظلم قلبهم الغبي.
 -11و بينما هم يزعمون انهم حكماء صاروا جهالء.

 -11و ابدلوا مجد اهلل الذي ال يفنى بشبه صورة االنسان الذي يفنى و الطيور و الدواب و الزحافات.
 -14لذلك اسلمهم اهلل ايضا في شهوات قلوبهم الى النجاسة الهانة اجسادهم بين ذواتهم.

 -11الذين استبدلوا حق اهلل بالكذب و اتقوا و عبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك الى

االبد امين "
البولس9

غضب اهلل معلن من السماء ع

من هو مغ و من إب يس يليا إي خ اياه ،إل هو

يص ي.

الكاثوليكون (يه-:)3-2:2

"  -2يهوذا عبد يسوع المسيح و اخو يعقوب الى المدعوين المقدسين في اهلل االب و المحفوظين ليسوع

المسيح.

 -1لتكثر لكم الرحمة و السالم و المحبة.

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

ان تجتهدوا الجل االيمان المسلم مرة للقديسين.

 -4النه دخل خلسة اناس قد كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة فجار يحولون نعمة الهنا الى الدعارة و ينكرون

السيد الوحيد اهلل و ربنا يسوع المسيح.

 -1فاريد ان اذكركم و لو علمتم هذا مرة ان الرب بعدما خلص الشعب من ارض مصر اهلك ايضا الذين لم

يؤمنوا.

 -0و 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.

 -3و لكن كذلك هؤالء ايضا المحتلمون ينجسون الجسد و يتهاونون بالسيادة و يفترون على ذوي
االمجاد "

ال اثولي ون9
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نجد خداع جديد من إب يس

وهو ل ويت اإليمان المسلم لنا مرة من القديسين .ونرى ن اية إب يس وسقو ت.

اإلبركسيس (أع-:)22:1-10:4

(أع)16-10:4

"  -10و يوسف الذي دعي من الرسل برنابا الذي يترجم ابن الوعظ و هو ال وي قبرسي الجنس.
 -16اذ كان له حقل باعه و اتى بالدراهم و وضعها عند ارجل الرسل" .

(أع)22-2:1

"  -2و رجل اسمه حنانيا و امراته سفيرة باع ملكا.

 -1و اختلس من الثمن و امراته لها خبر ذلك و اتى بجزء و وضعه عند ارجل الرسل.

 -1فقال بطرس يا حنانيا لماذا مال الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس و تختلس من ثمن الحقل.

 -4اليس و هو باق كان يبقى لك و لما بيع الم يكن في سلطانك فما بالك وضعت في قلبك هذا االمر انت

لم تكذب على الناس بل على اهلل.

 -1فلما سمع حنانيا هذا الكالم وقع و مات و صار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك.
 -0فنهض االحداث و لفوه و حملوه خارجا و دفنوه.

 -6ثم حدث بعد مدة نحو ثالث ساعات ان امراته دخلت و ليس لها خبر ما جرى.
 -3فاجابها بطرس قولي لي ابهذا المقدار بعتما الحقل فقالت نعم بهذا المقدار.

 -9فقال لها بطرس ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب هوذا ارجل الذين دفنوا رجلك على الباب و

سيحملونك خارجا.

 -20فوقعت في الحال عند رجليه و ماتت فدخل الشباب و وجدوها ميتة فحملوها خارجا و دفنوها بجانب

رجلها.

 -22فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة و على جميع الذين سمعوا بذلك "

اإلبر سيس9

موت لنانيا إل ل

مث ت.

ع

الرو القدس .ومن ي ل

هو إبن إلب يس يو .)1196ومنن يصنير ع ن
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يوم الثالثاء من األسبوع الثاني

رجوع للفهرس

إنجيل القداس (مر-:)16-26:20

"  -26و فيما هو خارج الى الطريق ركض واحد و جثا له و ساله ايها المعلم الصالح ماذا اعمل الرث

الحياة االبدية.

 -23فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا ليس احد صالحا اال واحد و هو اهلل.

 -29انت تعرف الوصايا ال تزن ال تقتل ال تسرق ال تشهد بالزور ال تسلب اكرم اباك و امك.
 -10فاجاب و قال له يا معلم هذه كلها حفظتها منذ حداثتي.

 -12فنظر اليه يسوع و احبه و قال له يعوزك شيء واحد اذهب بع كل ما لك و اعط الفقراء فيكون لك كنز

في السماء و تعال اتبعني حامال الصليب.

 -11فاغتم على القول و مضى حزينا النه كان ذا اموال كثيرة.

 -11فنظر يسوع حوله و قال لتالميذه ما اعسر دخول ذوي االموال الى ملكوت اهلل.

 -14فتحير التالميذ من كالمه فاجاب يسوع ايضا و قال لهم يا بني ما اعسر دخول المتكلين على االموال

الى ملكوت اهلل.

 -11مرور جمل من ثقب ابرة ايسر من ان يدخل غني الى ملكوت اهلل.
 -10فبهتوا الى الغاية قائلين بعضهم لبعض فمن يستطيع ان يخلص.

 -16فنظر اليهم يسوع و قال عند الناس غير مسـتطاع و لكـن لـيس عنـد اهلل الن كـل شـيء مسـتطاع عنـد

اهلل "

إنجيل القداس9

ا .ليس اد ن ي ون اإلنسنان نيناً بنل ن ي نون منل الً ع ن

موالنتا مـا أعسـر دخـول المتكلـين علـى األمـوال

إلــى ملكــوت اهلل .ودعننوة الننر لنننا ..بــع كــل مالــك= لننيس بننالمف وم اللرإنني ول ننن ن

ل ننون لألمنوال ييمننة إنني

نظرنا ،إلا ُوجد المال ي ون لنا إ مئنان والا لم يوجد نخام .إ نا إلت والند يندبر لننا نل نئ نعلمند ع ينت إعلمناداً
ي ناً .ومننن مننا لنننا نع نني الفق نراء .اإلعلمنناد ع ن المننال هننو لجربننة يسننق إي ننا الم منننون .و ياننا الخننوم م ننن
المسلقبل بسب

نقص المال هو إ يسق إيت اإلنسان .

مزمور إنجيل القداس (مز " -:)2 :40طوبى للذي ينظر الى المسكين في يوم الشر ينجيه الرب "
مخمور اإلنجيل9

طوبى لمن يتفهم أمر المسكين والفقير= من ع

موالت ل فقراء .في يوم السوء ينجيه الرب= منن بناع موالنت

لن يلر ت ا..
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النبوات:

(أي)10-2:29

(إش)20-6:1

(أي-:)10-2:29

"  -2فاجاب ايوب و قال.

 -1حتى متى تعذبون نفسي و تسحقونني بالكالم.

 -1هذه عشر مرات اخزيتموني لم تخجلوا من ان تحكروني.
 -4و هبني ضللت حقا علي تستقر ضاللتي.

 -1ان كنتم بالحق تستكبرون علي فثبتوا علي عاري.

 -0فاعلموا اذا ان اهلل قد عوجني و لف علي احبولته.

 -6ها اني اصرخ ظلما فال استجاب ادعو و ليس حكم.
 -3قد حوط طريقي فال اعبر و على سبلي جعل ظالما.
 -9ازال عني كرامتي و نزع تاج راسي.

 -20هدمني من كل جهة فذهبت و قلع مثل شجرة رجائي.
 -22و اضرم علي غضبه و حسبني كاعدائه.

 -21معا جاءت غزاته و اعدوا علي طريقهم و حلوا حول خيمتي.
 -21قد ابعد عني اخوتي و معارفي زاغوا عني.

 -24اقاربي قد خذلوني و الذين عرفوني نسوني.

 -21نزالء بيتي و امائي يحسبونني اجنبيا صرت في اعينهم غريبا.
 -20عبدي دعوت فلم يجب بفمي تضرعت اليه.

 -26نكهتي مكروهة عند امراتي و خممت عند ابناء احشائي.
 -23االوالد ايضا قد رذلوني اذا قمت يتكلمون علي.

 -29كرهني كل رجالي و الذين احببتهم انقلبوا علي.

 -10عظمي قد لصق بجلدي و لحمي و نجوت بجلد اسناني.

 -12تراءفوا تراءفوا انتم علي يا اصحابي الن يد اهلل قد مستني.
 -11لماذا تطاردونني كما اهلل و ال تشبعون من لحمي.
 -11ليت كلماتي االن تكتب يا ليتها رسمت في سفر.

 -14و نقرت الى االبد في الصخر بقلم حديد و برصاص.

 -11اما انا فقد علمت ان وليي حي و االخر على االرض يقوم.
 -10و بعد ان يفنى جلدي هذا و بدون جسدي ارى اهلل "

41

يراءات الصوم ال بير يوم الثالثاء من األسبوع الثاني)

إي ي)33-4947

هنا نسنمع ينو يسنلعر=

جسدي أرى الرب والمعن

منت اللني يعناني من نا ،ول ننت ين ني المنت ينائالًا بعـد أن يفنـى جلـدي هـذا وبـدون
مادي ع

نت لل ولو لم ي ن لنا نصي

األر= إي في ننا سنرى ا .إي السماء.

(إش-:)20-6:1

"  -6ان كرم رب الجنود هو بيت اسرائيل و غرس لذته رجال يهوذا فانتظر حقا فاذا سفك دم و عدال فاذا

صراخ.

 -3ويل للذين يصلون بيتا ببيت و يقرنون حقال بحقل حتى لم يبق موضع فصرتم تسكنون وحدكم في وسط

االرض.

 -9في اذني قال رب الجنود اال ان بيوتا كثيرة تصير خرابا بيوتا كبيرة و حسنة بال ساكن.

 -20الن عشرة فدادين كرم تصنع بثا واحدا و حومر بذار يصنع ايفة.

 -22ويل للمبكرين صباحا يتبعون المسكر للمتاخرين في العتمة تلهبهم الخمر.

 -21و صار العود و الرباب و الدف و الناي و الخمر والئمهم و الى فعل الرب ال ينظرون و عمل يديه ال

يرون.

 -21لذلك سبي شعبي لعدم المعرفة و تصير شرفاؤه رجال جوع و عامته يابسين من العطش.

 -24لذلك وسعت الهاوية نفسها و فغرت فاها بال حد فينزل بهاؤها و جمهورها و ضجيجها و المبتهج

فيها.

 -21و يذل االنسان و يحط الرجل و عيون المستعلين توضع.

 -20و يتعالى رب الجنود بالعدل و يتقدس االله القدوس بالبر "

إي إش9)43-495

الخ ار ع ي األر= وال اوية إي األبدية لمن يف م سوى لغة األموال ناسياً ا .وي ٌل للذين يصلون بيتا ببيت..
وكانت لهم بيوتا كثيرة وعظيمة ..لللك وسعت ال اوية نفس ا.

القراءات:

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)21،4 :40

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :لو)12-11:21

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس1( :كو)21-0:9
الكــــــــــــــــــــــاثوليكون( :يع)21-2:2

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)11-21:4
مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)2 :40

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :مر)16-26:20
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مزمور باكر (مز " -:)21،4 :40انا قلت يا رب ارحمني اشف نفسي الني قد اخطات اليك .مبارك الرب

اله اسرائيل من االزل و الى االبد امين فامين "

اشف نفسي الني قد اخطات اليك ا عدم الع اء خ ية  ،والخوم من العوخ خ ية ن

ال فاء من ا .

إنجيل باكر (لو-:)12-11:21

"  -11و قال لتالميذه من اجل هذا اقول لكم ال تهتموا لحياتكم بما تاكلون و ال للجسد بما تلبسون.

 -11الحياة افضل من الطعام و الجسد افضل من اللباس.

 -14تاملوا الغربان انها ال تزرع و ال تحصد و ليس لها مخدع و ال مخزن و اهلل يقيتها كم انتم بالحري

افضل من الطيور.

 -11و من منكم اذا اهتم يقدر ان يزيد على قامته ذراعا واحدة.

 -10فان كنتم ال تقدرون و ال على االصغر فلماذا تهتمون بالبواقي.

 -16تاملوا الزنابق كيف تنمو ال تتعب و ال تغزل و لكن اقول لكم انه و ال سليمان في كل مجده كان يلبس

كواحدة منها.

 -13فان كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل و يطرح غدا في التنور يلبسه اهلل هكذا فكم بالحري

يلبسكم انتم يا قليلي االيمان.

 -19فال تطلبوا انتم ما تاكلون و ما تشربون و ال تقلقوا.

 -10فان هذه كلها تطلبها امم العالم و اما انتم فابوكم يعلم انكم تحتاجون الى هذه.
 -12بل اطلبوا ملكوت اهلل و هذه كلها تزاد لكم "
لخم ن لع

لئالّ لللا إ المسلقبل و لجد  ،إا .سيع يك .

البولس (1كو-:)21-0:9

"  -0هذا و ان من يزرع بالشح فبالشح ايضا يحصد و من يزرع بالبركات فبالبركات ايضا يحصد.
 -6كل واحد كما ينوي بقلبه ليس عن حزن او اضطرار الن المعطي المسرور يحبه اهلل.

 -3و اهلل قادر ان يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا و لكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزدادون في كل عمل

صالح.

 -9كما هو مكتوب فرق اعطى المساكين بره يبقى الى االبد.

 -20و الذي يقدم بذا ار للزارع و خب از لالكل سيقدم و يكثر بذاركم و ينمي غالت بركم.

 -22مستغنين في كل شيء لكل سخاء ينشئ بنا شك ار هلل  .ان خدمتهم هذة تسد اعواز القديسين وتسبب

الشكر الجزيل هلل.

 -21الن افتعال هذه الخدمة ليس يسد اعواز القديسين فقط بل يزيد بشكر كثير هلل.
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 -21اذ هم باختبار هذه الخدمة يمجدون اهلل على طاعة اعترافكم النجيل المسيح و سخاء التوزيع لهم و

للجميع.

 -24و بدعائهم الجلكم مشتاقين اليكم من اجل نعمة اهلل الفائقة لديكم.
 -21فشك ار هلل على عطيته التي ال يعبر عنها "

البولس9

هو دعوة ن نع ي ل فق ارء بدون

الكاثوليكون (يع-:)21-2:2

ي ب رم واثقين ن ا .يرخينا .والا ان ا .يرخينا إ مالا لمل ال م.

"  -2يعقوب عبد اهلل و الرب يسوع المسيح يهدي السالم الى االثني عشر سبطا الذين في الشتات.
 -1احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة.
 -1عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا.

 -4و اما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين و كاملين غير ناقصين في شيء.

 -1و انما ان كان احدكم تعوزه حكمة فليطلب من اهلل الذي يعطي الجميع بسخاء و ال يعير فسيعطى له.
 -0و لكن ليطلب بايمان غير مرتاب البتة الن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح و تدفعه.
 -6فال يظن ذلك االنسان انه ينال شيئا من عند الرب.
 -3رجل ذو رايين هو متقلقل في جميع طرقه.
 -9و ليفتخر االخ المتضع بارتفاعه.

 -20و اما الغني فباتضاعه النه كزهر العشب يزول.

 -22الن الشمس اشرقت بالحر فيبست العشب فسقط زهره و فني جمال منظره هكذا يذبل الغني ايضا في

طرقه.

 -21طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة النه اذا تزكى ينال اكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه "

ال اثولي ون9

اهلل يعطـي بسـخاء خـالص وال يعيـر .وليفتخـر الغنـي بتواضـعه .إلاً
لخم من اإللليا إ المسلقبل إ ل نا ن  .واسأل ا .ير مرلا

لفلخنر بأموالنك و لعلمند ع ن

نناك .و

وهو يع ي.

اإلبركسيس (أع-:)11-21:4

"  -21فلما اروا مجاهرة بطرس و يوحنا و وجدوا انهما انسانان عديما العلم و عاميان تعجبوا فعرفوهما

انهما كانا مع يسوع.

 -24و لكن اذ نظروا االنسان الذي شفي واقفا معهما لم يكن لهم شيء يناقضون به.
 -21فامروهما ان يخرجا الى خارج المجمع و تامروا فيما بينهم.

 -20قائلين ماذا نفعل بهذين الرجلين النه ظاهر لجميع سكان اورشليم ان اية معلومة قد جرت بايديهما و

ال نقدر ان ننكر.
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 -26و لكن لئال تشيع اكثر في الشعب لنهددهما تهديدا ان ال يكلما احدا من الناس فيما بعد بهذا االسم.
 -23فدعوهما و اوصوهما ان ال ينطقا البتة و ال يعلما باسم يسوع.

 -29فاجابهم بطرس و يوحنا و قاال ان كان حقا امام اهلل ان نسمع لكم اكثر من اهلل فاحكموا.
 -10الننا نحن ال يمكننا ان ال نتكلم بما راينا و سمعنا.

 -12و بعدما هددوهما ايضا اطلقوهما اذ لم يجدوا البتة كيف يعاقبونهما بسبب الشعب الن الجميع كانوا

يمجدون اهلل على ما جرى.

 -11الن االنسان الذي صارت فيه اية الشفاء هذه كان له اكثر من اربعين سنة "

اإلبر سيس9

تطبيـق عملـي :ع ن منا يينل منن يبنل .ا .ع ن يندرة إلنسنانين عامينان همنا ب نرس ويولننا إأيامنا مقعند .ومننالا
انت األموال لفيد هلا المقعد ،هل انت يادرة ن لقيمت .ا .ن يادر ع
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يوم األربعاء من األسبوع الثاني

رجوع للفهرس

إنجيل القداس (مت-:)13-11:21

"  -11و اما يسوع فدعا تالميذه و قال اني اشفق 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 يشبع جمعا هذا عدده.
 -14فقال لهم يسوع كم عندكم من الخبز فقالوا سبعة و قليل من صغار السمك.
 -11فامر الجموع ان يتكئوا على االرض.

 -10و اخذ السبع خبزات و السمك و شكر و كسر و اعطى تالميذه و التالميذ اعطوا الجمع.
 -16فاكل الجميع و شبعوا ثم رفعوا ما فضل من الكسر سبعة سالل مملوءة.
 -13و االكلون كانوا اربعة االف رجل ما عدا النساء و االوالد "

إنجيل القداس9
معجخة إ باع الجموع الثانية الن )1333واألول

اننت إ نباع ال ن .)5333ومنع ن اللالمينل روا المعجنخة األولن ،

إ ّ ن م نسنوا ول ن وا وينالوا ل نر "أيـن نجـد خبـ از بهـذا المقـدار" بعند ن ينال النر ل نم لسـت أريـد أن أصـرفهم

صائمين .وهلا من ليل إب يس ن نل ك إ

يسلليل ع يت ئ ،ويادر ن يدبر ل األمور ا ن وإي

ن ا.

المسلقبل منا دبنر بناألمس" .إيسنوع المسني هنو هنو مسناً والينوم والن األبند" عن  .)6942ننخندع منن إب نيس إل

ننس ن  ،إ ناننع مامنننا مننا إع ننت ا .إنني سنناب
يلدخل.

يننام ليالنننا .وا ّ ُنلننار بننأن ا .يقننم مننام م ننا نا إنني س ن بية و

مزمور إنجيل القداس (مز " -:)2 :26احبك يا رب يا قوتي .الرب صخرتي و حصني و منقذي الهي
صخرتي به احتمي ترسي و قرن خالصي و ملجاي "
في مخمور اإلنجيل9

أحبك يا رب قوتي .الرب هو ثباتي وملجأي= هله يقول ا لمن يل ر عمال ا .دائماً.
النبوات:

(خر)10-22:1

(إش)11-26:1

(خر-:)10-22:1

"  -22و حدث في تلك االيام لما كبر موسى انه خرج الى اخوته لينظر في اثقالهم فراى رجال مصريا
يضرب رجال عبرانيا من اخوته.
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 -21فالتفت الى هنا و هناك و راى ان ليس احد فقتل المصري و طمره في الرمل.

 -21ثم خرج في اليوم الثاني و اذا رجالن عبرانيان يتخاصمان فقال للمذنب لماذا تضرب صاحبك.

 -24فقال من جعلك رئيسا و قاضيا علينا امفتكر انت بقتلي كما قتلت المصري فخاف موسى و قال حقا قد

عرف االمر.

 -21فسمع فرعون هذا االمر فطلب ان يقتل موسى فهرب موسى من وجه فرعون و سكن في ارض مديان

و جلس عند البئر.

 -20و كان لكاهن مديان سبع بنات فاتين و استقين و مالن االجران ليسقين غنم ابيهن.
 -26فاتى الرعاة و طردوهن فنهض موسى و انجدهن و سقى غنمهن.

 -23فلما اتين الى رعوئيل ابيهن قال ما بالكن اسرعتن في المجيء اليوم.

 -29فقلن رجل مصري انقذنا من ايدي الرعاة و انه استقى لنا ايضا و سقى الغنم.
 -10فقال لبناته و اين هو لماذا تركتن الرجل ادعونه لياكل طعاما "

إي خر9)33-4493

موس رمخ ل مسي المخ ص )4 9يار المصري لينقل خيتا المسي يار ال ي ان ويخ صنا.
 )3يخرع الملبة بين إخولتا لمالا لار صالبك.

ماء ل ن
 )2ينجد المللا ا نجد البنات واسلقي ً
ن يقلل موس .
ل ن إب يس يدبر يل تا إسمع إرعون هلا الخبر إ
(إش-:)11-26:1

"  -26و ترعى الخرفان حيثما تساق و خرب السمان تاكلها الغرباء.
 -23ويل للجاذبين االثم بحبال البطل و الخطية كانه بربط العجلة.

 -29القائلين ليسرع ليعجل عمله لكي نرى و ليقرب و ياتي مقصد قدوس اسرائيل لنعلم.

 -10ويل للقائلين للشر خي ار و للخير ش ار الجاعلين الظالم نو ار و النور ظالما الجاعلين المر حلوا و الحلو

مرا.

 -12ويل للحكماء في اعين انفسهم و الفهماء عند ذواتهم.

 -11ويل لالبطال على شرب الخمر و لذوي القدرة على مزج المسكر.

 -11الذين يبررون الشرير من اجل الرشوة و اما حق الصديقين فينزعونه منهم.

 -14لذلك كما ياكل لهيب النار القش و يهبط الحشيش الملتهب يكون اصلهم كالعفونة و يصعد زهرهم

كالغبار النهم رذلوا شريعة رب الجنود و استهانوا بكالم قدوس اسرائيل.

 -11من اجل ذلك حمـي غضـب الـرب علـى شـعبه و مـد يـده عليـه و ضـربه حتـى ارتعـدت الجبـال و صـارت

جثثهم كالزبل في االزقة مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد "
إي إش)35-4495

63

قراءات الصوم الكبير (يوم األربعاء من األسبوع الثاني)

علا
شعبه.

ولللير لمن ينخدع وراء إب يسا وي ٌل للقائلين للشر خي ار وللخير ش ار .فحمى غضب رب الصباؤوت على

القراءات:

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)23،26 :26

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)22-1:1

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس( :رو)23-2:1

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :مت)13-11:21

مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)2 :26

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :مت)14-26:1
الكــــــــــــــــــــــاثوليكون1( :يو)21-3:2

مزمور باكر (مز " -:)23،26 :26انقذني من عدوي القوي و من مبغضي النهم اقوى مني .اصابوني في
يوم بليتي و كان الرب سندي "

نلن إ إلليا ل صراخ المسلمر  .لينقلنا من إخاخ ال ي ان .
إنجيل باكر (مت-:)14-26:1

"  -26ال تظنوا اني جئت النقض الناموس او االنبياء ما جئت النقض بل الكمل.

 -23فاني الحق اقول لكم الى ان تزول السماء و االرض ال يزول حرف واحد او نقطة واحدة من الناموس

حتى يكون الكل.

 -29فمن نقض احدى هذه الوصايا الصغرى و علم الناس هكذا يدعى اصغر في ملكوت السماوات و اما

من عمل و علم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات.

 -10فاني اقول لكم انكم ان لم يزد بركم على الكتبة و الفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات.
 -12قد سمعتم انه قيل للقدماء ال تقتل و من قتل يكون مستوجب الحكم.

 -11و اما انا فاقول لكم ان كل من يغضب على اخيه باطال يكون مستوجب الحكم و من قال الخيه رقا

يكون مستوجب المجمع و من قال يا احمق يكون مستوجب نار جهنم.

 -11فان قدمت قربانك الى المذبح و هناك تذكرت ان الخيك شيئا عليك.

 -14فاترك هناك قربانك قدام المذبح و اذهب اوال اصطلح مع اخيك و حينئذ تعال و قدم قربانك "

من ياع إ ي بت ن يس ك بالبر ينجو من إخاخ إب يس لمالا ب العين سل ون نقية إال يلعثر  ،بنل سنيرى وينل ر
ويدرك عمل ا .معت سابقا  ،ويعلمد ع يت إ اللجربة اللالية .
البولس (رو-:)23-2:1

"  -2اذا ما هو فضل اليهودي او ما هو نفع الختان.
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 -1كثير على كل وجه اما اوال فالنهم استؤمنوا على اقوال اهلل.

 -1فماذا ان كان قوم لم يكونوا امناء افلعل عدم امانتهم يبطل امانة اهلل.

 -4حاشا بل ليكن اهلل صادقا و كل انسان كاذبا كما هو مكتوب لكي تتبرر في كالمك و تغلب متى حوكمت.
 -1و لكن ان كان اثمنا يبين بر اهلل فماذا نقول العل اهلل الذي يجلب الغضب ظالم اتكلم بحسب االنسان.
 -0حاشا فكيف يدين اهلل العالم اذ ذاك.

 -6فانه ان كان صدق اهلل قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا ادان انا بعد كخاطئ.

 -3اما كما يفترى علينا و كما يزعم قوم اننا نقول لنفعل السيات لكي تاتي الخيرات الذين دينونتهم عادلة.
 -9فماذا اذا انحن افضل كال البتة الننا قد شكونا ان اليهود و اليونانيين اجمعين تحت الخطية.

 -20كما هو مكتوب انه ليس بار و ال واحد.
 -22ليس من يفهم ليس من يطلب اهلل.

 -21الجميع زاغوا و فسدوا معا ليس من يعمل صالحا ليس و ال واحد.

 -21حنجرتهم قبر مفتوح بالسنتهم قد مكروا سم االصالل تحت شفاههم.
 -24و فمهم مملوء لعنة و مرارة.

 -21ارجلهم سريعة الى سفك الدم.
 -20في طرقهم اغتصاب و سحق.
 -26و طريق السالم لم يعرفوه.

 -23ليس خوف اهلل قدام عيونهم "

البولس9

ليكن اهلل صادقا ،وكل إنسـان كاذبـا= بنل ولنعنرم ن إب نيس النلي ي ن نا إني ملبنة ا .ويدرلنت هنو نال  .وا.
سيدينت ومن يلبعت بالعدل.

الكاثوليكون (1يو-:)21-3:2

"  -3انظروا الى انفسكم لئال نضيع ما عملناه بل ننال اج ار تاما.

 -9كل من تعدى و لم يثبت في تعليم المسيح فليس له اهلل و من يثبت في تعليم المسيح فهذا له االب و

االبن جميعا.

 -20ان كان احد ياتيكم و ال يجيء بهذا التعليم فال تقبلوه في البيت و ال تقولوا له سالم.
 -22الن من يسلم عليه يشترك في اعماله الشريرة.

 -21اذ كان لي كثير الكتب اليكم لم ارد ان يكون بورق و حبر الني ارجو ان اتي اليكم و اتكلم فما لفم

لكي يكون فرحنا كامال.

 -21يسلم عليك اوالد اختك المختارة امين "

ال اثولي ون9
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من ي

نا إي ملبة ا .ويدرلت ،ومن ي

نا إي إيمانننا فال تقولوا له سالم وال تقبلـوه فـي البيـت وال تقولـوا لـه

سالم إمن ينال لنت سنالم سنينخدع بأيوالنت منا إنخندعت مننا لنواء إسنق ت .ومنن يشـترك فـي أعمالـه الشـريرة إل
يقول لت سالم يسق معت.

اإلبركسيس (أع-:)22-1:1

"  -1فقال بطرس يا حنانيا لماذا مال الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس و تختلس من ثمن الحقل.

 -4اليس و هو باق كان يبقى لك و لما بيع الم يكن في سلطانك فما بالك وضعت في قلبك هذا االمر انت

لم تكذب على الناس بل على اهلل.

 -1فلما سمع حنانيا هذا الكالم وقع و مات و صار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك.
 -0فنهض االحداث و لفوه و حملوه خارجا و دفنوه.

 -6ثم حدث بعد مدة نحو ثالث ساعات ان امراته دخلت و ليس لها خبر ما جرى.
 -3فاجابها بطرس قولي لي ابهذا المقدار بعتما الحقل فقالت نعم بهذا المقدار.

 -9فقال لها بطرس ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب هوذا ارجل الذين دفنوا رجلك على الباب و

سيحملونك خارجا.

 -20فوقعت في الحال عند رجليه و ماتت فدخل الشباب و وجدوها ميتة فحملوها خارجا و دفنوها بجانب

رجلها.

 -22فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة و على جميع الذين سمعوا بذلك "

اإلبر سيس9
لنانيننا إ ننلرك مننع إب ننيس ال ننلا
للمي مسلقب ت  ..إ ك.

إنني عمالننت ال نريرة و ننل
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يوم الخميس من األسبوع الثاني

رجوع للفهرس

إنجيل القداس (مت-:)10-20:29

"  -20و اذا واحد تقدم و قال له ايها المعلم الصالح اي صالح اعمل لتكون لي الحياة االبدية.

 -26فقال له لماذا تدعوني صالحا ليس احد صالحا اال واحد و هو اهلل و لكن ان اردت ان تدخل الحياة

فاحفظ الوصايا.

 -23قال له اية الوصايا فقال يسوع ال تقتل ال تزن ال تسرق ال تشهد بالزور.
 -29اكرم اباك و امك و احب قريبك كنفسك.

 -10قال له الشاب هذه كلها حفظتها منذ حداثتي فماذا يعوزني بعد.

 -12قال له يسوع ان اردت ان تكون كامال فاذهب و بع امالكك و اعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء

و تعال اتبعني.

 -11فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا النه كان ذا اموال كثيرة.

 -11فقال يسوع لتالميذه الحق اقول لكم انه يعسر ان يدخل غني الى ملكوت السماوات.

 -14و اقول لكم ايضا ان مرور جمل من ثقب ابرة ايسر من ان يدخل غني الى ملكوت اهلل.
 -11فلما سمع تالميذه بهتوا جدا قائلين اذا من يستطيع ان يخلص.

 -10فنظر اليهم يسوع و قال لهم هذا عند الناس غير مستطاع و لكن عند اهلل كل شيء مستطاع.
 -16فاجاب بطرس حينئذ و قال له ها نحن قد تركنا كل شيء و تبعناك فماذا يكون لنا.

 -13فقال له يسوع الحق اقول لكم انكم انتم الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن االنسان على

كرسي مجده تجلسون انتم ايضا على اثني عشر كرسيا تدينون اسباط اسرائيل االثني عشر.

 -19و كل من ترك بيوتا او اخوة او اخوات او ابا او اما او امراة او اوالدا او حقوال من اجل اسمي ياخذ

مئة ضعف و يرث الحياة االبدية.

 -10و لكن كثيرون اولون يكونون اخرين و اخرون اولين "

إنجيل القداس9

هننو نفننس إنجيننل يننوم الثالثنناء والخيننادة ن مننن يبيننع ننيئاً يأخننل مئننة اننعم .هننلا وعنند مننن ا ..ول ننن إب ننيس دائمناً

مخادع وي

نا إي وعود ا .وه

ننا لن نخسر لو ع ينا بل نخيد.

مزمور إنجيل القداس (مز " -:)9،3 :46نظير اسمك يا اهلل تسبيحك الى اقاصي االرض يمينك مالنة برا.
يفرح جبل صهيون تبتهج بنات يهوذا من اجل احكامك "

مخمور اإلنجيل9

يمينك مملوءة عدال= ع اياك بيمينك هي لس

وعودك  ،ووعودك صادية .وانت يار لسلل اللسبي .
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فليفرح جبل صهيون= إ نفر ألن ا .ينفل وعوده الل وة دائماً.
النبوات:

(تث)11-21:1

(إش)21-2:0

(تث-:)11-21:1

"  -21و اذكر انك كنت عبدا في ارض مصر فاخرجك الرب الهك من هناك بيد شديدة و ذراع ممدودة الجل

ذلك اوصاك الرب الهك ان تحفظ يوم السبت.

 -20اكرم اباك و امك كما اوصاك الرب الهك لكي تطول ايامك و لكي يكون لك خير على االرض التي

يعطيك الرب الهك.
 -26ال تقتل.

 -23و ال تزن.

 -29و ال تسرق.

 -10و ال تشهد على قريبك شهادة زور.

 -12و ال تشته امراة قريبك و ال تشته بيت قريبك و ال حقله و ال عبده و ال امته و ال ثوره و ال حماره و

ال كل ما لقريبك.

 -11هــذه الكلمــات كلــم بهــا الــرب كــل جمــاعتكم فــي الجبــل مــن وســط النــار و الســحاب و الضــباب و صــوت

عظيم و لم يزد و كتبها على لوحين من حجر و اعطاني اياها "
إي لث9)33-4595

ناللننظ خ ننورة الوصننايا فــالرب كلــم بهــا الجماعــة مــن وســط النــار ..ولــم يــزد .وخننداع إب ننيس ن يصننور لنننا ن
مخالفة الوصايا ئ س ل وبال عقوبة إا .ملسام ويعرم اعم اإلنسان  ،وهله والدة من خداعات إب يس لنا
ننا ب ر اعام ،ل ن واا

..

ن مخالفل ا لورد اإلنسان ال نالك إل نلنن منخودين بنعمنة منن النرو القندس نأو د

(إش-:)21-2:0

"  -2في سنة وفاة عزيا الملك رايت السيد جالسا على كرسي عال و مرتفع و اذياله تمال الهيكل.

 -1السرافيم واقفون فوقه لكل واحد ستة اجنحة باثنين يغطي وجهه و باثنين يغطي رجليه و باثنين يطير.
 -1و هذا نادى ذاك و قال قدوس قدوس قدوس رب الجنود مجده ملء كل االرض.
 -4فاهتزت اساسات العتب من صوت الصارخ و امتال البيت دخانا.

 -1فقلت ويل لي اني هلكت الني انسان نجس الشفتين و انا ساكن بين شعب نجس الشفتين الن عيني قد

راتا الملك رب الجنود.
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 -0فطار الي واحد من السرافيم و بيده جمرة قد اخذها بملقط من على المذبح.

 -6و مس بها فمي و قال ان هذه قد مست شفتيك فانتزع اثمك و كفر عن خطيتك.

 -3ثم سمعت صوت السيد قائال من ارسل و من يذهب من اجلنا فقلت هانذا ارسلني.

 -9فقال اذهب و قل لهذا الشعب اسمعوا سمعا و ال تفهموا و ابصروا ابصا ار و ال تعرفوا.

 -20غلظ قلب هذا الشعب و ثقل اذنيه و اطمس عينيه لئال يبصر بعينيه و يسمع باذنيه و يفهم بقلبه و

يرجع فيشفى.

 -22فقلت الى متى ايها السيد فقال الى ان تصير المدن خربة بال ساكن و البيوت بال انسان و تخرب

االرض و تقفر.

 -21و يبعد الرب االنسان و يكثر الخراب في وسط االرض "

إي إش9)43-493

هنا نرى عظمة ا .ما رمها إ عياء .و ن ا .ينقني عبينده منا إعنل منع إ نعياء .ل نن النر يخنر منن
ارجنع نبنوة اللثنينة وخ ننورة الوصنايا) .و لنظ لسننبلة السنراإيم قــدوس قـدوس قــدوس  .ومعنن

ي يعنت

ن ا .يندوس نننت

ملسام جدا عن األرايات و ي ي الخ ايا .
القراءات:

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)11-21:21

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)20 :16

مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)9،3 :46

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :مت)10-10:22

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :مت)10-20:29

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس( :رو)16-26:20
الكــــــــــــــــــــــاثوليكون( :يع)21-2:1

مزمور باكر (مز " -:)20 :16خلص شعبك و بارك ميراثك و ارعهم و احملهم الى االبد "
مام الويالت المنصبة ع

الخ اة يصرخ المرنم ولنصرخ معت خلص شعبك

إنجيل باكر (مت-:)10-10:22

"  -10حينئذ ابتدا يوبخ المدن التي صنعت فيها اكثر قواته النها لم تتب.

 -12ويل لك يا كورزين ويل لك يا بيت صيدا النه لو صنعت في صور و صيدا القوات المصنوعة فيكما

لتابتا قديما في المسوح و الرماد.

 -11و لكن اقول لكم ان صور و صيدا تكون لهما حالة اكثر احتماال يوم الدين مما لكما.

 -11و انت يا كفرناحوم المرتفعة الى السماء ستهبطين الى الهاوية النه لو صنعت في سدوم القوات

المصنوعة فيك لبقيت الى اليوم.
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 -14و لكن اقول لكم ان ارض سدوم يكون لها حالة اكثر احتماال يوم الدين مما لك.

 -11في ذلك الوقت اجاب يسوع و قال احمدك ايها االب رب السماء و االرض النك اخفيت هذه عن

الحكماء و الفهماء و اعلنتها لالطفال.

 -10نعم ايها االب الن هكذا صارت المسرة امامك.

 -16كل شيء 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.

 -13تعالوا الي يا جميع المتعبين و الثقيلي االحمال و انا اريحكم.

 -19احملوا نيري عليكم و تعلموا مني الني وديع و متواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم.
 -10الن نيري هين و حملي خفيف "

هنا نرى معن

ن ا .يدوس نبوة إ عياء) وهو نت

ي ي الخ ية والويل ل خ اة .

البولس (رو-:)16-26:20

"  -26و اطلب اليكم ايها االخوة ان تالحظوا الذين يصنعون الشقاقات و العثرات خالفا للتعليم الذي

تعلمتموه و اعرضوا عنهم.

 -23الن مثل هؤالء ال يخدمون ربنا يسوع المسيح بل بطونهم و بالكالم الطيب و االقوال الحسنة يخدعون

قلوب السلماء.

 -29الن طاعتكم ذاعت الى الجميع فافرح انا بكم و اريد ان تكونوا حكماء للخير و بسطاء للشر.
 -10و اله السالم سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا نعمة ربنا يسوع المسيح معكم امين.
 -12يسلم عليكم تيموثاوس العامل معي و لوكيوس و ياسون و سوسيباترس انسبائي.
 -11انا ترتيوس كاتب هذه الرسالة اسلم عليكم في الرب.

 -11يسلم عليكم غايس مضيفي و مضيف الكنيسة كلها يسلم عليكم اراستس خازن المدينة و كوارتس

االخ.

 -14نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم امين.

 -11و للقادر ان يثبتكم حسب انجيلي و الكرازة بيسوع المسيح حسب اعالن السر الذي كان مكتوما في

االزمنة اال زلية.

 -10و لكن ظهر االن و اعلم به جميع االمم بالكتب النبوية حسب امر االله اال زلي الطاعة االيمان.

 -16هلل الحكيم وحده بيسوع المسيح له المجد الى االبد امين كتبت الى اهل روميـة مـن كورنثـوس علـى يـد

فيبي خادمة كنيسة كنخريا "
البولس9
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هنا ناللظ ليل إب يس إي خرع الشقاق والشكوك خالفـا للتعلـيم الـذي تعلمتمـوه= هننا ننرى الل ن يك إني اإليمنان
والعقيدة .ونصيلة الرسول ن نلجنب ا ونعر= عن ه ء النلين يخندع م ال ني ان .والنت السنالم يسنل ال ني ان

للت يدام و د ا .سريعاً إلا لجنبوا هلا الل يك وأطاعوا اإليمان.
الكاثوليكون (يع-:)21-2:1

"  -2ال تكونوا معلمين كثيرين يا اخوتي عالمين اننا ناخذ دينونة اعظم.

 -1الننا في اشياء كثيرة نعثر جميعنا ان كان احد ال يعثر في الكالم فذاك رجل كامل قادر ان يلجم كل

الجسد ايضا.

 -1هوذا الخيل نضع اللجم في افواهها لكي تطاوعنا فندير جسمها كله.

 -4هوذا السفن ايضا و هي عظيمة بهذا المقدار و تسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا الى حيثما

شاء قصد المدير.

 -1هكذا اللسان ايضا هو عضو صغير و يفتخر متعظما هوذا نار قليلة اي وقود تحرق.

 -0فاللسان نار عالم االثم هكذا جعل في اعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله و يضرم دائرة الكون و

يضرم من جهنم.

 -6الن كل طبع للوحوش و الطيور و الزحافات و البحريات يذلل و قد تذلل للطبع البشري.
 -3و اما اللسان فال يستطيع احد من الناس ان يذهلل هو شر ال يضبط مملو سما مميتا.
 -9به نبارك اهلل االب و به نلعن الناس الذين قد تكونوا على شبه اهلل.

 -20من الفم الواحد تخرج بركة و لعنة ال يصلح يا اخوتي ان تكون هذه االمور هكذا.
 -22العل ينبوعا ينبع من نفس عين واحدة العذب و المر.

 -21هل تقدر يا اخوتي تينة ان تصنع زيتونا او كرمة تينا و ال كذلك ينبوع يصنع ماء مالحا و عذبا "

ال اثولي ون9

هنا خداع جديند ي نير لنت الرسنول،

وهنو لن

اللع نيما ال تكونـوا معلمـين كثيـرين يـا إخـوتي إاألإانل هنو ن

ن ينع الوصنايا إنني صنمت .وخنداع مخننر ينبنت لنت الرسننول

وهنو اللسـان يننم نسنلخدمتب هنناك مننن يقنود لسننانت

الرو القدس إيسب ويمجد ا ..وهناك من لسنانت يضرم من جهنم .ي ن إب نيس يانع ع ن لسنانت نالم سنفاهة
ول

وللمر..

اإلبركسيس (أع-:)11-21:21

"  -21ثم جاء و هو منتبه الى بيت مريم ام يوحنا الملقب مرقس حيث كان كثيرون مجتمعين و هم

يصلون.

 -21فلما قرع بطرس باب الدهليز جاءت جارية اسمها رودا لتسمع.
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 -24فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح الباب من الفرح بل ركضت الى داخل و اخبرت ان بطرس واقف قدام

الباب.

 -21فقالوا لها انت تهذين و اما هي فكانت تؤكد ان هكذا هو فقالوا انه مالكه.
 -20و اما بطرس فلبث يقرع فلما فتحوا و راوه اندهشوا.

 -26فاشار اليهم بيده ليسكتوا و حدثهم كيف اخرجه الرب من السجن و قال اخبروا يعقوب و االخوة بهذا

ثم خرج و ذهب الى موضع اخر.

 -23فلما صار النهار حصل اضطراب ليس بقليل بين العسكر ترى ماذا جرى لبطرس.

 -29و اما هيرودس فلما طلبه و لم يجده فحص الحراس و امر ان ينقادوا الى القتل ثم نزل من اليهودية

الى قيصرية و اقام هناك.

 -10و كان هيرودس ساخطا على الصوريين و الصيداويين فحضروا اليه بنفس واحدة و استعطفوا

بالستس الناظر على مضجع الملك ثم صاروا يلتمسون المصالحة الن كورتهم تقتات من كورة الملك.
 -12ففي يوم معين لبس هيرودس الحلة الملوكية و جلس على كرسي الملك و جعل يخاطبهم.
 -11فصرخ الشعب هذا صوت اله ال صوت انسان.

 -11ففي الحال ضربه مالك الرب النه لم يعط المجد هلل فصار ياكله الدود و مات "

اإلبر سيس9

هنا نرى ا .بلس

وعوده ينقل ب رس بقوة إل ية مخمور القنداس) .وننرى خنداع جديند إلب نيس إ ينرودس يبنل ن

يلم قننت الننناس إأ ننت النندود إل لننم يع ن المجنند  ..وب ننرس البسنني ينقننله مننالك .والس ن ال لنننا ..هننل ننخنندع ون قنني

إل النا ع

من يأ ت الدودب!
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رجوع للفهرس

إنجيل القداس (لو-:)49-19:0

"  -19و ضرب لهم مثال هل يقدر اعمى ان يقود اعمى اما يسقط االثنان في حفرة.

 -40ليس التلميذ افضل من معلمه بل كل من صار كامال يكون مثل معلمه.

 -42لماذا تنظر القذى الذي في عين اخيك و اما الخشبة التي في عينك فال تفطن لها.

 -41او كيف تقدر ان تقول الخيك يا اخي دعني اخرج القذى الذي في عينك و انت ال تنظر الخشبة التي

في عينك يا مرائي اخرج اوال الخشبة من عينك و حينئذ تبصر جيدا ان تخرج القذى الذي في عين اخيك.
 -41النه ما من شجرة جيدة تثمر ثم ار رديا و ال شجرة ردية تثمر ثم ار جيدا.

 -44الن كل شجرة تعرف من ثمرها فانهم ال يجتنون من الشوك تينا و ال يقطفون من العليق عنبا.

 -41االنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصالح و االنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج

الشر فانه من فضلة القلب يتكلم فمه.

 -40و لماذا تدعونني يا رب يا رب و انتم ال تفعلون ما اقوله.

 -46كل من ياتي الي و يسمع كالمي و يعمل به اريكم من يشبه.

 -43يشبه انسانا بنى بيتا و حفر و عمق و وضع االساس على الصخر فلما حدث سيل صدم النهر ذلك

البيت فلم يقدر ان يزعزعه النه كان مؤسسا على الصخر.

 -49و اما الذي يسمع و ال يعمل فيشبه انسانا بنى بيته على االرض من دون اساس فصدمه النهر فسقط

حاال و كان خراب ذلك البيت عظيما "
إنجيل القداس9

هنا خداعين األول ن ن لم بخ ايا ا خرين دون ن ن لم بأن ننقي نفسنا.

والخداع الثاني هو ن ن لم بخيادة مع ومالنا الرولية دون ن ن لم بأن ننفلها .ل ن اللنفيل هو اللي يجع نا نعرم

المسني صنخرلنا إنبنني بيلننا ع ن الصنخر .معرإنة المسنني اللقيقينة هني اللني لجع ننا نصنمد إني مواج نة لننرو
إب ننيس ول ن ي ت إنني ملبننة المسنني

لنننا إلا لنندثت لنننا لجربننة .خننداع إب ننيس هنننا هننو ن

يلر نننا ننفننل الوصننية

وباللننالي لننن ن ل ننم ننخص المسنني  .وباللننالي يسن ل ع ن إب ننيس ل ن ي نا إنني ملبننة المسنني لنننا .المع ومننات

لخ ص بل معرإة خص المسي  .المع ومات إق دون لنفيل لجعل ال خص عمن إ نو لنم يعنرم المسني إل لنم

ينفل وصاياه ،وييامت باللع يم ي نون ب نلا ..عمن يقنود عمن  .ومنا يفنل

الق

عينننا هنو لنفينل الوصنية " نوب ألنقيناء

ألن م يعاينون ا ".مت + )695إلبعوا السالم منع القداسنة اللني بندون ا لنن ينرى لند النر

عن .)41943

ومن لنفل عينيت ويعرم ملبة المسي ولالولت لن ي ك بداً إيت م ما لاول إب يس ل ي ت .بل سي ون المسي

صخرة لت يسلند ع يت.
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مزمور إنجيل القداس (مز " -:)22 :13الرب بالطوفان جلس و يجلس الرب ملكا الى االبد .الرب يعطي ع از

لشعبه الرب يبارك شعبه بالسالم "
مخمور اإلنجيل9

الــرب يجلــس ملكــا إلــى األبــد= منن عننرم المسني لقناً سننيم ت ع ن ي بننت .والطوفــان رمننخ ل معمودينة وب ننا صنرنا
و دا  .ونم ننت ع ن ي وبنننا  ،ى ن لننخم ب اعننة ننل وصنناياه  .ول ن ن لننخم بوصننايا ا .يع ينننا يننوة بنعمننة الننرو

القدس ا الرب يعطي شعبه قوة= الر يثبت من يلاول إيصير إيمانت مبنياً ع
النبوات:

(تث)4:9-2:3

(إش)24-2:6

صخر.

(2صم)3-0:23 + 14-20:26
(أي)10-2:22

(تث-:)4:9-2:3
(تث)10-2:3

"  -2جميع الوصايا التي انا اوصيكم بها اليوم تحفظون لتعملوها لكي تحيوا و تكثروا و تدخلوا و تمتلكوا
االرض التي اقسم الرب البائكم.

 -1و تتذكر كل الطريق التي فيها سار بك الرب الهك هذه االربعين سنة في القفر لكي يذلك و يجربك

ليعرف ما في قلبك اتحفظ وصاياه ام ال.

 -1فاذلك و اجاعك و اطعمك المن الذي لم تكن تعرفه و ال عرفه ابائك لكي يعلمك انه ليس بالخبز وحده

يحيا االنسان بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيا االنسان.

 -4ثيابك لم تبلى عليك و رجلك لم تتورم هذه االربعين سنة.

 -1فاعلم في قلبك انه كما يؤدب االنسان ابنه قد ادبك الرب الهك.
 -0و احفظ وصايا الرب الهك لتسلك في طرقه و تتقيه.

 -6الن الرب الهك ات بك الى ارض جيدة ارض انهار من عيون و غمار تنبع في البقاع و الجبال.
 -3ارض حنطة و شعير و كرم و تين و رمان ارض زيتون زيت و عسل.

 -9ارض ليس بالمسكنة تاكل فيها خب از و ال يعوزك فيها شيء ارض حجارتها حديد و من جبالها تحفر

نحاسا.

 -20فمتى اكلت و شبعت تبارك الرب الهك الجل االرض الجيدة التي اعطاك.

 -22احترز من ان تنسى الرب الهك و ال تحفظ وصاياه و احكامه و فرائضه التي انا اوصيك بها اليوم.
 -21لئال اذا اكلت و شبعت و بنيت بيوتا جيدة و سكنت.

 -21و كثرت بقرك و غنمك و كثرت لك الفضة و الذهب و كثر كل ما لك.

 -24يرتفع قلبك و تنسى الرب الهك الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبودية.
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 -21الذي سار بك في القفر العظيم المخوف مكان حيات محرقة و عقارب و عطش حيث ليس ماء الذي

اخرج لك ماء من صخرة الصوان.

 -20الذي اطعمك في البرية المن الذي لم يعرفه اباؤك لكي يذلك و يجربك لكي يحسن اليك في اخرتك.
 -26و لئال تقول في قلبك قوتي و قدرة يدي اصطنعت لي هذه الثروة.

 -23بل اذكر الرب الهك انه هو الذي يعطيك قوة الصطناع الثروة لكي يفي بعهده الذي اقسم به البائك كما

في هذا اليوم.

 -29و ان نسيت الرب الهك و ذهبت وراء الهة اخرى و عبدتها و سجدت لها اشهد عليكم اليوم انكم

تبيدون ال محالة.

 -10كالشعوب الذين يبيدهم الرب من امامكم كذلك تبيدون الجل انكم لم تسمعوا لقول الرب الهكم" .

(تث)4-2:9

"  -2اسمع يا اسرائيل انت اليوم عابر االردن لكي تدخل و تمتلك شعوبا اكبر و اعظم منك و مدنا عظيمة و
محصنة الى السماء.

 -1قوما عظاما و طواال بني عناق الذين عرفتهم و سمعت من يقف في وجه بني عناق.

 -1فاعلم اليوم ان الرب الهك هو العابر امامك نا ار اكلة هو يبيدهم و يذلهم امامك فتطردهم و تهلكهم

سريعا كما كلمك الرب.

 -4ال تقل في قلبك حين ينفيهم الرب الهك مـن امامـك قـائال الجـل بـري ادخلنـي الـرب المتلـك هـذه االرض و

الجل اثم هؤالء الشعوب يطردهم الرب من امامك "
إي لث9)197-496

هنا نرى ا ية اللي إسلعم ا السيد إي الرد ع

إب يس "ليس بالخبز وحده "..ونرى ن لنفينل الوصنايا هنو رين

البر ةا لكي تحيوا وتكثروا وترثوا األرض .وبالنسبة لنا إاألر= لعني ميراث السماء.

ونرى هنا لجربة يجر ب ا اإلنسان نت إلا عاش إي سالم و بع ينسن ا.ا لئال إذا أكلت وشبعت وبنيـت بيوتـا

حســنة ..يرتفــع قلبــك وتنســى الــرب إلهــك وخننداع مخننر ينب نننا لننت ا .هنننا ،ن
لسب

نظننن ن ا .يع ينننا مننن بر الننت

برنا ال تقل في قلبك ..ألجل بري.

(2صم-:)4-2:23 + 13-2:26
(2صم)13-2:26

"  -2و جمع الفلسطينيون جيوشهم للحرب فاجتمعوا في سوكوه التي ليهوذا و نزلوا بين سوكوه و عزيقة
في افس دميم.

 -1و اجتمع شاول و رجال اسرائيل و نزلوا في وادي البطم و اصطفوا للحرب للقاء الفلسطينيين.

 -1و كان الفلسطينيون وقوفا على جبل من هنا و اسرائيل وقوفا على جبل من هناك و الوادي بينهم.
 -4فخرج رجل مبارز من جيوش الفلسطينيين اسمه جليات من جت طوله ست اذرع و شبر.
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 -1و على راسه خوذة من نحاس و كان البسا درعا حرشفيا و وزن الدرع خمسة االف شاقل نحاس.
 -0و جرموقا نحاس على رجليه و مزراق نحاس بين كتفيه.

 -6و قناة رمحه كنول النساجين و سنان رمحه ست مئة شاقل حديد و حامل الترس كان يمشي قدامه.

 -3فوقف و نادى صفوف اسرائيل و قال لهم لماذا تخرجون لتصطفوا للحرب اما انا الفلسطيني و انتم عبيد

لشاول اختاروا النفسكم رجال و لينزل الي.

 -9فان قدر ان يحاربني و يقتلني نصير لكم عبيدا و ان قدرت انا عليه و قتلته تصيرون انتم لنا عبيدا و

تخدموننا.

 -20و قال الفلسطيني انا عيرت صفوف اسرائيل هذا اليوم اعطوني رجال فنتحارب معا.
 -22و لما سمع شاول و جميع اسرائيل كالم الفلسطيني هذا ارتاعوا و خافوا جدا.

 -21و داود هو ابن ذلك الرجل االفراتي من بيت لحم يهوذا الذي اسمه يسى و له ثمانية بنين و كان

الرجل في ايام شاول قد شاخ و كبر بين الناس.

 -21و ذهب بنو يسى الثالثة الكبار و تبعوا شاول الى الحرب و اسماء بنيه الثالثة الذين ذهبوا الى الحرب
الياب البكر و ابيناداب ثانيه و شمة ثالثهما.

 -24و داود هو الصغير و الثالثة الكبار ذهبوا وراء شاول.

 -21و اما داود فكان يذهب و يرجع من عند شاول ليرعى غنم ابيه في بيت لحم.
 -20و كان الفلسطيني يتقدم و يقف صباحا و مساء اربعين يوما.

 -26فقال يسى لداود ابنه خذ الخوتك ايفة من هذا الفريك و هذه العشر الخبزات و اركض الى المحلة الى

اخوتك.

 -23و هذه العشر القطعات من الجبن قدمها لرئيس االلف و افتقد سالمة اخوتك و خذ منهم عربونا.
 -29و كان شاول و هم و جميع رجال اسرائيل في وادي البطم يحاربون الفلسطينيين.

 -10فبكر داود صباحا و ترك الغنم مع حارس و حمل و ذهب كما امره يسى و اتى الى المتراس و الجيش

خارج الى االصطفاف و هتفوا للحرب.

 -12و اصطف اسرائيل و الفلسطينيون صفا مقابل صف.

 -11فترك داود االمتعة التي معه بيد حافظ االمتعة و ركض الى الصف و اتى و سال عن سالمة اخوته.

 -11و فيما هو يكلمهم اذا برجل مبارز اسمه جليات الفلسطيني من جت صاعد من صفوف الفلسطينيين و

تكلم بمثل هذا الكالم فسمع داود.

 -14و جميع رجال اسرائيل لما اروا الرجل هربوا منه و خافوا جدا.

 -11فقال رجال اسرائيل ارايتم هذا الرجل الصاعد ليعير اسرائيل هو صاعد فيكون ان الرجل الذي يقتله

يغنيه الملك غنى جزيال و يعطيه بنته و يجعل بيت ابيه ح ار في اسرائيل.

 -10فكلم داود الرجال الواقفين معه قائال ماذا يفعل للرجل الذي يقتل ذلك الفلسطيني و يزيل العار عن

اسرائيل النه من هو هذا الفلسطيني االغلف حتى يعير صفوف اهلل الحي.
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 -16فكلمه الشعب بمثل هذا الكالم قائلين كذا يفعل للرجل الذي يقتله.

 -13و سمع اخوه االكبر الياب كالمه مع الرجال فحمي غضب الياب على داود و قال لماذا نزلت و على

من تركت تلك الغنيمات القليلة في البرية انا علمت كبرياءك و شر قلبك النك انما نزلت لكي ترى الحرب.
 -19فقال داود ماذا عملت االن اما هو كالم.

 -10و تحول من عنده نحو اخر و تكلم بمثل هذا الكالم فرد له الشعب جوابا كالجواب االول.

 -12و سمع الكالم الذي تكلم به داود و اخبروا به امام شاول فاستحضره.

 -11فقال داود لشاول ال يسقط قلب احد بسببه عبدك يذهب و يحارب هذا الفلسطيني.

 -11فقال شاول لداود ال تستطيع ان تذهب لهذا الفلسطيني لتحاربه النك غالم و هو رجل حرب منذ صباه.
 -14فقال داود لشاول كان عبدك يرعى البيه غنما فجاء اسد مع دب و اخذ شاة من القطيع.

 -11فخرجت وراءه و قتلته و انقذتها من فيه و لما قام علي امسكته من ذقنه و ضربته فقتلته.

 -10قتل عبدك االسد و الدب جميعا و هذا الفلسطيني االغلف يكون كواحد منهما النه قد عير صفوف اهلل

الحي.

 -16و قال داود الرب الذي انقذني من يد االسد و من يد الدب هو ينقذني من يد هذا الفلسطيني فقال

شاول لداود اذهب و ليكن الرب معك.

 -13و البس شاول داود ثيابه و جعل خوذة من نحاس على راسه و البسه درعا.

 -19فتقلد داود بسيفه فوق ثيابه و عزم ان يمشي النه لم يكن قد جرب فقال داود لشاول ال اقدر ان

امشي بهذه الني لم اجربها و نزعها داود عنه.

 -40و اخذ عصاه بيده و انتخب له خمسة حجارة ملس من الوادي و جعلها في كنف الرعاة الذي له اي

في الجراب و مقالعه بيده و تقدم نحو الفلسطيني.

 -42و ذهب الفلسطيني ذاهبا و اقترب الى داود و الرجل حامل الترس امامه.

 -41و لما نظر الفلسطيني و راى داود استحقره النه كان غالما و اشقر جميل المنظر.

 -41فقال الفلسطيني لداود العلي انا كلب حتى انك تاتي الي بعصي و لعن الفلسطيني داود بالهته.
 -44و قال الفلسطيني لداود تعال الي فاعطي لحمك لطيور السماء و وحوش البرية.

 -41فقال داود للفلسطيني انت تاتي الي بسيف و برمح و بترس و انا اتي اليك باسم رب الجنود اله

صفوف اسرائيل الذين عيرتهم.

 -40هذا اليوم يحبسك الرب في يدي فاقتلك و اقطع راسك و اعطي جثث جيش الفلسطينيين هذا اليوم

لطيور السماء و حيوانات االرض فتعلم كل االرض انه يوجد اله السرائيل.

 -46و تعلم هذه الجماعة كلها انه ليس بسيف و ال برمح يخلص الرب الن الحرب للرب و هو يدفعكم

ليدنا.

 -43و كان لما قام الفلسطيني و ذهب و تقدم للقاء داود ان داود اسرع و ركض نحو الصف للقاء

الفلسطيني.
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 -49و مد داود يده الى الكنف و اخذ منه حج ار و رماه بالمقالع و ضرب الفلسطيني في جبهته فارتز

الحجر في جبهته و سقط على وجهه الى االرض.

 -10فتمكن داود من الفلسطيني بالمقالع و الحجر و ضرب الفلسطيني و قتله و لم يكن سيف بيد داود.

 -12فركض داود و وقف على الفلسطيني و اخذ سيفه و اخترطه من غمده و قتله و قطع به راسه فلما

راى الفلسطينيون ان جبارهم قد مات هربوا.

 -11فقام رجال اسرائيل و يهوذا و هتفوا و لحقوا الفلسطينيين حتى مجيئك الى الوادي و حتى ابواب

عقرون فسقطت قتلى الفلسطينيين في طريق شعرايم الى جت و الى عقرون.
 -11ثم رجع بنو اسرائيل من االحتماء وراء الفلسطينيين و نهبوا محلتهم.

 -14و اخذ داود راس الفلسطيني و اتى به الى اورشليم و وضع ادواته في خيمته.

 -11و لما راى شاول داود خارجا للقاء الفلسطيني قال البنير رئيس الجيش ابن من هذا الغالم يا ابنير

فقال ابنير و حياتك ايها الملك لست اعلم.

 -10فقال الملك اسال ابن من هذا الغالم.

 -16و لما رجع داود من قتل الفلسطيني اخذه ابنير و احضره امام شاول و راس الفلسطيني بيده.
 -13فقال له شاول ابن من انت يا غالم فقال داود ابن عبدك يسى البيتلحمي "

(2صم)4-2:23

"  -2و كان لما فرغ من الكالم مع شاول ان نفس يوناثان تعلقت بنفس داود و احبه يوناثان كنفسه.
 -1فاخذه شاول في ذلك اليوم و لم يدعه يرجع الى بيت ابيه.
 -1و قطع يوناثان و داود عهدا النه احبه كنفسه.

 -4و خلع يوناثان الجبة التي عليه و اعطاها لداود مع ثيابه و سيفه و قوسه و منطقته" .
إي 4صم)6-3946 + 51-43944
هنا نرى عدواً

يادر ع

يق ر ي خمنت صنبي صنغير .إال ني ان ينوي جنداً ول نن المسني هخمنت للسنابنا ي صنار نل مننا

هخيملت ،وه لا اياا الوصايا .إق إ نلاول لنفيل وصايا ا ، .إنجد المسي القوى النلى يسنندنا .و منا

خرجت النساء يغنين يدام داود  ،إ نسب المسي ع ن هخيملنت إلب نيس ،اللن ب نا صنار لننا ان ن نخم اب نيس ون نخم

الخ ية  .راجع مخمور إنجيل القداس) .
(إش-:)24-2:6

"  -2و حدث في ايام احاز بن يوثام بن عزيا ملك يهوذا ان رصين ملك ارام صعد مع فقح بن رمليا ملك
اسرائيل الى اورشليم لمحاربتها فلم يقدر ان يحاربها.

 -1و اخبر بيت داود و قيل له قد حلت ارام في افرايم فرجف قلبه و قلوب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام

الريح.
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 -1فقال الرب الشعياء اخرج لمالقاة احاز انت و شارياشوب ابنك الى طرف قناة البركة العليا الى سكة حقل

القصار.

 -4و قل له احترز و اهدا ال تخف و ال يضعف قلبك من اجل ذنبي هاتين الشعلتين المدخنتين بحمو

غضب رصين و ارام و ابن رمليا.

 -1الن ارام تامرت عليك بشر مع افرايم و ابن رمليا قائلة.

 -0نصعد على يهوذا و نقوضها و نستفتحها النفسنا و نملك في وسطها ملكا ابن طبئيل.
 -6هكذا يقول السيد الرب ال تقوم ال تكون.

 -3الن راس ارام دمشق و راس دمشق رصين و في مدة خمس و ستين سنة ينكسر افرايم حتى ال يكون

شعبا.

 -9و راس افرايم السامرة و راس السامرة ابن رمليا ان لم تؤمنوا فال تامنوا.

 -20ثم عاد الرب فكلم احاز قائال.

 -22اطلب لنفسك اية من الرب الهك عمق طلبك او رفعه الى فوق.
 -21فقال احاز ال اطلب و ال اجرب الرب.

 -21فقال اسمعوا يا بيت داود هل هو قليل عليكم ان تضجروا الناس حتى تضجروا الهي ايضا.
 -24و لكن يعطيكم السيد نفسه اية ها العذراء تحبل و تلد ابنا و تدعو اسمه عمانوئيل "

إي إش)41-494

فإضطرب قلبه وقلـب شـعبه= هنلا ع نس موينم داود .والسنب

إني هنلا اإلان ار الخ ينة الموجنودة إني الق ن

اللي عمت عيون م إ م يعرإوا ن ا .يادر ن يساندهم .إالخ ية لعم الق

عن إدراك م ن مسيلنا يوى.

(أي-:)10-2:22

"  -2فاجاب صوفر النعماتي و قال.

 -1اكثرة الكالم ال يجاوب ام رجل مهذار يتبرر.

 -1اصلفك يفحم الناس ام تلخ و ليس من يخزيك.
 -4اذ تقول تعليمي زكي و انا بار في عينيك.

 -1و لكن يا ليت اهلل يتكلم و يفتح شفتيه معك.

 -0و يعلن لك خفيات الحكمة انها مضاعفة الفهم فتعلم ان اهلل يغرمك باقل من اثمك.
 -6االى عمق اهلل تتصل ام الى نهاية القدير تنتهي.

 -3هو اعلى من السماوات فماذا عساك ان تفعل اعمق من الهاوية فماذا تدري.
 -9اطول من االرض طوله و اعرض من البحر.

 -20ان بطش او اغلق او جمع فمن يرده.

 -22النه هو يعلم اناس السوء و يبصر االثم فهل ال ينتبه.

73

قراءات الصوم الكبير (يوم الجمعة من األسبوع الثاني)

 -21اما الرجل ففارغ عديم الفهم و كجحش الفراء يولد االنسان.
 -21ان اعددت انت قلبك و بسطت اليه يديك.

 -24ان ابعدت االثم الذي في يدك و ال يسكن الظلم في خيمتك.
 -21حينئذ ترفع وجهك بال عيب و تكون ثابتا و ال تخاف.
 -20النك تنسى المشقة كمياه عبرت تذكرها.

 -26و فوق الظهيرة يقوم حظك الظالم يتحول صباحا.

 -23و تطمئن النه يوجد رجاء تتجسس حولك و تضطجع امنا.
 -29و تربض و ليس من يزعج و يتضرع الى وجهك كثيرون.

 -10اما عيون االشرار فتتلف و مناصهم يبيد و رجاؤهم تسليم النفس "

إي ي)33-4944

فلـو إنـك أصــلحت قلبـك ونقيتــه وبسـطت إليــه يـديك وجانبــت الظلـم ..ولــم يحـل اإلثــم مسـكنك ..فــال تخـف .هننلا
ع س مويم لاخ نبوة إ عياء) وهلا ما لدث مع داود إ و لم يخم من ج يا .

القراءات:

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)12-11:21

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)0 :224

مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)22 :13

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :مت)21:20-19:21

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :لو)49-19:0

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس( :عب)20:21-13:21
الكــــــــــــــــــــــاثوليكون2( :بط)20-6:4

مزمور باكر (مز " -:)0 :224ارجعي يا نفسي الى راحتك الن الرب قد احسـن اليـك .النـك انقـذت نفسـي مـن

الموت و عيني من الدمعة و رجلي من الزلق "
مخمور با ر9

إرجعــي يــا نفســي إلــى موضــع راحتــك= هننله دعننوة ل ننل مننن اننل وراء ل ن يك الننناس إن منرالم ا ، .خائفننا ممننا

يسمعت ،ليرجنع لأللانان اإلل ينة إن مخدعنت إيجند راللنت .نل منن نعر بمن اررة العنالم ا .يندعوه ليعنود إلينت إ نو
الم بع إنجيل با ر) المري .
إنجيل باكر (مت-:)21:20-19:21

(مت)19:21

"  -19ثم صرف الجموع و صعد الى السفينة و جاء الى تخوم مجدل" .

(مت)21-2:20
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"  -2و جاء اليه الفريسيون و الصدوقيون ليجربوه فسالوه ان يريهم اية من السماء.
 -1فاجاب و قال لهم اذا كان المساء قلتم صحو الن السماء محمرة.

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

عالمات االزمنة فال تستطيعون.

 -4جيل شرير فاسق يلتمس اية و ال تعطى له اية اال اية يونان النبي ثم تركهم و مضى.
 -1و لما جاء تالميذه الى العبر نسوا ان ياخذوا خبزا.

 -0و قال لهم يسوع انظروا و تحرزوا من خمير الفريسيين و الصدوقيين.
 -6ففكروا في انفسهم قائلين اننا لم ناخذ خبزا.

 -3فعلم يسوع و قال لهم لماذا تفكرون في انفسكم يا قليلي االيمان انكم لم تاخذوا خبزا.
 -9احتى االن ال تفهمون و ال تذكرون خمس خبزات الخمسة االالف و كم قفة اخذتم.

 -20و ال سبع خبزات االربعة االالف و كم سال اخذتم.

 -22كيف ال تفهمون اني ليس عن الخبز قلت لكم ان تتحرزوا من خمير الفريسيين و الصدوقيين.
 -21حينئذ فهموا انه لم يقل ان يتحرزوا من خمير الخبز بل من تعليم الفريسيين و الصدوقيين "

إنجيل با ر9

المسي يدعو لالميله ن يللرخوا من خمير الفريسيين ي رهم .ومن يلنق يعرم الر  .والسيد ي ير لمعجخات
إ ننباع الجمننوع ليعرإ نوا نننت يننادر ن ي ننبع م دائم ناً .ول ننن مننا ياننعم إيمننان م هننو خميننر الفريسننيين ي لعنناليم م

الخا ئة وريائ م .وبالنسبة لنا إ ناك ثيرين من اعام اإليمان والمل

ين

ي فوا عن لرديد إ ارهم إ

اليوم ت ،خائفين ومرعوبين ،إع ينا ن نللرخ من خميرهم اللى ينل ر بسرعة وس الناس.

لاننا

البولس (عب-:)20:21-13:21

(عب)19-13:21

"  -13لذلك و نحن قابلون ملكوتا ال يتزعزع ليكن عندنا شكر به نخدم اهلل خدمة مرضية بخشوع و تقوى.
 -19الن الهنا نار اكلة" .

(عب)20-2:21

"  -2لتثبت المحبة االخوية.

 -1ال تنسوا اضافة الغرباء الن بها اضاف اناس مالئكة و هم ال يدرون.

 -1اذكروا المقيدين كانكم مقيدون معهم و المذلين كانكم انتم ايضا في الجسد.

 -4ليكن الزواج مكرما عند كل واحد و المضجع غير نجس و اما العاهرون و الزناة فسيدينهم اهلل.
 -1لتكن سيرتكم خالية من محبة المال كونوا مكتفين بما عندكم النه قال ال اهملك و ال اتركك.
 -0حتى اننا نقول واثقين الرب معين لي فال اخاف ماذا يصنع بي انسان.

 -6اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة اهلل انظروا الى نهاية سيرتهم فتمثلوا بايمانهم.
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 -3يسوع المسيح هو هو امسا و اليوم و الى االبد.

 -9ال تساقوا بتعاليم متنوعة و غريبة النه حسن ان يثبت القلب بالنعمة ال باطعمة لم ينتفع بها الذين

تعاطوها.

 -20لنا مذبح ال سلطان للذين يخدمون المسكن ان ياكلوا منه.

 -22فان الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية الى االقداس بيد رئيس الكهنة تحرق اجسامها خارج

المحلة.

 -21لذلك يسوع ايضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تالم خارج الباب.
 -21فلنخرج اذا اليه خارج المحلة حاملين عاره.

 -24الن ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة.

 -21فلنقدم به في كل حين هلل ذبيحة التسبيح اي ثمر شفاه معترفة باسمه.
 -20و لكن ال تنسوا فعل الخير و التوزيع النه بذبائح مثل هذه يسر اهلل "

البولس9

اهلل سلمنا ملكوتا ال يتزعزع= إ و له

و عد لنا م اناً بندياً .وع يننا ن نثن إني هنلا و نلخعنخع .والم نو مننا

ن نقدم عبادة مرضية بخوف ورعدة إنلصل ع

ع

هلا الم ان المعد .ولن ر من ل خ ينة و نل خنداع ونثبنت

اللع يم الصلي ا وال تنقادوا بتعاليم متنوعـة غريبـة .إي نون لننا نصني

إني هنلا الم نوت .ومنن

يفعنل..

أما الزناة والفجار فسيدينهم اهلل= هلا لمن ينخدع.
الكاثوليكون (2بط-:)20-6:4

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

 -3و لكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة الن المحبة تستر كثرة من الخطايا.
 -9كونوا مضيفين بعضكم بعضا بال دمدمة.

 -20ليكن كل واحد بحسب ما اخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكالء صالحين على نعمة اهلل المتنوعة.
 -22ان كان يتكلم احد فكاقوال اهلل و ان كان يخدم احد فكانه من قوة يمنحها اهلل لكي يتمجد اهلل في كل

شيء بيسوع المسيح الذي له المجد و السلطان الى ابد االبدين امين.

 -21ايها االحباء ال تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة الجل امتحانكم كانه اصابكم امر غريب.
 -21بل كما اشتركتم في االم المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعالن مجده ايضا مبتهجين.

 -24ان عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم الن روح المجد و اهلل يحل عليكم اما من جهتهم فيجدف عليه و

اما من جهتكم فيمجد.

 -21فال يتالم احدكم كقاتل او سارق او فاعل شر او متداخل في امور غيره.
 -20و لكن ان كان كمسيحي فال يخجل بل يمجد اهلل من هذا القبيل "

ال اثولي ون9
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تعقلـوا واصــحوا للصــلوات ..إقتنـوا المحبــة ..الرسننول ي ن
ع

هننله اإليجابيننات ومننن ي يننع هننله الوصننايا يبنن بيلننت

الصخر.

اإلبركسيس (أع-:)12-11:21

"  -11حينئذ راى الرسل و المشايخ مع كل الكنيسة ان يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما الى انطاكية مع
بولس و برنابا يهوذا الملقب برسابا و سيال رجلين متقدمين في االخوة.

 -11و كتبوا بايديهم هكذا الرسل و المشايخ و االخوة يهدون سالما الى االخوة الذين من االمم في انطاكية

و سورية و كيليكية.

 -14اذ قد سمعنا ان اناسا خارجين من عندنا ازعجوكم باقوال مقلبين انفسكم و قائلين ان تختتنوا و

تحفظوا الناموس الذين نحن لم نامرهم.

 -11راينا و قد صرنا بنفس واحدة ان نختار رجلين و نرسلهما اليكم مع حبيبينا برنابا و بولس.
 -10رجلين قد بذال انفسهما الجل اسم ربنا يسوع المسيح.

 -16فقد ارسلنا يهوذا و سيال و هما يخبرانكم بنفس االمور شفاها.

 -13النه قد راى الروح القدس و نحن ان ال نضع عليكم ثقال اكثر غير هذه االشياء الواجبة.

 -19ان تمتنعوا عما ذبح لالصنام و عن الدم و المخنوق و الزنى التي ان حفظتم انفسكم منها فنعما

تفعلون كونوا معافين.

 -10فهؤالء لما اطلقوا جاءوا الى انطاكية و جمعوا الجمهور و دفعوا الرسالة.
 -12فلما قراوها فرحوا لسبب التعزية "

اإلبر سيس9

ما هي وصايا الرسلب أن تمتنعـوا عمـا ذبـح لألصـنام ومـن الـدم والمخنـوق والزنـا ..فـإذا حفظـتم أنفسـكم لبننون

بيننول م ع ن الصننخر و يخنندع م إب ننيس .ول ننن نننرى إن هننلا اإلبر سننيس ن أناســا أزعجـوا الكنيســة بأإ ننار مننن
عندهم  ،وال نيسة رس ت ل م من يعيدهم إل سالم م إ المسي ...وهلا هو دورنا  ،ن ون نو ار ل عالم يرانا الناس
إ سالمنا وس الاي  ،إي منوا بالمسي اللى يع

سالم لعبيده .
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يوم السبت من األسبوع الثاني
القراءات:

رجوع للفهرس

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)22،20،6 :14

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)10-26:11

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس( :رو)23-2:24

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :مت)12-21:6

مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)10،29 :226

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :مر)10-41:9
الكــــــــــــــــــــــاثوليكون( :يع)16-11:2

إنجيل القداس (مت-:)12-21:6

"  -21ادخلوا من الباب الضيق النه واسع الباب و رحب الطريق الذي يؤدي الى الهالك و كثيرون هم

الذين يدخلون منه.

 -24ما اضيق الباب و اكرب الطريق الذي يؤدي الى الحياة و قليلون هم الذين يجدونه.

 -21احترزوا من االنبياء الكذبة الذين ياتونكم بثياب الحمالن و لكنهم من داخل ذئاب خاطفة.
 -20من ثمارهم تعرفونهم هل يجتنون من الشوك عنبا او من الحسك تينا.

 -26هكذا كل شجرة جيدة تصنع اثما ار جيدة و اما الشجرة الردية فتصنع اثما ار ردية.

 -23ال تقدر شجرة جيدة ان تصنع اثما ار ردية و ال شجرة ردية ان تصنع اثما ار جيدة.
 -29كل شجرة ال تصنع ثم ار جيدا تقطع و تلقى في النار.
 -10فاذا من ثمارهم تعرفونهم.

 -12ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات بل الذي يفعل ارادة ابي الذي في

السماوات "

إنجيل القداس9
ال ري ن الرل ن

والبا

ي العننالم بخ اينناه و ن والت هننو لجربننة ألو د ا ،.وهننو ري ن يقننود ل ننالك .ول ننن ري ن األلننم

الاي الراإ= ل وات العالم الخا ئة ي دي ل ليناة .إن ب يس إلا ويعننا إني لجربنة ي نل ي ا .إني لانننا..

لمننالا يلر ننك ا .للننألم ..ا.

يسننمعك بننل هم ننك .والننرد هننو ....نننا إخلننرت ري ن الص ن ي  ،ري ن األلننم مثننل

مسيلي .من إخلار ري األلم،

يسل يع إب يس ن يخدعت.

مزمور إنجيل القداس (مز -29 " -:)10،29 :226افتحوا لي ابواب البر ادخل فيها و احمد الرب.
 -10هذا الباب للرب الصديقون يدخلون فيه "

مخمور اإلنجيل9

إفتحوا لي أبواب العدل= ساعدني يا ر ألدخل من البا

الاي .
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مزمور باكر (مز -6 " -:)22،20،6 :14ال تذكر خطايا صباي و ال معاصي كرحمتك اذكرني انت من اجل

جودك يا رب -20 .كل سبل الرب رحمة و حق لحافظي عهده و شهاداته -22 .من اجل اسمك يا رب اغفر
اثمي النه عظيم "
مخمور با ر9

كرحمتك إذكرني ..يا رب تغفر لي خطيتي= هلا إعلرام بالخ ية و

المغفرة إلا سق نا.

إنجيل باكر (مر-:)10-41:9

"  -41و ان اعثرتك يدك فاقطعها خير لك ان تدخل الحياة اقطع من ان تكون لك يدان و تمضي الى جهنم

الى النار التي ال تطفا.

 -44حيث دودهم ال يموت و النار ال تطفا.

 -41و ان اعثرتك رجلك فاقطعها خير لك ان تدخل الحياة اعرج من ان تكون لك رجالن و تطرح في جهنم

في النار التي ال تطفا.

 -40حيث دودهم ال يموت و النار ال تطفا.

 -46و ان اعثرتك عينك فاقلعها خير لك ان تدخل ملكوت اهلل اعور من ان تكون لك عينان و تطرح في

جهنم النار.

 -43حيث دودهم ال يموت و النار ال تطفا.

 -49الن كل واحد يملح بنار و كل ذبيحة تملح بملح.

 -10الملــح جيــد و لكــن اذا صــار الملــح بــال ملوحــة فبمــاذا تصــلحونه لــيكن لكــم فــي انفســكم ملــح و ســالموا

بعضكم بعضا "
إنجيل با ر9

إن شككتك يدك فإقطعها= المعن

ن نليا أموات مام الخ ية وهلا هو البا

الاي .

البولس (رو-:)23-2:24

"  -2و من هو ضعيف في االيمان فاقبلوه ال لمحاكمة االفكار.
 -1واحد يؤمن ان ياكل كل شيء و اما الضعيف فياكل بقوال.

 -1ال يزدر من ياكل بمن ال ياكل و ال يدن من ال ياكل من ياكل الن اهلل قبله.

 -4من انت الذي تدين عبد غيرك هو لمواله يثبت او يسقط و لكنه سيثبت الن اهلل قادر ان يثبته.
 -1واحد يعتبر يوما دون يوم و اخر يعتبر كل يوم فليتيقن كل واحد في عقله.

 -0الذي يهتم باليوم فللرب يهتم و الذي ال يهتم باليوم فللرب ال يهتم و الذي ياكل فللرب ياكل النه يشكر

اهلل و الذي ال ياكل فللرب ال ياكل و يشكر اهلل.

 -6الن ليس احد منا يعيش لذاته و ال احد يموت لذاته.
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 -3الننا ان عشنا فللرب نعيش و ان متنا فللرب نموت فان عشنا و ان متنا فللرب نحن.
 -9النه لهذا مات المسيح و قام و عاش لكي يسود على االحياء و االموات.

 -20و اما انت فلماذا تدين اخاك او انت ايضا لماذا تزدري باخيك الننا جميعا سوف نقف امام كرسي

المسيح.

 -22النه مكتوب انا حي يقول الرب انه لي ستجثو كل ركبة و كل لسان سيحمد اهلل.
 -21فاذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا هلل.

 -21فال نحاكم ايضا بعضنا بعضا بل بالحري احكموا بهذا ان ال يوضع لالخ مصدمة او معثرة.

 -24اني عالم و متيقن في الرب يسوع ان ليس شيء نجسا بذاته اال من يحسب شيئا نجسا فله هو

نجس.

 -21فان كان اخوك بسبب طعامك يحزن فلست تسلك بعد حسب المحبة ال تهلك بطعامك ذلك الذي مات

المسيح الجله.

 -20فال يفتر على صالحكم.

 -26الن ليس ملكوت اهلل اكال و شربا بل هو بر و سالم و فرح في الروح القدس.
 -23الن من خدم المسيح في هذه فهو مرضي عند اهلل و مزكى عند الناس "

البولس9

ال تضع معثرة أو شكا ألخيك= هلا بأن لأ ل الً مل الً ل نت يعثر لد  ،إ نلا يعثنره ننت انعيم يف نم .وهنلا
هو البا

الاي  ،ن ملنع عن المل ل لل

عثر لد .هلا عم نا نور ل عالم .

الكاثوليكون (يع-:)16-11:2

"  -11و لكن كونوا عاملين بالكلمة ال سامعين فقط خادعين نفوسكم.

 -11النه ان كان احد سامعا للكلمة و ليس عامال فذاك يشبه رجال ناظ ار وجه خلقته في مراة.
 -14فانه نظر ذاته و مضى و للوقت نسي ما هو.

 -11و لكن من اطلع على الناموس الكامل ناموس الحرية و ثبت و صار ليس سامعا ناسيا بل عامال

بالكلمة فهذا يكون مغبوطا في عمله.

 -10ان كان احد فيكم يظن انه دين و ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه فديانة هذا باطلة.

 -16الديانـة الطـاهرة النقيـة عنـد اهلل االب هـي هـذه افتقـاد اليتـامى و االرامـل فـي ضـيقتهم و حفـظ االنســان

نفسه بال دنس من العالم "
ال اثولي ون9

البا

الاي ا كونوا عاملين بالكلمة ال سامعين  +إفتقاد اليتامى واألرامل وحفظ اإلنسان نفسه بغير دنس في

العالم .وهلا دورنا ورس لنا وس العنالم المان ر لنيس إقن
الما إيت

ن ن جنم لسننلنا عنن ال نالم الخنا ئ  ،بنل ن ننل م

ادة ل مسي اللى إينا واللى يمألنا سالما وس الايقات .
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اإلبركسيس (أع-:)10-26:11

"  -26و حدث لي بعدما رجعت الى اورشليم و كنت اصلي في الهيكل اني حصلت في غيبة.
 -23فرايته قائال لي اسرع و اخرج عاجال من اورشليم النهم ال يقبلون شهادتك عني.

 -29فقلت يا رب هم يعلمون اني كنت احبس و اضرب في كل مجمع الذين يؤمنون بك.

 -10و حين سفك دم استفانوس شهيدك كنت انا واقفا و راضيا بقتله و حافظا ثياب الذين قتلوه.
 -12فقال لي اذهب فاني سارسلك الى االمم بعيدا.

 -11فسمعوا له حتى هذه الكلمة ثم رفعوا اصواتهم قائلين خذ مثل هذا من االرض النه كان ال يجوز ان

يعيش.

 -11و اذ كانوا يصيحون و يطرحون ثيابهم و يرمون غبا ار الى الجو.

 -14امر االمير ان يذهب به الى المعسكر قائال ان يفحص بضربات ليعلم الي سبب كانوا يصرخون عليه

هكذا.

 -11فلما مدوه للسياط قال بولس لقائد المئة الواقف ايجوز لكم ان تجلدوا انسانا رومانيا غير مقضي

عليه.

 -10فاذ سمع قائد المئة ذهب الى االمير و اخبره قائال انظر ماذا انت مزمع ان تفعل الن هذا الرجل

روماني.

 -16فجاء االمير و قال له قل لي انت روماني فقال نعم.

 -13فاجاب االمير اما انا فبمبلغ كبير اقتنيت هذه الرعوية فقال بولس اما انا فقد ولدت فيها.

 -19و للوقت تنحى عنه الذين كانوا مزمعين ان يفحصوه و اختشى االمير لما علم انه روماني و النه قد

قيده.

 -10و فـي الغـد اذ كـان يريـد ان يعلـم اليقـين لمـاذا يشـتكي اليهـود عليـه حلـه مـن الربـاط و امـر ان يحضـر

رؤساء الكهنة و كل مجمعهم فاحدر بولس و اقامه لديهم "

اإلبر سيس9
نرى هنا ا

م اللي لعر= ل ا بولس ال اروخ العظيم ،ل نت إخلار البا

األمير و مام الي ود.
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األحد الثاني من الصوم المقدس

رجوع للفهرس

القراءات:
الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون( :يع)21-2:1

مزمـــــــور العشـــــــية( :مز)9،2 :10

إنجيــــــــل العشــــــــية( :مر)21-21:2

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)22-2:11

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :لو)21-2:4

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :مت)22-2:4

مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)21-22 :10

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)2 :10

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس( :رو)6:21-29:24
إنجيل القداس (مت-:)22-2:4

"  -2ثم اصعد يسوع الى البرية من الروح ليجرب من ابليس.
 -1فبعدما صام اربعين نها ار و اربعين ليلة جاع اخيرا.

 -1فتقدم اليه المجرب و قال له ان كنت ابن اهلل فقل ان تصير هذه الحجارة خبزا.

 -4فاجاب و قال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا االنسان بل بكل كلمة تخرج من فم اهلل.
 -1ثم اخذه ابليس الى المدينة المقدسة و اوقفه على جناح الهيكل.

 -0و قال له ان كنت ابن اهلل فاطرح نفسك الى اسفل النه مكتوب انه يوصي مالئكته بك فعلى اياديهم

يحملونك لكي ال تصدم بحجر رجلك.

 -6قال له يسوع مكتوب ايضا ال تجرب الرب الهك.

 -3ثم اخذه ايضا ابليس الى جبل عال جدا و اراه جميع ممالك العالم و مجدها.
 -9و قال له اعطيك هذه جميعها ان خررت و سجدت لي.

 -20حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان النه مكتوب للرب الهك تسجد و اياه وحده تعبد.
 -22ثم تركه ابليس و اذا مالئكة قد جاءت فصارت تخدمه "

إنجيل القداس وانجيل العشية وانجيل باكر:

هو إنجيل اللجربة -9راجع إصل اللجربة إي لا

مقدمات األناجيل والميالد

مزمور إنجيل القداس (مز " -:)22،21 :10لك قال قلبي قلت اطلبوا وجهي .وجهك يا رب اطلب .ال تحجب

وجهك عني .ال تخيب بسخط عبدك قد كنت عوني فال ترفضني و ال تتركني يا اله خالصي "
مخمور إنجيل القداس9

طلبت وجهك= ب سان الم منين المجربين .ال تصرف وجهك عني .كن لي معينا= إأنا ولدي ير يادر ع ن
ثبت مام لجار إب يس.
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مزمور العشية (مز -2 " -:)9،2 :10ارحمني يا اهلل حسب رحمتك حسب كثرة رافتك امح معاصي-9 .

استر وجهك عن خطاياي و امح كل اثامي "
مخمور الع ية9

إرحمني يا اهلل كعظيم رحمتك= هله ب سان ل منا إل نلن نليا إي العالم مجربين من إب يس.
إنجيل العشية (مر-:)21-21:2

"  -21و للوقت اخرجه الروح الى البرية.

 -21و كان هناك في البرية اربعين يوما يجرب من الشيطان و كان مع الوحوش و صارت المالئكة تخدمه.
 -24و بعدما اسلم يوحنا جاء يسوع الى الجليل يكرز ببشارة ملكوت اهلل.

 -21و يقول قد كمل الزمان و اقترب ملكوت اهلل فتوبوا و امنوا باالنجيل "

إنجيل القداس وانجيل العشية وانجيل باكر:

هو إنجيل اللجربة -9راجع إصل اللجربة إي لا

مقدمات األناجيل والميالد

مزمور باكر (مز " -:)2 :10ارحمني يا اهلل ارحمني النه بك احتمت نفسـي و بظـل جناحيـك احتمـي الـى ان

تعبر المصائب "
مخمور با ر9

إرحمني يا اهلل إرحمني ..فإنه عليك توكلت نفسي .إال سند لنا وس لجار إب يس سوى اإلل ال ع

ا..

إنجيل باكر (لو-:)21-2:4

"  -2اما يسوع فرجع من االردن ممتلئا من الروح القدس و كان يقتاد بالروح في البرية.
 -1اربعين يوما يجرب من ابليس و لم ياكل شيئا في تلك االيام و لما تمت جاع اخيرا.
 -1و قال له ابليس ان كنت ابن اهلل فقل لهذا الحجر ان يصير خبزا.

 -4فاجابه يسوع قائال مكتوب ان ليس بالخبز وحده يحيا االنسان بل بكل كلمة من اهلل.
 -1ثم اصعده ابليس الى جبل عال و اراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان.

 -0و قال له ابليس لك اعطي هذا السلطان كله و مجدهن النه الي قد دفع و انا اعطيه لمن اريد.
 -6فان سجدت امامي يكون لك الجميع.

 -3فاجابه يسوع و قال اذهب يا شيطان انه مكتوب للرب الهك تسجد و اياه وحده تعبد.

 -9ثم جاء به الى اورشليم و اقامه على جناح الهيكل و قال له ان كنت ابن اهلل فاطرح نفسك من هنا الى

اسفل.

 -20النه مكتوب انه يوصي مالئكته بك لكي يحفظوك.
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 -22و انهم على اياديهم يحملونك لكي ال تصدم بحجر رجلك.
 -21فاجاب يسوع و قال له انه قيل ال تجرب الرب الهك.
 -21و لما اكمل ابليس كل تجربة فارقه الى حين "

إنجيل القداس وانجيل العشية وانجيل باكر:

هو إنجيل اللجربة -9راجع إصل اللجربة إي لا

مقدمات األناجيل والميالد

البولس (رو-:)6:21-29:24

(رو)11-29:24

"  -29فلنعكف اذا على ما هو للسالم و ما هو للبنيان بعضنا لبعض.

 -10ال تنقض الجل الطعام عمل اهلل كل االشياء طاهرة لكنه شر لالنسان الذي ياكل بعثرة.

 -12حسن ان ال تاكل لحما و ال تشرب خم ار و ال شيئا يصطدم به اخوك او يعثر او يضعف.
 -11الك ايمان فليكن لك بنفسك امام اهلل طوبى لمن ال يدين نفسه في ما يستحسنه.

 -11و اما الذي يرتاب فان اكل يدان الن ذلك ليس من االيمان و كل ما ليس من االيمان فهو خطية" .

(رو)6-2:21

"  -2فيجب علينا نحن االقوياء ان نحتمل اضعاف الضعفاء و ال نرضي انفسنا.
 -1فليرض كل واحد منا قريبه للخير الجل البنيان.

 -1الن المسيح ايضا لم يرض نفسه بل كما هو مكتوب تعييرات معيريك وقعت علي.

 -4الن كل ما سبق فكتب كتب الجل تعليمنا حتى بالصبر و التعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء.
 -1و ليعطكم اله الصبر و التعزية ان تهتموا اهتماما واحدا فيما بينكم بحسب المسيح يسوع.
 -0لكي تمجدوا اهلل ابا ربنا يسوع المسيح بنفس واحدة و فم واحد.

 -6لذلك اقبلوا بعضكم بعضا كما ان المسيح ايضا قبلنا لمجد اهلل "
البولس9

حسن أن ال يؤكل لحم ..وال مما يعثر به أخوك .إمن يعثر خيت ي نون ال ني ان النلي يجنر النناس ليسنق م.
ٌ
وبنفس المن يج ن نحتمل ضعف الضعفاء وال نرضى أنفسنا.

الكاثوليكون (يع-:)21-2:1

"  -2يا اخوتي ال يكن لكم ايمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة.

 -1فانه ان دخل الى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهي و دخل ايضا فقير بلباس وسخ.

 -1فنظرتم الى الالبس اللباس البهي و قلتم له اجلس انت هنا حسنا و قلتم للفقير قف انت هناك او

اجلس هنا تحت موطئ قدمي.

 -4فهل ال ترتابون في انفسكم و تصيرون قضاة افكار شريرة.
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 -1اسمعوا يا اخوتي االحباء اما اختار اهلل فقراء هذا العالم اغنياء في االيمان و ورثة الملكوت الذي وعد

به الذين يحبونه.

 -0و اما انتم فاهنتم الفقير اليس االغنياء يتسلطون عليكم و هم يجرونكم الى المحاكم.
 -6اما هم يجدفون على االسم الحسن الذي دعي به عليكم.

 -3فان كنتم تكملون الناموس الملوكي حسب الكتاب تحب قريبك كنفسك فحسنا تفعلون.
 -9و لكن ان كنتم تحابون تفعلون خطية موبخين من الناموس كمتعدين.

 -20ال ن من حفظ كل الناموس و انما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل.

 -22الن الذي قال ال تزن قال ايضا ال تقتل فان لم تزن و لكن قتلت فقد صرت متعديا الناموس.
 -21هكذا تكلموا و هكذا افعلوا كعتيدين ان تحاكموا بناموس الحرية.

 -21الن الحكم هو بال رحمة لمن لم يعمل رحمة و الرحمة تفتخر على الحكم "

ال اثولي ون9

من يلابي األ نياء يعثر الفقراء إي ون ال ي ان المجر .

اإلبركسيس (أع-:)22-2:11

"  -2فتفرس بولس في المجمع و قال ايها الرجال االخوة اني بكل ضمير صالح قد عشت هلل الى هذا

اليوم.

 -1فامر حنانيا رئيس الكهنة الواقفين عنده ان يضربوه على فمه.

 -1حينئذ قال له بولس سيضربك اهلل ايها الحائط المبيض افانت جالس تحكم علي حسب الناموس و انت

تامر بضربي مخالفا للناموس.

 -4فقال الواقفون اتشتم رئيس كهنة اهلل.

 -1فقال بولس لم اكن اعرف ايها االخوة انه رئيس كهنة النه مكتوب رئيس شعبك ال تقل فيه سوءا.

 -0و لما علم بولس ان قسما منهم صدوقيون و االخر فريسيون صرخ في المجمع ايها الرجال االخوة انا

فريسي ابن فريسي على رجاء قيامة االموات انا احاكم.

 -6و لما قال هذا حدثت منازعة بين الفريسيين و الصدوقيين و انشقت الجماعة.

 -3الن الصدوقيين يقولون ان ليس قيامة و ال مالك و ال روح و اما الفريسيون فيقرون بكل ذلك.

 -9فحدث صياح عظيم و نهض كتبة قسم الفريسيين و طفقوا يخاصمون قائلين لسنا نجد شيئا رديا في

هذا االنسان و ان كان روح او مالك قد كلمه فال نحاربن اهلل.

 -20و لما حدثت منازعة كثيرة اختشى االمير ان يفسخوا بولس فامر العسكر ان ينزلوا و يختطفوه من

وسطهم و ياتوا به الى المعسكر.

 -22و في الليلة التالية وقف به الرب و قال ثق يا بولس النك كما شهدت بما لي في اورشليم هكذا ينبغي

ان تشهد في رومية ايضا "
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اإلبر سيس9
ناللننظ هنننا مناخعننات الفريسننيين والصنندوييين ،إن اخعننات رجننال النندين عثنرة ل ننع  .وناللننظ الل ننم الظننالم ل نرئيس

ال نة اد بولس .و ى ل م ظالم لرجال الدين اد ال ع

يعثرهم.

صالة مساء األحد الثاني
اإلنجيل (لو-:)21-2:4

من الصوم المقدس

"  -2اما يسوع فرجع من االردن ممتلئا من الروح القدس و كان يقتاد بالروح في البرية.
 -1اربعين يوما يجرب من ابليس و لم ياكل شيئا في تلك االيام و لما تمت جاع اخيرا.
 -1و قال له ابليس ان كنت ابن اهلل فقل لهذا الحجر ان يصير خبزا.

 -4فاجابه يسوع قائال مكتوب ان ليس بالخبز وحده يحيا االنسان بل بكل كلمة من اهلل.
 -1ثم اصعده ابليس الى جبل عال و اراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان.

 -0و قال له ابليس لك اعطي هذا السلطان كله و مجدهن النه الي قد دفع و انا اعطيه لمن اريد.
 -6فان سجدت امامي يكون لك الجميع.

 -3فاجابه يسوع و قال اذهب يا شيطان انه مكتوب للرب الهك تسجد و اياه وحده تعبد.

 -9ثم جاء به الى اورشليم و اقامه على جناح الهيكل و قال له ان كنت ابن اهلل فاطرح نفسك من هنا الى

اسفل.

 -20النه مكتوب انه يوصي مالئكته بك لكي يحفظوك.

 -22و انهم على اياديهم يحملونك لكي ال تصدم بحجر رجلك.
 -21فاجاب يسوع و قال له انه قيل ال تجرب الرب الهك.
 -21و لما اكمل ابليس كل تجربة فارقه الى حين" .

هو إنجيل اللجربة اللي سمعناه صبالاً ل لل ير ننا مجربون إننلبت.
المزمور (مز " -:)2 :40طوبى للذي ينظر الى المسكين في يوم الشر ينجيه الرب "
طوبى للذي يتفهم في أمر المسكين والفقير= إ همال الفقراء يسب
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عثرات ثيرة.

قراءات الصوم الكبير ( يوم األثنين من األسبوع الثالث )

قراءات أيام األسبوع الثالث

رجوع للفهرس

األلد المقبل هو لد اإلبن الاال و ما نسميت اإلبن ال ا ر اللي بلوبلت لبست بوه الل ة األول .

يوم اإلثنين :نرى الخا ئ جسده ت ي ون مظ ماً ما اللائ

يوم الثالثاء:الخا ئ نراه عبداً ل خ ية ،والعبد

بس الل ة األول إجسده ت ي ون ني اًر.

يثبت إي بيت بيت .واللائ

يوم األربعاء :هنا نسمع عن لجربة ال ي ان لر المجد يسوع .والمعن
من يثبت إي المسي سيغ

ما

يعود ل بنوة إيعود إل بيت بيت.

ن نل مننا بند و ن يجربنت إب نيس .ل نن

المسي  ،إالمسي

ال ي ان للسابنا.

ُيندان ،ومنن
يوم الخميس :المسي هو نور العالم ،و المت ووصاياه لنير لنا ال ري  ،ومن يسمع الم المسني
يقبل المت ،إال الم نفست يدينت .إلاً نالم المسني لننا دسنلور منن يلبعنت يخ نص ،ومنن يلبعنت
ي ك .واللائ

هو من يعود ويسلر د ب الم المسي .

يوم الجمعة :ال ي ان يوي جداً ول ن ل من هو يوى منت ي المسي ) و بت ويسم نائمت ي لررنا من يده.
وا ن المسي القوي يادر ن يلرر ل خا ئ مسلعبد منن يند إب نيس ،إ منالا الينأس ينا خنا ئ .ينم

إله

إلمل ئ بالرو القدس.

ل مسي وهو يلررك و للرك ي بك إار اً م نوساً بل سب وص

يوم السبت :هنا نرى ر الغفران وهو ن نغفر نلن لآلخرين.
يوم األحد :إنجيل اإلبن الاال اللي عاد باللوبة إلن
إيت إليت" .إرجعوا إل
يوم االحد سنسمع ان األ

لانان بينت .وا .مسنلعد ن يللانننا إني ي وينت نعنود

رجع إلي م" خك.)294

يبل ابنت العائد واللانت  ،ويراءات هلا ا سبوع ل ر

يم نسلملع نلن ب له

القب ة األبوية  )4 9االثنين 9العين البسي ة اى ي ون لنا النظرة الوالدة  .و نعمل سوى ما يمجد اسمت
)3الثالثاء 9ما يجع نا ننظر ل عالم البا ل ع س العين البسي ة) اننا لم نعرم الل
 )4األربعاء 9لمالا الخوم من لرو اب يس  ،إالمسي

نللو المسي )إنللرر

بت للسابنا  ،وسيغ بت إينا

 )3الخميس 9لياة المسي ووصاياه هي النور اللى نسلر د بت إ

ل لصرم .

 )2الجمعة 9من يجاهد ن يلفظ وصايا المسي إ و العايل  ،ومن يفعل يفل ا .عينيت إيعرم المسي ويسبلت
إال يصب مثل هلا المجنون األعم األخرس

 )1السبت 9بدون مغفرة لالخرين إا .لن يغفر وباللالي سنلرم من ا لاان ا بوية
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قراءات الصوم الكبير ( يوم األثنين من األسبوع الثالث )

يوم اإلثنين من األسبوع الثالث

رجوع للفهرس

إنجيل القداس (لو-:)10-11:22

"  -11ليس احد يوقد سراجا و يضعه في خفية و ال تحت المكيال بل على المنارة لكي ينظر الداخلون

النور.

 -14سراج الجسد هو العين فمتى كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون ني ار و متى كانت عينك شريرة

فجسدك يكون مظلما.

 -11انظر اذا لئال يكون النور الذي فيك ظلمة.

 -10فان كان جسدك كله ني ار ليس فيه جزء مظلم يكون ني ار كله كما حينما يضيء لك السراج بلمعانه "

إنجيل القداس9
الخا ئ ي ون جسده ت مظ ماً ،ما اللائ
اللائن

بس الل ة األول ي ون جسده ت مني اًر إ مالا

المنيننر) يواننع ع ن المنننارة لينظننر النننور الننداخ ون .هننلا مننا عم ننت ا

نلو  .بل الس ار

مننع اإلبننن الاننال إألبسننت الل ننة

األول واللفل بت يدام الجميع.
مزمور إنجيل القداس (مز " -:)0،1 :12اعترف لك بخطيتي و ال اكتم اثمي قلت اعترف للرب بذنبي و انت

رفعت اثام خطيتي ساله "
مخمور اإلنجيل9

أعترف لك بخطيئتي .ولم أكتم إثمي= إمن يلو ويعلرم يجع ت ا .نو اًر.

النبوات:

(أم)11-10:2

(إش)6:9-21:3

(أم-:)11-10:2

"  -10الحكمة تنادي في الخارج في الشوارع تعطي صوتها.

 -12تدعو في رؤوس االسواق في مداخل االبواب في المدينة تبدي كالمها.

 -11قائلة الى متى ايها الجهال تحبون الجهل و المستهزئون يسرون باالستهزاء و الحمقى يبغضون

العلم.

 -11ارجعوا عند توبيخي هانذا افيض لكم روحي اعلمكم كلماتي.
 -14الني دعوت فابيتم و مددت يدي و ليس من يبالي.
 -11بل رفضتم كل مشورتي و لم ترضوا توبيخي.
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قراءات الصوم الكبير ( يوم األثنين من األسبوع الثالث )

 -10فانا ايضا اضحك عند بليتكم اشمت عند مجيء خوفكم.

 -16اذا جاء خوفكم كعاصفة و اتت بليتكم كالزوبعة اذا جاءت عليكم شدة و ضيق.
 -13حينئذ يدعونني فال استجيب يبكرون الي فال يجدونني.
 -19النهم ابغضوا العلم و لم يختاروا مخافة الرب.
 -10لم يرضوا مشورتي رذلوا كل توبيخي.

 -12فلذلك ياكلون من ثمر طريقهم و يشبعون من مؤامراتهم.
 -11الن ارتداد الحمقى يقتلهم و راحة الجهال تبيدهم.

 -11اما المستمع لي فيسكن امنا و يستريح من خوف الشر "
م9)22-3394

الحكمة هي لنفيل الوصايا اإلل ية) وهنا هي اللوبة تنادي في الطرق= المسي

ينوم الل مة ينادي ع ينا باللوبة

إرجعوا عند توبيخي .ونرى هنا عقوبات األ رار راإاي اللوبة.

(إش-:)6:9-21:3
(إش)11-21:3

"  -21قدسوا رب الجنود فهو خوفكم و هو رهبتكم.

 -24و يكون مقدسا و حجر صدمة و صخرة عثرة لبيتي اسرائيل و فخا و شركا لسكان اورشليم.
 -21فيعثر بها كثيرون و يسقطون فينكسرون و يعلقون فيلقطون.
 -20صر الشهادة اختم الشريعة بتالميذي.

 -26فاصطبر للرب الساتر وجهه عن بيت يعقوب و انتظره.

 -23هانذا و االوالد الذين اعطانيهم الرب ايات و عجائب في اسرائيل من عند رب الجنود الساكن في جبل

صهيون.

 -29و اذا قالوا لكم اطلبوا الى اصحاب التوابع و العرافين المشقشقين و الهامسين اال يسال شعب الهه

ايسال الموتى الجل االحياء.

 -10الى الشريعة و الى الشهادة ان لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر.

 -12فيعبرون فيها مضايقين و جائعين و يكون حينما يجوعون انهم يحنقون و يسبون ملكهم و الههم و

يلتفتون الى فوق.

 -11و ينظرون الى االرض و اذا شدة و ظلمة قتام الضيق و الى الظالم هم مطرودون" .

(إش)6-2:9

"  -2و لكن ال يكون ظالم للتي عليها ضيق كما اهان الزمان االول ارض زبولون و ارض نفتالي يكرم
االخير طريق البحر عبر االردن جليل االمم.

 -1الشعب السالك في الظلمة ابصر نو ار عظيما الجالسون في ارض ظالل الموت اشرق عليهم نور.
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 -1اكثرت االمة عظمت لها الفرح يفرحون امامك كالفرح في الحصاد كالذين يبتهجون عندما يقتسمون

غنيمة.

 -4الن نير ثقله و عصا كتفه و قضيب مسخره كسرتهن كما في يوم مديان.

 -1الن كل سالح المتسلح في الوغى و كل رداء مدحرج في الدماء يكون للحريق ماكال للنار.

 -0النه يولد لنا ولد و نعطى ابنا و تكون الرياسة على كتفه و يدعى اسمه عجيبا مشي ار الها قدي ار ابا

ابديا رئيس السالم.

 -6لنمو رياسته و للسالم ال نهاية علـى كرسـي داود و علـى مملكتـه ليثبتهـا و يعضـدها بـالحق و البـر مـن

االن الى االبد غيرة رب الجنود تصنع هذا "
إش9)497-4296

ما رينا إي إنجيل القداس إ أل رار شدة وضيق وقتام ظالم .ول لائبين يفرحون مامك الفر إي اللصاد.

القراءات:

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)1،2 :12

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :لو)13-22:29

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس2( :كو)1:0-9:1
الكــــــــــــــــــــــاثوليكون2( :بط)21-1:2

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)24-20:26
مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)0،1 :12

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :لو)10-11:22

سترت خطاياهم ،طـوبى للرجـل الـذي
مزمور باكر (مز " -:)1،2 :12طوباهم الذين تركت لهم آثامهم ،والذين ُ
لم يحسب له الرب خطية ،وال فى فمه غش .هلليلويا "
مخمور با ر9

طوباهم الذين تركت لهم أثامهم والذين سترت خطاياهم= من انو مناء لبسوا الل ة األول وصاروا نيرين.

إنجيل باكر (لو-:)13-22:29

"  -22و اذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثال النه كان قريبا من اورشليم و كانوا يظنون ان ملكوت اهلل

عتيد ان يظهر في الحال.

 -21فقال انسان شريف الجنس ذهب الى كورة بعيدة لياخذ لنفسه ملكا و يرجع.
 -21فدعا عشرة عبيد له و اعطاهم عشرة امناء و قال لهم تاجروا حتى اتي.

 -24و اما اهل مدينته فكانوا يبغضونه فارسلوا وراءه سفارة قائلين ال نريد ان هذا يملك علينا.

 -21و لما رجع بعدما اخذ الملك امر ان يدعى اليه اولئك العبيد الذين اعطاهم الفضة ليعرف بما تاجر كل

واحد.

442

قراءات الصوم الكبير ( يوم األثنين من األسبوع الثالث )

 -20فجاء االول قائال يا سيد مناك ربح عشرة امناء.

 -26فقال له نعما ايها العبد الصالح النك كنت امينا في القليل فليكن لك سلطان على عشر مدن.
 -23ثم جاء الثاني قائال يا سيد مناك عمل خمسة امناء.
 -29فقال لهذا ايضا و كن انت على خمس مدن.

 -10ثم جاء اخر قائال يا سيد هوذا مناك الذي كان عندي موضوعا في منديل.

 -12الني كنت اخاف منك اذ انت انسان صارم تاخذ ما لم تضع و تحصد ما لم تزرع.

 -11فقال له من فمك ادينك ايها العبد الشرير عرفت اني انسان صارم اخذ ما لم اضع و احصد ما لم

ازرع.

 -11فلماذا لم تضع فضتي على مائدة الصيارفة فكنت متى جئت استوفيها مع ربا.
 -14ثم قال للحاضرين خذوا منه المنا و اعطوه للذي عنده العشرة االمناء.
 -11فقالوا له يا سيد عنده عشرة امناء.

 -10الني اقول لكم ان كل من له يعطى و من ليس له فالذي عنده يؤخذ منه.

 -16اما اعدائي اولئك الذين لم يريدوا ان املك عليهم فاتوا بهم الى هنا و اذبحوهم قدامي.
 -13و لما قال هذا تقدم صاعدا الى اورشليم "

إنجيل با ر9

هننو عننن مثننل األمننناء الع نرة والخمسننة ..وهننو لننث ن ن ننون ُمننناء ع ن مننا بننين ينندينا مننن وخنننات ،وسننل ون لنننا

الم اإأة  .ما عديمي األمانة ي الخ اة إيقال عن م إيتوني بهم وأذبحوهم قدامي.
البولس (2كو-:)1:0-9:1

(2كو)21-9:1

"  -9كتبت اليكم في الرسالة ان ال تخالطوا الزناة.

 -20و ليس مطلقا زناة هذا العالم او الطماعين او الخاطفين او عبدة االوثان و اال فيلزمكم ان تخرجوا من

العالم.

 -22و اما االن فكتبت اليكم ان كان احد مدعو اخا زانيا او طماعا او عابد وثن او شتاما او سكي ار او

خاطفا ان ال تخالطوا و ال تؤاكلوا مثل هذا.

 -21النه ماذا لي ان ادين الذين من خارج الستم انتم تدينون الذين من داخل.
 -21اما الذين من خارج فاهلل يدينهم فاعزلوا الخبيث من بينكم" .

(2كو)1-2:0

"  -2ايتجاسر منكم احد له دعوى على اخر ان يحاكم عند الظالمين و ليس عند القديسين.

 -1الستم تعلمون ان القديسين سيدينون العالم فان كان العالم يدان بكم افانتم غير مستاهلين للمحاكم

الصغرى.
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 -1الستم تعلمون اننا سندين مالئكة فباالولى امور هذه الحياة.

 -4فان كان لكم محاكم في امور هذه الحياة فاجلسوا المحتقرين في الكنيسة قضاة.
 -1لتخجيلكم اقول اهكذا ليس بينكم حكيم و ال واحد يقدر ان يقضي بين اخوته "
البولس9

ال تخــالطوا الزنــاة= والمقصننود ن ع ن ال نيسننة ن لعننخل الخننا ئ ولمنعننت مننن ننر ة األسنرار المقدسننة إلا رإنن=
اللوبة .ثم دعوة ألن لل م ال نيسة بين الناس عوااً عن ملا م العالم والمعن

ن من يل م لت س ان ن يق ع

الخا ئ من ر ة ال نيسة.

الكاثوليكون (2بط-:)21-1:2

"  -1مبارك اهلل ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع

المسيح من االموات.

 -4لميراث ال يفنى و ال يتدنس و ال يضمحل محفوظ في السماوات الجلكم.

 -1انتم الذين بقوة اهلل محروسون بايمان لخالص مستعد ان يعلن في الزمان االخير.
 -0الذي به تبتهجون مع انكم االن ان كان يجب تحزنون يسي ار بتجارب متنوعة.

 -6لكي تكون تزكية ايمانكم و هي اثمن من الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار توجد للمدح و الكرامة و

المجد عند استعالن يسوع المسيح.

 -3ذلك و ان لم تروه تحبونه ذلك و ان كنتم ال ترونه االن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح ال ينطق به و

مجيد.

 -9نائلين غاية ايمانكم خالص النفوس.

 -20الخالص الذي فتش و بحث عنه انبياء الذين تنباوا عن النعمة التي الجلكم.

 -22باحثين اي وقت او ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم اذ سبق فشهد باالالم التي

للمسيح و االمجاد التي بعدها.

 -21الــذين اعلــن لهــم انهــم لــيس النفســهم بــل لنــا كــانوا يخــدمون بهــذه االمــور التــي اخبــرتم بهــا انــتم االن

بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء التي تشتهي المالئكة ان تطلع عليها "
ال اثولي ون9

يلدثنا عن الميراث السماوي المعد لنا ،والفر اللي يم نن لننا ن نلينا إينت ع ن األر= .وهنلا لنث ع ن اللوبنة.

إنفر ع

األر= وي ون لنا ميراث السماء

اإلبركسيس (أع-:)24-20:26

"  -20و اما االخوة فللوقت ارسلوا بولس و سيال ليال الى بيرية و هما لما وصال مضيا الى مجمع اليهود.
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 -22و كان هؤالء اشرف من الذين في تسالونيكي فقبلوا الكلمة بكل نشاط فاحصين الكتب كل يوم هل هذه

االمور هكذا.

 -21فامن منهم كثيرون و من النساء اليونانيات الشريفات و من الرجال عدد ليس بقليل.

 -21فلما علم اليهود الذين من تسالونيكي انه في بيرية ايضا نادى بولس بكلمة اهلل جاءوا يهيجون

الجموع هناك ايضا.

 -24فحينئذ ارسل االخوة بولس للوقت ليذهب كما الى البحر و اما سيال و تيموثاوس فبقيا هناك "

ا بر سيس

مع ننا رينا إي ال اثولي ون ن ال نيسة لفنر  ،إ ّ نننا هننا ن ارهنا للنألم منن إان ادات وايعنة ع ي نا " .إ نل مجند

إبنة الم ك من داخل" مخ .)42915ونسمع

يبول ال مة .

ادة ا .لمن يقبل ال مة ننت
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يوم الثالثاء من األسبوع الثالث

رجوع للفهرس

إنجيل القداس (يو-:)19-12:3

"  -12فقال يسوع لليهود الذين امنوا به انكم ان ثبتم في كالمي فبالحقيقة تكونون تالميذي.

 -11و تعرفون الحق و الحق يحرركم.

 -11اجابوه اننا ذرية ابراهيم و لم نستعبد الحد قط كيف تقول انت انكم تصيرون اح اررا.
 -14اجابهم يسوع الحق الحق اقول لكم ان كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية.
 -11و العبد ال يبقى في البيت الى االبد اما االبن فيبقى الى االبد.
 -10فان حرركم االبن فبالحقيقة تكونون اح اررا.

 -16انا عالم انكم ذرية ابراهيم لكنكم تطلبون ان تقتلوني الن كالمي ال موضع له فيكم.
 -13انا اتكلم بما رايت عند ابي و انتم تعملون ما رايتم عند ابيكم.

 -19اجابوا و قالوا له ابونا هو ابراهيم قال لهم يسوع لو كنتم اوالد ابراهيم لكنتم تعملون اعمال ابراهيم "

إنجيل القداس9

العبد ال يثبت في البيـت إلـى األبـد= هنلا ل بيقنت المبا نر يصنة اإلبنن الانال ،النلي إل نان مسنلعبداً ل خ ينة لنم
يثبنت إني البينت ،ولننرك بينت بينت .ل نن إل لننا

عنن خ يلنت عنناد لبينت بينت وننرى هنننا ن معرإنة اللن

للرر ،إل لينما ن ل م ال ل ة ثيرة الثمن سنبيع الآللئ ال ثيرة ،ي سنلرك خ ايا وم لات العالم.

المسنني )

مزمور إنجيل القداس (مز -1 " -:)1،1 :12طوبى لرجل ال يحسب له الرب خطية و ال في روحه غش.
 -1لما سكت بليت عظامي من زفيري اليوم كله "

مخمور اإلنجيل9

طوبى للرجل الذي لم يحسب له الرب خطيئة= لينما عاد اإلبن الاال الخا ئ) فر لت بوه و لبسنت ل نة البنر

األول  .ما اللي

يقدم لوبة واعلراإاً عن خ يلتا أنا سكت فبليت عظامي.

النبوات:

(أم)21-2:1

(يش )10 - 2 : 6

(إش)10-21:20

(أم-:)21-2:1

"  -2يا ابني ان قبلت كالمي و خبات وصاياي عندك.

 -1حتى تميل اذنك الى الحكمة و تعطف قلبك على الفهم.
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 -1ان دعوت المعرفة و رفعت صوتك الى الفهم.
 -4ان طلبتها كالفضة و بحثت عنها كالكنوز.

 -1فحينئذ تفهم مخافة الرب و تجد معرفة اهلل.

 -0الن الرب يعطي حكمة من فمه المعرفة و الفهم.

 -6يذخر معونة للمستقيمين هو مجن للسالكين بالكمال.
 -3لنصر مسالك الحق و حفظ طريق اتقيائه.

 -9حينئذ تفهم العدل و الحق و االستقامة كل سبيل صالح.

 -20اذا دخلت الحكمة قلبك و لذت المعرفة لنفسك.
 -22فالعقل يحفظك و الفهم ينصرك.

 -21النقاذك من طريق الشرير و من االنسان المتكلم باالكاذيب.
 -21التاركين سبل االستقامة للسلوك في مسالك الظلمة.
 -24الفرحين بفعل السوء المبتهجين باكاذيب الشر.

 -21الذين طرقهم معوجة و هم ملتوون في سبلهم "
م9)45-4932

يا إبني إن قبلت كالم وصاياي وخبأتها عندك وصايا ا .هنل نسنمع ا وننفنلها) ..حينئـذ تفطـن لمخافـة الـرب=
ي من ينفل الوصية لنفل عيناه إيف م من هو الر  .إلنفيل الوصية يع ي نقاوة ب ا نعاين الر
 ،)34وندرك ما يربلت اللائ  ،ونره

مت– 31 9 4

من مصير األ رار.

(إش-:)10-21:20

"  -21فيكون متى اكمل السيد كل عمله بجبل صهيون و باورشليم اني اعاقب ثمر عظمة قلب ملك اشور

و فخر رفعة عينيه.

 -21النه قال بقدرة يدي صنعت و بحكمتي الني فهيم و نقلت تخوم شعوب و نهبت ذخائرهم و حططت

الملوك كبطل.

 -24فاصابت يدي ثروة الشعوب كعش و كما يجمع بيض مهجور جمعت انا كل االرض و لم يكون مرفرف

جناح و ال فاتح فم و ال مصفصف.

 -21هل تفتخر الفاس على القاطع بها او يتكبر المنشار على مردده كان القضيب يحرك رافعه كان العصا

ترفع من ليس هو عودا.

 -20لذلك يرسل السيد سيد الجنود على سمانه هزاال و يوقد تحت مجده و قيدا كوقيد النار.

 -26و يصير نور اسرائيل نا ار و قدوسه لهيبا فيحرق و ياكل حسكه و شوكه في يوم واحد.
 -23و يفنى مجد وعره و بستانه النفس و الجسد جميعا فيكون كذوبان المريض.
 -29و بقية اشجار وعره تكون قليلة حتى يكتبها صبي.
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 -10و يكــون فــي ذلــك اليــوم ان بقيــة اسـرائيل و النــاجين مــن بيــت يعقــوب ال يعــودون يتوكلــون ايضــا علــى

ضاربهم بل يتوكلون على الرب قدوس اسرائيل بالحق "
إش9)33-43943
هنننا نننرى ا .يسننلخدم

الم د

بالحق.
إننا .ين د
ول ن

ننور ننأداة لأدي ن

انند ننعبت ،ا.

ين د

و ده ليخ ص ن م إيعننودوا إليننت إ ّ ننننا نننرى

ور يخول إ و ليس سوى مجرد داة لأدي ) .ونليجة اللأدي ا إنما يعتمدون على اهلل قـدوس إسـرائيل

إبنننت الاننال الننلي لننرك بيننت بيننت بانربات ثينرة للنني يعننود ،والا عنناد يبننرره وي اإئننت ويسننلر خ يلننت.

لبرير بدون اإليمان بدم المسي وبعد اإليمان ع ينا ن ن يع وصايا ا..

(يش -:)10 - 2 : 6

"  -2و خان بنو اسرائيل خيانة في الحرام فاخذ عخان بن كرمي بن زبدي بن زارح من سبط يهوذا من الحرام
فحمي غضب الرب على بني اسرائيل.

 -1و ارسل يشوع رجاال من اريحا الى عاي التي عند بيت اون شرقي بيت ايل و كلمهم قائال اصعدوا

تجسسوا االرض فصعد الرجال و تجسسوا عاي.

 -1ثم رجعوا الى يشوع و قالوا له ال يصعد كل الشعب بل يصعد نحو الفي رجل او ثالثة االف رجل و

يضربوا عاي ال تكلف كل الشعب الى هناك النهم قليلون.

 -4فصعد من الشعب الى هناك نحو ثالثة االف رجل و هربوا امام اهل عاي.

 -1فضرب منهم اهل عاي نحو ستة و ثالثين رجال و لحقوهم من امام الباب الى شباريم و ضربوهم في

المنحدر فذاب قلب الشعب و صار مثل الماء.

 -0فمزق يشوع ثيابه و سقط على وجهه الى االرض امام تابوت الرب الى المساء هو و شيوخ اسرائيل و

وضعوا ترابا على رؤوسهم.

 -6و قال يشوع اه يا سيد الرب لماذا عبرت هذا الشعب االردن تعبي ار لكي تدفعنا الى يد االموريين ليبيدونا

ليتنا ارتضينا و سكنا في عبر االردن.

 -3اسالك يا سيد ماذا اقول بعدما حول اسرائيل قفاه امام اعدائه.

 -9فيسمع الكنعانيون و جميع سكان االرض و يحيطون بنا و يقرضون اسمنا من االرض و ماذا تصنع

السمك العظيم.

 -20فقال الرب ليشوع قم لماذا انت ساقط على وجهك.

 -22قد اخطا اسرائيل بل تعدوا عهدي الذي امرتهم به بل اخذوا من الحرام بل سرقوا بل انكروا بل وضعوا

في امتعتهم.

 -21فلم يتمكن بنو اسرائيل للثبوت امام اعدائهم يديرون قفاهم امام اعدائهم النهم محرومون و ال اعود

اكون معكم ان لم تبيدوا الحرام من وسطكم.
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 -21قم قدس الشعب و قل تقدسوا للغد النه هكذا قال الرب اله اسرائيل في وسطك حرام يا اسرائيل فال

تتمكن للثبوت امام اعدائك حتى تنزعوا الحرام من وسطكم.

 -24فتتقدمون في الغد باسباطكم و يكون ان السبط الذي ياخذه الرب يتقدم بعشائره و العشيرة التي ياخذها

الرب تتقدم ببيوتها و البيت الذي ياخذه الرب يتقدم برجاله.

 -21و يكون الماخوذ بالحرام يحرق بالنار هو و كل ما له النه تعدى عهد الرب و النه عمل قباحة في

اسرائيل.

 -20فبكر يشوع في الغد و قدم اسرائيل باسباطه فاخذ سبط يهوذا.

 -26ثم قدم قبيلة يهوذا فاخذت عشيرة الزارحيين ثم قدم عشيرة الزارحيين برجالهم فاخذ زبدي.
 -23فقدم بيته برجاله فاخذ عخان بن كرمي بن زبدي بن زارح من سبط يهوذا.

 -29فقال يشوع لعخان يا ابني اعط االن مجدا للرب اله اسرائيل و اعترف له و اخبرني االن ماذا عملت ال

تخف عني.

 -10فاجاب عخان يشوع و قال حقا اني قد اخطات الى الرب اله اسرائيل و صنعت كذا و كذا.

 -12رايت في الغنيمة رداء شنعاريا نفيسا و مئتي شاقل فضة و لسان ذهب وزنه خمسون شاقال

فاشتهيتها و اخذتها و ها هي مطمورة في االرض في وسط خيمتي و الفضة تحتها.

 -11فارسل يشوع رسال فركضوا الى الخيمة و اذا هي مطمورة في خيمته و الفضة تحتها.

 -11فاخذوها من وسط الخيمة و اتوا بها الى يشوع و الى جميع بني اسرائيل و بسطوها امام الرب.

 -14فاخذ يشوع عخان بن زارح و الفضة و الرداء و لسان الذهب و بنيه و بناته و بقره و حميره و غنمه

و خيمته و كل ما له و جميع اسرائيل معه و صعدوا بهم الى وادي عخور.

 -11فقال يشوع كيف كدرتنا يكدرك الرب في هذا اليوم فرجمه جميع اسرائيل بالحجارة و احرقوهم بالنار و

رموهم بالحجارة.

 -10و اقاموا فوقه رجمة حجارة عظيمة الى هذا اليوم فرجع الرب عن حمو غضـبه و لـذلك دعـي اسـم ذلـك

المكان وادي عخور الى هذا اليوم "

القراءات:

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)22 :12

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :لو)19-14:21

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس( :رو)3-2:4

الكــــــــــــــــــــــاثوليكون2( :يو)22-2:1

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)21-9:16
مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)1،1 :12

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :يو)19-12:3
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مزمور باكر (مز " -:)22 :12كثيرة هي نكبات الشرير اما المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به "
مخمور با ر9

كثيرة هي ضربات الخطاة= هل

نميخ ن الخ اة ياربون ،إ مالا

نلو  .من

يلو إ و جاهل بال ل مة

راجع نبوة األمثال اليوم) .أما الذي يتكل على الرب الرحمة تحيط به.

إنجيل باكر (لو-:)19-14:21

"  -14ثم قال ايضا للجموع اذا رايتم السحاب تطلع من المغارب فللوقت تقولون انه ياتي مطر فيكون

هكذا.

 -11و اذا رايتم ريح الجنوب تهب تقولون انه سيكون حر فيكون.

 -10يا مراؤون تعرفون ان تميزوا وجه االرض و السماء و اما هذا الزمان فكيف ال تميزونه.
 -16و لماذا ال تحكمون بالحق من قبل نفوسكم.

 -13حينما تذهب مع خصمك الى الحاكم ابذل الجهد و انت في الطريق لتتخلص منه لئال يجرك الى

القاضي و يسلمك القاضي الى الحاكم فيلقيك الحاكم في السجن.
 -19اقول لك ال تخرج من هناك حتى توفي الفلس االخير "

إنجيل با ر9

إذا رأيتم سحابة ..تقولون أن المطر ٍ
آت  ..أيها المراؤون تعرفـون أن تميـزوا  ..وهـذا الزمـان كيـف ال تعرفـون

أن تميــزوه= بالنسننبة لننا إعالمننات يننر مجننيء المسني وااننلة إ يننم
عالمات ا

ا .إ اربالت اد األ رار بسب

نميننخ ونقندم لوبننة سنريعاً .ول المننا رينننا

خ اياهم  ،إ يس هلا اإيا لن م عن ا .

البولس (رو-:)3-2:4

"  -2فماذا نقول ان ابانا ابراهيم قد وجد حسب الجسد.

 -1النه ان كان ابراهيم قد تبرر باالعمال فله فخر و لكن ليس لدى اهلل.
 -1النه ماذا يقول الكتاب فامن ابراهيم باهلل فحسب له برا.

 -4اما الذي يعمل فال تحسب له االجرة على سبيل نعمة بل على سبيل دين.

 -1و اما الذي ال يعمل و لكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فايمانه يحسب له برا.

 -0كما يقول داود ايضا في تطويب االنسان الذي يحسب له اهلل ب ار بدون اعمال.
 -6طوبى للذين غفرت اثامهم و سترت خطاياهم.

 -3طوبى للرجل الذي ال يحسب له الرب خطية "
البولس9

لبرير سوى باإليمان بدم المسي ال فاري .وهلا ما يغفر الخ ايا طوبى للـذين غفـرت لهـم

نف م من البولس نت
وس ِترت خطاياهم= ُسلرت ي لم لغ يل ا بالدم وهله هي ال فارة بدم المسي  .ول ن بعند اإليمنان يجن
أثامهم ُ
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ل ون هناك عمال  ،وهله ن ارهنا إن ال ناثولي ون ى السن وك إن البنر ولفنظ الوصنايا .ل نن بندون دم المسني إنال
ييمة ألي عمل.
الكاثوليكون (2يو-:)22-2:1

"  -2يا اوالدي اكتب اليكم هذا لكي ال تخطئوا و ان اخطا احد فلنا شفيع عند االب يسوع المسيح البار.
 -1و هو كفارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم ايضا.
 -1و بهذا نعرف اننا قد عرفناه ان حفظنا وصاياه.

 -4من قال قد عرفته و هو ال يحفظ وصاياه فهو كاذب و ليس الحق فيه.

 -1و اما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة اهلل بهذا نعرف اننا فيه.
 -0من قال انه ثابت فيه ينبغي انه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو ايضا.

 -6ايها االخوة لست اكتب اليكم وصية جديدة بل وصية قديمة كانت عندكم من البدء الوصية القديمة هي

الكلمة التي سمعتموها من البدء.

 -3ايضا وصية جديدة اكتب اليكم ما هو حق فيه و فيكم ان الظلمة قد مضت و النور الحقيقي االن

يضيء.

 -9من قال انه في النور و هو يبغض اخاه فهو الى االن في الظلمة.

 -20من يحب اخاه يثبت في النور و ليس فيه عثرة.

 -22و اما من يبغض اخاه فهو فـي الظلمـة و فـي الظلمـة يسـلك و ال يعلـم ايـن يمضـي الن الظلمـة اعمـت

عينيه "

ال اثولي ون9
سب

اللبريرا إن أخطأ أحـد فلنـا شـفيع عنـد اآلب يسـوع المسـيح البـار .وهـو كفـارة عـن خطايانـا وبعند اللبرينر

بند مننن األعمننال مننا ي نناا مــن قــال إنــي قـد عرفتــه ولــم يحفــظ وصــاياه فهــو كــاذب وعالمننة السن وك إنني النننور
الملبة.
اإلبركسيس (أع-:)21-9:16

"  -9و لما مضى زمان طويل و صار السفر في البحر خط ار اذ كان الصوم ايضا قد مضى جعل بولس

ينذرهم.

 -20قائال ايها الرجال انا ارى ان هذا السفر عتيد ان يكون بضرر و خسارة كثيرة ليس للشحن و السفينة

فقط بل النفسنا ايضا.

 -22و لكن كان قائد المئة ينقاد الى ربان السفينة و الى صاحبها اكثر مما الى قول بولس.

 -21و الن المينــا لــم يكــن موقعهــا صــالحا للمشــتى اســتقر راي اكثــرهم ان يقلعـوا مــن هنــاك ايضــا عســى ان

يمكنهم االقبال الى فينكس ليشتوا فيها و هي مينا في كريت تنظر نحو الجنوب و الشمال الغربيين "
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اإلبر سيس9

قصة رمزية= هنا سفينة رمخ ل نيسة) إي البلر إي العالم) .وإي ا بنولس الرسنول يننلر

نالم ا .يننلرنا) .هنم

رادوا ن ي ننلوا إنني إيننن س إرادة ب نرية) وهننله اإلرادة ع ننس إنننلار بننولس ،إ ننم رإا نوا اإلسننلماع إليننت .إغريننت

السننفينة ،وهننلا مننا يلنندث نننت لننين لبننع صننوت ر بننالي الخاصننة انند إنننلار ال لننا

الق مننارس بل مننة إل يننة لننم يننل ر خبننر ننر السننفينة ..والمعنن
نريد ،ما ال نيسة

ل إ ي لن لغر .
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نننت لننرك البننا

المقنندس ه ننك .ول ننن وااننع

مفلولناً مننام ننل منننا ،لنخلننار مننا
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يوم األربعاء من األسبوع الثالث

رجوع للفهرس

إنجيل القداس (لو-:)21-2:4

"  -2اما يسوع فرجع من االردن ممتلئا من الروح القدس و كان يقتاد بالروح في البرية.
 -1اربعين يوما يجرب من ابليس و لم ياكل شيئا في تلك االيام و لما تمت جاع اخيرا.
 -1و قال له ابليس ان كنت ابن اهلل فقل لهذا الحجر ان يصير خبزا.

 -4فاجابه يسوع قائال مكتوب ان ليس بالخبز وحده يحيا االنسان بل بكل كلمة من اهلل.
 -1ثم اصعده ابليس الى جبل عال و اراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان.

 -0و قال له ابليس لك اعطي هذا السلطان كله و مجدهن النه الي قد دفع و انا اعطيه لمن اريد.
 -6فان سجدت امامي يكون لك الجميع.

 -3فاجابه يسوع و قال اذهب يا شيطان انه مكتوب للرب الهك تسجد و اياه وحده تعبد.

 -9ثم جاء به الى اورشليم و اقامه على جناح الهيكل و قال له ان كنت ابن اهلل فاطرح نفسك من هنا الى

اسفل.

 -20النه مكتوب انه يوصي مالئكته بك لكي يحفظوك.

 -22و انهم على اياديهم يحملونك لكي ال تصدم بحجر رجلك.
 -21فاجاب يسوع و قال له انه قيل ال تجرب الرب الهك.
 -21و لما اكمل ابليس كل تجربة فارقه الى حين "

إنجيل القداس9
ويننل ر هننلا اإلنجيننل إنني هننلا األسننبوع اإلبننن الاننال) ألن
هنننا نسننمع عننن لجربننة ال نني ان لننر المجنند يسننوعُ .
ال نيسننة لرينند ن لقننول نننت بنند و ن يجننر ال نني ان و د ا .مننا جننر المسنني  .ل ننن نلننن بننال عننلر ،ألنننت مننا
المسي ه لا نلن نغ

خر

بالمسي اللي إينا ،إ و

إب يس للسابنا .المسي هو اللي يلار إب يس وهو

الباً ول ي يغ  .وما ع ينا سوى اللمسك بت وهو اللي سيغ بت.

مزمور إنجيل القداس (مـز " -:)22،20 :10اسـتمع يـا رب بصـوتي ادعـو فـارحمني و اسـتجب لـي .لـك قـال

قلبي قلت اطلبوا وجهي وجهك يا رب اطلب "
مخمور اإلنجيل9

المسي يلار ال ي ان عني ،و ل دوري هو الصنراخ .ا إسـتمع يـا رب صـوتي .إرحمنـي واسـتجب لـي .ولقند
سنب ا .ويننال لموسن "الننر يلننار عنن م و نننلم لصنملون" ي لننن للنناربوا الفراعننة رمننخ ال نيا ين) ول ننن إقن

إصرخوا وص وا  ،وب لا نلن نع ن نن إخلرت ا .ليقود ليال بلريل وهو يغ
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النبوات:

(خر)21:0-29:4

(إش)4:20-9:9

(يؤ)16-12:1

أيوب إصحاحات 24،21،21

(خر-:)21:0-29:4
(خر)12-29:4

"  -29و قال الرب لموسى في مديان اذهب ارجع الى مصر النه قد مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون

نفسك.

 -10فاخذ موسى امراته و بنيه و اركبهم على الحمير و رجع الى ارض مصر و اخذ موسى عصا اهلل في

يده.

 -12و قال الرب لموسى عندما تذهب لترجع الى مصر انظر جميع العجائب التي جعلتها في يدك و اصنعها
قدام فرعون و لكني اشدد قلبه حتى ال يطلق الشعب.

 -11فتقول لفرعون هكذا يقول الرب اسرائيل ابني البكر.

 -11فقلت لك اطلق ابني ليعبدني فابيت ان تطلقه ها انا اقتل ابنك البكر.
 -14و حدث في الطريق في المنزل ان الرب التقاه و طلب ان يقتله.

 -11فاخذت صفورة صوانة و قطعت غرلة ابنها و مست رجليه فقالت انك عريس دم لي.
 -10فانفك عنه حينئذ قالت عريس دم من اجل الختان.

 -16و قال الرب لهرون اذهب الى البرية الستقبال موسى فذهب و التقاه في جبل اهلل و قبله.
 -13فاخبر موسى هرون بجميع كالم الرب الذي ارسله و بكل االيات التي اوصاه بها.
 -19ثم مضى موسى و هرون و جمعا جميع شيوخ بني اسرائيل.

 -10فتكلم هرون بجميع الكالم الذي كلم الرب موسى به و صنع االيات امام عيون الشعب.

 -12فامن الشعب و لما سمعوا ان الرب افتقد بني اسرائيل و انه نظر مذلتهم خروا و سجدوا "

(خر)1

"  -2و بعد ذلك دخل موسى و هرون و قاال لفرعون هكذا يقول الرب اله اسرائيل اطلق شعبي ليعيدوا لي في

البرية.

 -1فقال فرعون من هو الرب حتى اسمع لقوله فاطلق اسرائيل ال اعرف الرب و اسرائيل ال اطلقه.

 -1فقاال اله العبرانيين قد التقانا فنذهب سفر ثالثة ايام في البرية و نذبح للرب الهنا لئال يصيبنا بالوبا او

بالسيف.

 -4فقال لهما ملك مصر لماذا يا موسى و هرون تبطالن الشعب من اعماله اذهبا الى اثقالكما.
 -1و قال فرعون هوذا االن شعب االرض كثير و انتما تريحانهم من اثقالهم.

 -0فامر فرعون في ذلك اليوم مسخري الشعب و مدبريه قائال.
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 -6ال تعودوا تعطون الشعب تبنا لصنع اللبن كامس و اول من امس ليذهبوا هم و يجمعوا تبنا النفسهم.
 -3و مقدار اللبن الذي كانوا يصنعونه امس و اول من امس تجعلون عليهم ال تنقصوا منه فانهم

متكاسلون لذلك يصرخون قائلين نذهب و نذبح اللهنا.

 -9ليثقل العمل على القوم حتى يشتغلوا به و ال يلتفتوا الى كالم الكذب.

 -20فخرج مسخرو الشعب و مدبروه و كلموا الشعب قائلين هكذا يقول فرعون لست اعطيكم تبنا.
 -22اذهبوا انتم و خذوا النفسكم تبنا من حيث تجدون انه ال ينقص من عملكم شيء.

 -21فتفرق الشعب في كل ارض مصر ليجمعوا قشا عوضا عن التبن.

 -21و كان المسخرون يعجلونهم قائلين كملوا اعمالكم امر كل يوم بيومه كما كان حينما كان التبن.

 -24فضرب مدبرو بني اسرائيل الذين اقامهم عليهم مسخرو فرعون و قيل لهم لماذا لم تكملوا فريضتكم

من صنع اللبن امس و اليوم كاالمس و اول من امس.

 -21فاتى مدبرو بنو اسرائيل و صرخوا الى فرعون قائلين لماذا تفعل هكذا بعبيدك.

 -20التبن ليس يعطى لعبيدك و اللبن يقولون لنا اصنعوه و هوذا عبيدك مضروبون و قد اخطا شعبك.
 -26فقال متكاسلون انتم متكاسلون لذلك تقولون نذهب و نذبح للرب.
 -23فاالن اذهبوا اعملوا و تبن ال يعطى لكم و مقدار اللبن تقدمونه.

 -29فراى مدبرو بني اسرائيل انفسهم في بلية اذ قيل لهم ال تنقصوا من لبنكم امر كل يوم بيومه.
 -10و صادفوا موسى و هارون واقفين للقائهم حين خرجوا من لدن فرعون.

 -12فقالوا لهما ينظر الرب اليكما و يقضي النكما انتنتما رائحتنا في عيني فرعون و في عيون عبيده حتى

تعطيا سيفا في ايديهم ليقتلونا.

 -11فرجع موسى الى الرب و قال يا سيد لماذا اسات الى هذا الشعب لماذا ارسلتني.

 -11فانه منذ دخلت الى فرعون التكلم باسمك اساء الى هذا الشعب و انت لم تخلص شعبك "

(خر)21-2:0

"  -2فقال الرب لموسى االن تنظر ما انا افعل بفرعون فانه بيد قوية يطلقهم و بيد قوية يطردهم من ارضه.
 -1ثم كلم اهلل موسى و قال له انا الرب.

 -1و انا ظهرت البراهيم و اسحق و يعقوب باني االله القادر على كل شيء و اما باسمي يهوه فلم اعرف

عندهم.

 -4و ايضا اقمت معهم عهدي ان اعطيهم ارض كنعان ارض غربتهم التي تغربوا فيها.

 -1و انا ايضا قد سمعت انين بني اسرائيل الذين يستعبدهم المصريون و تذكرت عهدي.

 -0لذلك قل لبني اسرائيل انا الرب و انا اخرجكم من تحت اثقال المصريين و انقذكم من عبوديتهم و

اخلصكم بذراع ممدودة و باحكام عظيمة.

 -6و اتخذكم لي شعبا و اكون لكم الها فتعلمون اني انا الرب الهكم الذي يخرجكم من تحت اثقال

المصريين.
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 -3و ادخلكم الى االرض التي رفعت يدي ان اعطيها البراهيم و اسحق و يعقوب و اعطيكم اياها ميراثا انا

الرب.

 -9فكلم موسى هكذا بني اسرائيل و لكن لم يسمعوا لموسى من صغر النفس و من العبودية القاسية.

 -20ثم كلم الرب موسى قائال.

 -22ادخل قل لفرعون ملك مصر ان يطلق بني اسرائيل من ارضه.

 -21فتكلم موسى امام الرب قائال هوذا بنو اسرائيل لم يسمعوا لي فكيف يسمعني فرعون و انا اغلف

الشفتين.

 -21فكلم الرب موسى و هرون و اوصى معهما الى بني اسرائيل و الى فرعـون ملـك مصـر فـي اخـراج بنـي

اسرائيل من ارض مصر" .
خر9)4293-4791

نلن إي لر خداعية العمر ت .وما ع ينا سوى الثبات إي المسني وهنو يلنار عننا ويغ ن  .وإني هنلا الننص
نجنند إرعننون رمننخ إب ننيس) يلصننور نننت يننوي جننداً .واب ننيس المخننادع يصننور لنننا نننت يننوي جننداً و ن الخ يننة مننن
المسلليل ن نلر ا .ويصور لنا إب يس نت ينادر ن ينللنا منا إعنل إرعنون منع ال نع  .ول نن ا .لنار إرعنون
و بت ،والمسي لار ال ي ان و بت ويغ بت إينا م ما انت يولت .ل ن هناك بع= األ م إي ال ري يج

نللم ا ما إللمل ال ع

ن

لل إرعون والمصريين ل م.

(يؤ-:)16-12:1

"  -12ال تخافي ايتها االرض ابتهجي و افرحي الن الرب يعظم عمله.

 -11ال تخافي يا بهائم الصحراء فان مراعي البرية تنبت الن االشجار تحمل ثمرها التينة و الكرمة تعطيان

قوتهما.

 -11و يا بني صهيون ابتهجوا و افرحوا بالرب الهكم النه يعطيكم المطر المبكر على حقه و ينزل عليكم

مط ار مبك ار و متاخ ار في اول الوقت.

 -14فتمال البيادر حنطة و تفيض حياض المعاصر خم ار و زيتا.

 -11و اعوض لكم عن السنين التي اكلها الجراد الغوغاء و الطيار و القمص جيشي العظيم الذي ارسلته

عليكم.

 -10فتاكلون اكال و تشبعون و تسبحون اسم الرب الهكم الذي صنع معكم عجبا و ال يخزى شعبي الى

االبد.

 -16و تعلمون اني انا في وسط اسرائيل و اني انا الرب الهكم و ليس غيري و ال يخزى شعبي الى االبد "
ي 9)33-3493

هناك م م ما ي نا إي النبوة السابقة ،ول ن هناك لعخيات ا .ل عبت إي ال ري نراها هنا إي هله النبوة "إبل جني

واإرلي إ ن الر يد لعاظم عم ت ..تأكلون أكال وتشبعون وتسبحون الرب إلهكم.
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(إش-:)4:20-9:9
(إش)12-9:9

"  -9فيعرف الشعب كله افرايم و سكان السامرة القائلون بكبرياء و بعظمة قلب.
 -20قد هبط اللبن فنبني بحجارة منحوتة قطع الجميز فنستخلفه بارز.
 -22فيرفع الرب اخصام رصين عليه و يهيج اعداءه.

 -21االراميين من قدام و الفلسطينيين من وراء فياكلون اسرائيل بكل الفم مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده

ممدودة بعد.

 -21و الشعب لم يرجع الى ضاربه و لم يطلب رب الجنود.

 -24فيقطع الرب من اسرائيل الراس و الذنب النخل و االسل في يوم واحد.
 -21الشيخ و المعتبر هو الراس و النبي الذي يعلم بالكذب هو الذنب.
 -20و صار مرشدو هذا الشعب مضلين و مرشدوه مبتلعين.

 -26الجل ذلك ال يفرح السيد بفتيانه و ال يرحم يتاماه و ارامله الن كل واحد منهم منافق و فاعل شر و كل

فم متكلم بالحماقة مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد.

 -23الن الفجور يحرق كالنار تاكل الشوك و الحسك و تشعل غاب الوعر فتلتف عمود دخان.

 -29بسخط رب الجنود تحرق االرض و يكون الشعب كماكل للنار ال يشفق االنسان على اخيه.
 -10يلتهم على اليمين فيجوع و ياكل على الشمال فال يشبع ياكلون كل واحد لحم ذراعه.

 -12منسى افرايم و افرايم منسى و هما معا على يهوذا مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد" .

(إش)4-2:20

"  -2ويل للذين يقضون اقضية البطل و للكتبة الذين يسجلون جورا.

 -1ليصدوا الضعفاء عن الحكم و يسلبوا حق بائسي شعبي لتكون االرامل غنيمتهم و ينهبوا االيتام.

 -1و ماذا تفعلون في يوم العقاب حين تاتي التهلكة من بعيد الى من تهربون للمعونة و اين تتركون

مجدكم.

 -4اما يجثون بين االسرى و اما يسقطون تحت القتلى مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد "

إش9)1943-797

لللير لمن يسير إي ري ال ر إن اإلثم يحرق كالنار.
أيوب إصحاحات 24،21،21

(اي-:)21

"  -2فاجاب ايوب و قال.

 -1صحيح انكم انتم شعب و معكم تموت الحكمة.
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 -1غير انه لي فهم مثلكم لست انا دونكم و من ليس عنده مثل هذه.

 -4رجال سخرة لصاحبه صرت دعا اهلل فاستجابه سخرة هو الصديق الكامل.
 -1للمبتلي هوان في افكار المطمئن مهيا لمن زلت قدمه.

 -0خيام المخربين مستريحة و الذين يغيظون اهلل مطمئنون الذين ياتون بالههم في يدهم.
 -6فاسال البهائم فتعلمك و طيور السماء فتخبرك.
 -3او كلم االرض فتعلمك و يحدثك سمك البحر.

 -9من ال يعلم من كل هؤالء ان يد الرب صنعت هذا.

 -20الذي بيده نفس كل حي و روح كل البشر.

 -22افليست االذن تمتحن االقوال كما ان الحنك يستطعم طعامه.
 -21عند الشيب حكمة و طول االيام فهم.

 -21عنده الحكمة و القدرة له المشورة و الفطنة.

 -24هوذا يهدم فال يبنى يغلق على انسان فال يفتح.
 -21يمنع المياه فتيبس يطلقها فتقلب االرض.
 -20عنده العز و الفهم له المضل و المضل.

 -26يذهب بالمشيرين اسرى و يحمق القضاة.

 -23يحل مناطق الملوك و يشد احقاءهم بوثاق.
 -29يذهب بالكهنة اسرى و يقلب االقوياء.

 -10يقطع كالم االمناء و ينزع ذوق الشيوخ.

 -12يلقي هوانا على الشرفاء و يرخي منطقة االشداء.

 -11يكشف العمائق من الظالم و يخرج ظل الموت الى النور.
 -11يكثر االمم ثم يبيدها يوسع لالمم ثم يجليها.

 -14ينزع عقول رؤساء شعب االرض و يضلهم في تيه بال طريق.
 -11يتلمسون في الظالم و ليس نور و يرنحهم مثل السكران" .

(اي-:)21

"  -2هذا كله راته عيني سمعته اذني و فطنت به.
 -1ما تعرفونه عرفته انا ايضا لست دونكم.

 -1و لكني اريد ان اكلم القدير و ان احاكم الى اهلل.
 -4اما انتم فملفقو كذب اطباء بطالون كلكم.

 -1ليتكم تصمتون صمتا يكون ذلك لكم حكمة.

 -0اسمعوا االن حجتي و اصغوا الى دعاوي شفتي.
 -6اتقولون الجل اهلل ظلما و تتكلمون بغش الجله.
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 -3اتحابون وجهه ام عن اهلل تخاصمون.

 -9اخير لكم ان يفحصكم ان تخاتلونه كما يخاتل االنسان.

 -20توبيخا يوبخكم ان حابيتم الوجوه خفية.

 -22فهال يرهبكم جالله و يسقط عليكم رعبه.

 -21خطبكم امثال رماد و حصونكم حصون من طين.
 -21اسكتوا عني فاتكلم انا و ليصيبني مهما اصاب.

 -24لماذا اخذ لحمي باسناني و اضع نفسي في كفي.

 -21هوذا يقتلني ال انتظر شيئا فقط ازكي طريقي قدامه.
 -20فهذا يعود الى خالصي ان الفاجر ال ياتي قدامه.
 -26سمعا اسمعوا اقوالي و تصريحي بمسامعكم.
 -23هانذا قد احسنت الدعوى اعلم اني اتبرر.

 -29من هو الذي يخاصمني حتى اصمت االن و اسلم الروح.
 -10انما امرين ال تفعل بي فحينئذ ال اختفي من حضرتك.
 -12ابعد يديك عني و ال تدع هيبتك ترعبني.
 -11ثم ادع فانا اجيب او اتكلم فتجاوبني.

 -11كم لي من االثام و الخطايا اعلمني ذنبي و خطيتي.
 -14لماذا تحجب وجهك و تحسبني عدوا لك.
 -11اترعب ورقة مندفعة و تطارد قشا يابسا.

 -10النك كتبت علي امو ار مرة و ورثتني اثام صباي.

 -16فجعلت رجلي في المقطرة و الحظت جميع مسالكي و على اصول رجلي نبشت.
 -13و انا كمتسوس يبلى كثوب اكله العث" .

(اي-:)24

"  -2االنسان مولود المراة قليل االيام و شبعان تعبا.
 -1يخرج كالزهر ثم ينحسم و يبرح كالظل و ال يقف.

 -1فعلى مثل هذا حدقت عينيك و اياي احضرت الى المحاكمة معك.
 -4من يخرج الطاهر من النجس ال احد.

 -1ان كانت ايامه محدودة و عدد اشهره عندك و قد عينت اجله فال يتجاوزه.
 -0فاقصر عنه ليسترح الى ان يسر كاالجير بانتهاء يومه.

 -6الن للشجرة رجاء ان قطعت تخلف ايضا و ال تعدم خراعيبها.
 -3و لو قدم في االرض اصلها و مات في التراب جذعها.
 -9فمن رائحة الماء تفرخ و تنبت فروعا كالغرس.
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 -20اما الرجل فيموت و يبلى االنسان يسلم الروح فاين هو.
 -22قد تنفد المياه من البحرة و النهر ينشف و يجف.

 -21و االنسان يضطجع و ال يقوم ال يستيقظون حتى ال تبقى السماوات و ال ينتبهون من نومهم.
 -21ليتك تواريني في الهاوية و تخفيني الى ان ينصرف غضبك و تعين لي اجال فتذكرني.
 -24ان مات رجل افيحيا كل ايام جهادي اصبر الى ان ياتي بدلي.
 -21تدعو فانا اجيبك تشتاق الى عمل يدك.

 -20اما االن فتحصي خطواتي اال تحافظ على خطيتي.

 -26معصيتي مختوم عليها في صرة و تلفق علي فوق اثمي.
 -23ان الجبل الساقط ينتثر و الصخر يزحزح من مكانه.

 -29الحجارة تبليها المياه و تجرف سيولها تراب االرض و كذلك انت تبيد رجاء االنسان.
 -10تتجبر عليه ابدا فيذهب تغير وجهه و تطرده.

 -12يكرم بنوه و ال يعلم او يصغرون و ال يفهم بهم.

 -11انما على ذاته يتوجع لحمه و على ذاتها تنوح نفسه "
ي 9)41،42،43

ا .لت سن ان م ن ا فـي يـده نفـس كـل حـي وأرواح البشـر أجمعـين .وعنـده العـزة والقـوة يصـب الهـوان علـى

الشرفاء ى األيوياء ال يا ين) ويشفي المنسحقين هو
ن نللداه ،وصاياه مع نة ،وع ينا ن

وسيغ ) وواا

ن المقصود ن ا.

يم ن

نخالف ا بغواية إب يس.

القراءات:
مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)1 :10

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :لو)11-23:21

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس1( :تس)26-9:1
الكــــــــــــــــــــــاثوليكون1( :بط)21-9:1

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)22-6:13

مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)22،20 :10

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :لو)21-2:4

مزمور باكر (مز " -:)1 :10واحدة سالت من الرب و اياها التمس ان اسكن في بيـت الـرب كـل ايـام حيـاتي

لكي انظر الى جمال الرب و اتفرس في هيكله "
مخمور با ر9
وة ي

الم من ه الثبات إي م نوت ا.ا واحدة سألت من الـرب واياهـا إلـتمس .أن أسـكن فـي بيـت الـرب

جميع أيام حياتي .هله ال ة المقدسة ه الخميرة الل خبأل ا المرة إنجيل با ر) .

424

قراءات الصوم الكبير (يوم األربعاء من األسبوع الثالث)

إنجيل باكر (لو-:)11-23:21

"  -23فقال ماذا يشبه ملكوت اهلل و بماذا اشبهه.

 -29يشبه حبة خردل اخذها انسان و القاها في بستانه فنمت و صارت شجرة كبيرة و تاوت طيور السماء

في اغصانها.

 -10و قال ايضا بماذا اشبه ملكوت اهلل.

 -12يشبه خميرة اخذتها امراة و خباتها في ثالثة اكيال دقيق حتى اختمر الجميع.
 -11و اجتاز في مدن و قرى يعلم و يسافر نحو اورشليم "

إنجيل با ر9

نسمع هنا عنن مث نين ل سنيد المسني عنن ملكـوت اهلل .األول ننت كحبـة خـردل نمـت وصـارت شـجرة كبيـرة والثناني

كخميــرة خبأتهــا ام ـرأة فــي ثالثــة أكيــال دقيــق حتــى يختمــر الجميــع .والا إ منننا يننول السننيد المسنني م ننوت ا.
داخ ننم ،إننالمعن

نننت إلا بنند نا خ ننوة إنني إلجنناه اللوبننة يبنند م ننوت ا .ينمننو داخ نننا ي يبنند المسنني يم ننك ع ينننا

وينل ي م ك ال ي ان بخداعالت ،ومع الويت ينل ي ل س ان ل خ ية إي ليالنا و لظ [ ]4إي مثل ال نجرة ن

طيور السماء تآوت في أغصانها= صار اللائ

أكيال دقيق= وريم  2هو ريم القيامة ألن اللائ

مصندر لع نيم وإائندة لآلخنرين [ ]3إني مثنل الخمينرة ن نم ثالثـة

يام من موت الخ يةا إبني هلا ان ميلاً إعاش.

البولس (1تس-:)26-9:1

"  -9الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة و بايات و عجائب كاذبة.

 -20و بكل خديعة االثم في الهالكين النهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا.
 -22و الجل هذا سيرسل اليهم اهلل عمل الضالل حتى يصدقوا الكذب.
 -21لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا باالثم.

 -21و اما نحن فينبغي لنا ان نشكر اهلل كل حين الجلكم ايها االخوة المحبوبون من الرب ان اهلل اختاركم

من البدء للخالص بتقديس الروح و تصديق الحق.

 -24االمر الذي دعاكم اليه بانجيلنا القتناء مجد ربنا يسوع المسيح.

 -21فاثبتوا اذا ايها االخوة و تمسكوا بالتعاليم التي تعلمتموها سواء كان بالكالم ام برسالتنا.

 -20و ربنا نفسه يسوع المسيح و اهلل ابونا الذي احبنا و اعطانا عزاء ابديا و رجاء صالحا بالنعمة.
 -26يعزي قلوبكم و يثبتكم في كل كالم و عمل صالح "

البولس9

إنجيل القداس عن خداعات إب يس ولجاربت والبولس يلندثنا عنن ن ال ني ان يع ني آيـات وعجائـب كاذبـة وبكـل

خدعــة لانند المسنني  .ي ن خننداع إب ننيس مسننلمر لن ايننة العننالم .ويلننلر الرسننول يننائالً ..إثبتـوا إذن أيهــا اإلخــوة
وتمسكوا بالتقاليد.
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الكاثوليكون (1بط-:)21-9:1

"  -9يعلم الرب ان ينقذ االتقياء من التجربة و يحفظ االثمة الى يوم الدين معاقبين.

 -20و ال سيما الذين يذهبون وراء الجسد في شهوة النجاسة و يستهينون بالسيادة جسورون معجبون

بانفسهم ال يرتعبون ان يفتروا على ذوي االمجاد.

 -22حيث مالئكة و هم اعظم قوة و قدرة ال يقدمون عليهم لدى الرب حكم افتراء.

 -21اما هؤالء فكحيوانات غير ناطقة طبيعية مولودة للصيد و الهالك يفترون على ما يجهلون فسيهلكون

في فسادهم.

 -21اخذين اجرة االثم الذين يحسبون تنعم يوم لذة ادناس و عيوب يتنعمون في غرورهم صانعين والئم

معكم.

 -24لهم عيون مملوة فسقا ال تكف عن الخطية خادعون النفوس غير الثابتة لهم قلب متدرب في الطمع

اوالد اللعنة.

 -21قد تركوا الطريق المستقيم فضلوا تابعين طريق بلعام بن بصور الذي احب اجرة االثم "

ال اثولي ون9

يعلــم الــرب أن ينجــي العابــدين األتقيــاء مــن المحنــة .وأن يحفــظ الظــالمين (األثمــة) إلــى يــوم الــدين معــذبين.
والرسول يوجت إنلارالت لمن يسع وراء

وات جسده وينخدع.

اإلبركسيس (أع-:)22-6:13

"  -6و كان في ما حول ذلك الموضع ضياع لمقدم الجزيرة الذي اسمه بوبليوس فهذا قبلنا و اضافنا

بمالطفة ثالثة ايام.

 -3فحدث ان ابا بوبليوس كان مضطجعا معترى بحمى و سحج فدخل اليه بولس و صلى و وضع يديه

عليه فشفاه.

 -9فلما صار هذا كان الباقون الذين بهم امراض في الجزيرة ياتون و يشفون.

 -20فاكرمنا هؤالء اكرامات كثيرة و لما اقلعنا زودونا ما يحتاج اليه.

 -22و بعد ثالثة اشهر اقلعنا في سفينة اسكندرية موسومة بعالمة الجوزاء كانت قد شتت في الجزيرة "

اإلبر سيس 9بولس يشفي أبو مقدم الجزيرة= إا .يوى يعرم يم ينصر عبينده األمنناء وي نرم م .وناللنظ إني
اإلبر سيس يم رموا بولس.
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يوم الخميس من األسبوع الثالث

رجوع للفهرس

إنجيل القداس (يو-:)10-44:21

"  -44فنادى يسوع و قال الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي ارسلني.

 -41و الذي يراني يرى الذي ارسلني.

 -40انا قد جئت نو ار الى العالم حتى كل من يؤمن بي ال يمكث في الظلمة.

 -46و ان سمع احد كالمي و لم يؤمن فانا ال ادينه الني لم ات الدين العالم بل الخلص العالم.

 -43من رذلني و لم يقبل كالمي فله من يدينه الكالم الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم االخير.

 -49الني لم اتكلم من نفسي لكن االب الذي ارسلني هو اعطاني وصية ماذا اقول و بماذا اتكلم.
 -10و انا اعلم ان وصيته هي حياة ابدية فما اتكلم انا به فكما قال لي االب هكذا اتكلم "

إنجيل القداس9

المسي هو نور العالم ،و المت ووصاياه لنير ال ري لنا .ومن يسمع الم المسي

إننال الم نفسننت يدينننت .إلاً ننالم المسنني لنننا دسننلور مننن يلبعننت يخ ننص ومننن

يدان .ومن

يقبل المت،

يلبعننت ي ننك .واللائ ن

هننو مننن يعننود

ويسلر د ب الم المسي إوصيلت هي لياة بدية  .من ي لخم بوصايا المسي إ و إي النور و يدان ولت لياة بدية

والع س.

مزمــور إنجيــل القــداس (مــز " -:)4 :9امــا الــرب فــالى الــدهر يجلــس ثبــت للقضــاء كرســيه .و هــو يقضــي

للمسكونة بالعدل يدين الشعوب باالستقامة "
مخمور اإلنجيل9

الر يدين بالعدلا اعد بالقضاء منبره .وهو يدين المسكونة كلهـا بالعـدل .وا .بندي و ل امنت ودينونلنت بدينةا

الرب إلى الدهر يثبت.
النبوات:

(تك)19:29-26:23
(إش)1:21-20:22

(أم)4:1-20:1

(تك-:)19:29-26:23
(تك)11-26:23

"  -26فقال الرب هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله.
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 -23و ابراهيم يكون امة كبيرة و قوية و يتبارك به جميع امم االرض.

 -29الني عرفته لكي يوصي بنيه و بيته من بعده ان يحفظوا طريق الرب ليعملوا ب ار و عدال لكي ياتي

الرب البراهيم بما تكلم به.

 -10و قال الرب ان صراخ سدوم و عمورة قد كثر و خطيتهم قد عظمت جدا.
 -12انزل و ارى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها االتي الي و اال فاعلم.

 -11و انصرف الرجال من هناك و ذهبوا نحو سدوم و اما ابراهيم فكان لم يزل قائما امام الرب.
 -11فتقدم ابراهيم و قال افتهلك البار مع االثيم.

 -14عسى ان يكون خمسون با ار في المدينة افتهلك المكان و ال تصفح عنه من اجل الخمسين با ار الذين

فيه.

 -11حاشا لك ان تفعل مثل هذا االمر ان تميت البار مع االثيم فيكون البار كاالثيم حاشا لك اديان كل

االرض ال يصنع عدال.

 -10فقال الرب ان وجدت في سدوم خمسين با ار في المدينة فاني اصفح عن المكان كله من اجلهم.
 -16فاجاب ابراهيم و قال اني قد شرعت اكلم المولى و انا تراب و رماد.

 -13ربما نقص الخمسون با ار خمسة اتهلك كل المدينة بالخمسة فقال ال اهلك ان وجدت هناك خمسة و

اربعين.

 -19فعاد يكلمه ايضا و قال عسى ان يوجد هناك اربعون فقال ال افعل من اجل االربعين.

 -10فقال ال يسخط المولى فاتكلم عسى ان يوجد هناك ثالثون فقال ال افعل ان وجدت هناك ثالثين.
 -12فقال اني قد شرعت اكلم المولى عسى ان يوجد هناك عشرون فقال ال اهلك من اجل العشرين.

 -11فقال ال يسخط المولى فاتكلم هذه المرة فقط عسى ان يوجد هناك عشرة فقال ال اهلك من اجل العشرة.
 -11و ذهب الرب عندما فرغ من الكالم مع ابراهيم و رجع ابراهيم الى مكانه" .

(تك)19-2:29

"  -2فجاء المالكان الى سدوم مساء و كان لوط جالسا في باب سدوم فلما راهما لوط قام الستقبالهما و
سجد بوجهه الى االرض.

 -1و قال يا سيدي ميال الى بيت عبدكما و بيتا و اغسال ارجلكما ثم تبكران و تذهبان في طريقكما فقاال ال

بل في الساحة نبيت.

 -1فالح عليهما جدا فماال اليه و دخال بيته فصنع لهما ضيافة و خبز فطي ار فاكال.

 -4و قبلما اضطجعا احاط بالبيت رجال المدينة رجال سدوم من الحدث الى الشيخ كل الشعب من اقصاها.
 -1فنادوا لوطا و قالوا له اين الرجالن اللذان دخال اليك الليلة اخرجهما الينا لنعرفهما.
 -0فخرج اليهم لوط الى الباب و اغلق الباب وراءه.
 -6و قال ال تفعلوا ش ار يا اخوتي.
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 -3هوذا لي ابنتان لم تعرفا رجال اخرجهما اليكم فافعلوا بهما كما يحسن في عيونكم و اما هذان الرجالن

فال تفعلوا بهما شيئا النهما قد دخال تحت ظل سقفي.

 -9فقالوا ابعد الى هناك ثم قالوا جاء هذا االنسان ليتغرب و هو يحكم حكما االن نفعل بك ش ار اكثر منهما

فالحوا على الرجل لوط جدا و تقدموا ليكسروا الباب.

 -20فمد الرجالن ايديهما و ادخال لوطا اليهما الى البيت و اغلقا الباب.

 -22و اما الرجال الذين على باب البيت فضرباهم بالعمى من الصغير الى الكبير فعجزوا عن ان يجدوا

الباب.

 -21و قال الرجالن للوط من لك ايضا ههنا اصهارك و بنيك و بناتك و كل من لك في المدينة اخرج من

المكان.

 -21الننا مهلكان هذا المكان اذ قد عظم صراخهم امام الرب فارسلنا الرب لنهلكه.

 -24فخرج لوط و كلم اصهاره االخذين بناته و قال قوموا اخرجوا من هذا المكان الن الرب مهلك المدينة

فكان كمازح في اعين اصهاره.

 -21و لما طلع الفجر كان المالكان يعجالن لوطا قائلين قم خذ امراتك و ابنتيك الموجودتين لئال تهلك باثم

المدينة.

 -20و لما توانى امسك الرجالن بيده و بيد امراته و بيد ابنتيه لشفقة الرب عليه و اخرجاه و وضعاه خارج

المدينة.

 -26و كان لما اخرجاهم الى خارج انه قال اهرب لحياتك ال تنظر الى ورائك و ال تقف في كل الدائرة اهرب

الى الجبل لئال تهلك.

 -23فقال لهما لوط ال يا سيد.

 -29هوذا عبدك قد وجد نعمة في عينيك و عظمت لطفك الذي صنعت الي باستبقاء نفسي و انا ال اقدر

ان اهرب الى الجبل لعل الشر يدركني فاموت.

 -10هوذا المدينة هذه قريبة للهرب اليها و هي صغيرة اهرب الى هناك اليست هي صغيرة فتحيا نفسي.
 -12فقال له اني قد رفعت وجهك في هذا االمر ايضا ان ال اقلب المدينة التي تكلمت عنها.

 -11اسرع اهرب الى هناك الني ال استطيع ان افعل شيئا حتى تجيء الى هناك لذلك دعي اسم المدينة

صوغر.

 -11و اذ اشرقت الشمس على االرض دخل لوط الى صوغر.

 -14فامطر الرب على سدوم و عمورة كبريتا و نا ار من عند الرب من السماء.
 -11و قلب تلك المدن و كل الدائرة و جميع سكان المدن و نبات االرض.
 -10و نظرت امراته من وراءه فصارت عمود ملح.

 -16و بكر ابراهيم في الغد الى المكان الذي وقف فيه امام الرب.

 -13و تطلع نحو سدوم و عمورة و نحو كل ارض الدائرة و نظر و اذا دخان االرض يصعد كدخان االتون.
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 -19و حــدث لمــا اخــرب اهلل مــدن الــدائرة ان اهلل ذكــر اب ـراهيم و ارســل لوطــا مــن وســط االنقــالب حــين قلــب

المدن التي سكن فيها لوط "

واا مصير ال ر  ،والع س صداية ا .مع األبرار براهيم  ،والدالة الل ل م عنده .
(أم-:)4:1-20:1
(أم)11-20:1

"  -20النقاذك من المراة االجنبية من الغريبة المتملقة بكالمها.
 -26التاركة اليف صباها و الناسية عهد الهها.

 -23الن بيتها يسوخ الى الموت و سبلها الى االخيلة.

 -29كل من دخل اليها ال يؤوب و ال يبلغون سبل الحياة.

 -10حتى تسلك في طريق الصالحين و تحفظ سبل الصديقين.
 -12الن المستقيمين يسكنون االرض و الكاملين يبقون فيها.

 -11اما االشرار فينقرضون من االرض و الغادرون يستاصلون منها" .

(أم)4-2:1

"  -2يا ابني ال تنس شريعتي بل ليحفظ قلبك وصاياي.
 -1فانها تزيدك طول ايام و سني حياة و سالمة.

 -1ال تدع الرحمة و الحق يتركانك تقلدهما على عنقك اكتبهما على لوح قلبك.
 -4فتجد نعمة و فطنة صالحة في اعين اهلل و الناس "
م9)192-4393

يا إبني ال تصطادك المرأة الشريرة بمشورتها= لل

لنله

إلـى الجحـيم .ينا إبنني

لنسني شـريعتي ولـيحفظ

قلبك وصاياي= إوصايا ا .ه نور إ له دعوة للرك الخ ية فتجد نعمة وفطنة صالحة عند اهلل والناس.
(إش-:)1:21-20:22
(إش)20-20:22

"  -20و يكون في ذلك اليوم ان اصل يسى القائم راية للشعوب اياه تطلب االمم و يكون محله مجدا.

 -22و يكون في ذلك اليوم ان السيد يعيد يده ثانية ليقتني بقية شعبه التي بقيت من اشور و من مصر و

من فتروس و من كوش و من عيالم و من شنعار و من حماة و من جزائر البحر.

 -21و يرفع راية لالمم و يجمع منفيي اسرائيل و يضم مشتتي يهوذا من اربعة اطراف االرض.

 -21فيزول حسد افرايم و ينقرض المضايقون من يهوذا افرايم ال يحسد يهوذا و يهوذا ال يضايق افرايم.

 -24و ينقضان على اكتاف الفلسطينيين غربا و ينهبون بني المشرق معا يكون على ادوم و مواب امتداد

يدهما و بنو عمون في طاعتهما.
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 -21و يبيد الرب لسان بحر مصر و يهز يده على النهر بقوة ريحه و يضربه الى سبع سواق و يجيز فيها

باالحذية.

 -20و تكون سكة لبقية شعبه التي بقيت من اشور كما كان السرائيل يوم صعوده من ارض مصر" .

(إش)1-2:21

"  -2و تقول في ذلك اليوم احمدك يا رب النه اذ غضبت علي ارتد غضبك فتعزيني.

 -1هوذا اهلل خالصي فاطمئن و ال ارتعب ال ن ياه يهوه قوتي و ترنيمتي و قد صار لي خالصا "

إش9)3943-43944

هنننا نننرى لأسننيس م ننوت المسنني عننن رين مولننتا يكــون قبــره ممجــدا= إبمولننت فننرت خ ايانننا بننل خ ايننا ننل

العالما ليقتني بقية الشعوب .وياع الملبة إي ي

الجميعا فال أفـرايم يحسـد يهـوذا وال يهـوذا يعـادي إفـرايم.

وياع إب يس للت يدام نيسلتا يلقون أيديهم على آدوم ومـوآب .ومنن إنرل م يسنبلون ا.ا فتقـول فـي ذلـك

علي ثم رددت غضبك عني ورحمتني .هوذا السيد اهلل خالصي.
اليوم أباركك يا رب ألنك غضبت َّ
القراءات:

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)0-2:13

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)3،6 :9

مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)4 :9

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :لو)10-10:10

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :يو)10-44:21

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس( :رو)22-0:4
الكــــــــــــــــــــــاثوليكون( :يع)20-2:4

مزمور باكر (مز " -:)3،6 :9رنموا للرب الساكن في صهيون اخبروا بين الشعوب بافعاله .النه مطالب
بالدماء ذكرهم لم ينس صراخ المساكين "

مخمور با ر9

رتلـوا لل ـرب الســاكن فــي صــهيون= ع ن

ل امننت ووصنناياه اللنني لجع نننا نسن ك إنني النننور ول ننون لنننا لينناة بديننة.

وأخبروا في األمم (بحكمته) بأعماله .ألنه طلب الدماء وتذكرها= ألنت

يلرك ظالم و خا ئ .هو ي ينل نالنت

لع نا نلو ول نت عادل إي دينونلت.
إنجيل باكر (لو-:)10-10:10

"  -10فراقبوه و ارسلوا جواسيس يتراءون انهم ابرار لكي يمسكوه بكلمة حتى يسلموه الى حكم الوالي و

سلطانه.

 -12فسالوه قائلين يا معلم نعلم انك باالستقامة تتكلم و تعلم و ال تقبل الوجوه بل بالحق تعلم طريق اهلل.
 -11ايجوز لنا ان نعطي جزية لقيصر ام ال.
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 -11فشعر بمكرهم و قال لهم لماذا تجربونني.

 -14اروني دينا ار لمن الصورة و الكتابة فاجابوا و قالوا لقيصر.
 -11فقال لهم اعطوا اذا ما لقيصر لقيصر و ما هلل هلل.

 -10فلم يقدروا ان يمسكوه بكلمة قدام الشعب و تعجبوا من جوابه و سكتوا "

إنجيل با ر9

لظ ل مة المسي إي رده ع

الجواسنيس "إعطوا ما لقيصر لقيصر ومـا هلل هلل" هنله الل منة الالن ائينة ياناً

موجودة إي ل وصاياه و المت ،ليست وصية بال ل مة ،ل وصية ه نور وهدإ ا ن ل ون لنا لياة بدية.
البولس (رو-:)22-0:4

"  -0كما يقول داود ايضا في تطويب االنسان الذي يحسب له اهلل ب ار بدون اعمال.
 -6طوبى للذين غفرت اثامهم و سترت خطاياهم.
 -3طوبى للرجل الذي ال يحسب له الرب خطية.

 -9افهذا التطويب هو على الختان فقط ام على الغرلة ايضا الننا نقول انه حسب البراهيم االيمان برا.

 -20فكيف حسب اوهو في الختان ام في الغرلة ليس في الختان بل في الغرلة.

 -22و اخذ عالمة الختان ختما لبر االيمان الذي كان في الغرلة ليكون ابا لجميع الـذين يؤمنـون و هـم فـي

الغرلة كي يحسب لهم ايضا البر "
البولس9
المسي

ل ل ي يبرر العالم ت .إم ما ان لنا من عمال بدون إيمنان إنال إائندة منن عمالننا و نل منن ين من

يدان ..ي عاً إلا ان يليا لياة اللوبة بعد إيمانت.
الكاثوليكون (يع-:)20-2:4

"  -2من اين الحروب و الخصومات بينكم اليست من هنا من لذاتكم المحاربة في اعضائكم.

 -1تشتهون و لستم تمتلكون تقتلون و تحسدون و لستم تقدرون ان تنالوا تخاصمون و تحاربون و لستم

تمتلكون النكم ال تطلبون.

 -1تطلبون و لستم تاخذون النكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم.

 -4ايها الزناة و الزواني اما تعلمون ان محبة العالم عداوة هلل فمن اراد ان يكون محبا للعالم فقد صار عدوا

هلل.

 -1ام تظنون ان الكتاب يقول باطال الروح الذي حل فينا يشتاق الى الحسد.

 -0و لكنه يعطي نعمة اعظم لذلك يقول يقاوم اهلل المستكبرين و اما المتواضعون فيعطيهم نعمة.
 -6فاخضعوا هلل قاوموا ابليس فيهرب منكم.

 -3اقتربوا الى اهلل فيقترب اليكم نقوا ايديكم ايها الخطاة و طهروا قلوبكم يا ذوي الرايين.
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 -9اكتئبوا و نوحوا و ابكوا ليتحول ضحككم الى نوح و فرحكم الى غم.
 -20اتضعوا قدام الرب فيرفعكم "

ال اثولي ون9

هنا نرى مالا بعد اإليمان .ع ينا ن

ن يع ال وات وال لات الملاربة إي عاائنا إ له ظ منة .وال نحب العالم

إ ننلا عـــداوة هلل .ونســـلك بتواضـــع .ونقـــاوم إبلـــيس .ونقتـــرب إلـــى اهلل بج ادنننا ،باإلبلعنناد عننن الخ يننة والج نناد
اإليجابي إي اإلللصا با .إي الص وات مثالً .ونقدم لوبة نائلين ع
من يب ي ع

خ اياه يلول لت ا .لخنت إل إر  .إا.

ي

خ ايانناا ولولوا ونوحـوا وابكـوا .عمومناً

لياة ال آبة.

اإلبركسيس (أع-:)0-2:13

"  -2و لما نجوا وجدوا ان الجزيرة تدعى مليطة.

 -1فقدم اهلها البرابرة لنا احسانا غير المعتاد النهم اوقدوا نا ار و قبلوا جميعنا من اجل المطر الذي اصابنا

و من اجل البرد.

 -1فجمع بولس كثي ار من القضبان و وضعها على النار فخرجت من الحرارة افعى و نشبت في يده.

 -4فلما راى البرابرة الوحش معلقا بيده قال بعضهم لبعض ال بد ان هذا االنسان قاتل لم يدعه العدل يحيا و

لو نجا من البحر.

 -1فنفض هو الوحش الى النار و لم يتضرر بشيء رديء.

 -0و اما هم فكانوا ينتظرون انه عتيد ان ينتفخ او يسقط بغتة ميتا فـاذ انتظـروا كثيـ ار و اروا انـه لـم يعـرض

له شيء مضر تغيروا و قالوا هو اله "

اإلبر سيس9

نرى ال رامة اللي ياع ا ا .ع

األمناء ،إل لس

هل الجخيرة مال ة بولس نت إلت.
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يوم الجمعة من األسبوع الثالث

رجوع للفهرس

إنجيل القداس (لو-:)10-24:22

"  -24و كان يخرج شيطانا و كان ذلك اخرس فلما اخرج الشيطان تكلم االخرس فتعجب الجموع.

 -21و اما قوم منهم فقالوا ببعلزبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين.
 -20و اخرون طلبوا منه اية من السماء يجربونه.

 -26فعلم افكارهم و قال لهم كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب و بيت منقسم على بيت يسقط.

 -23فان كان الشيطان ايضا ينقسم على ذاته فكيف تثبت مملكته النكم تقولون اني ببعلزبول اخرج

الشياطين.

 -29فان كنت انا ببعلزبول اخرج الشياطين فابناؤكم بمن يخرجون لذلك هم يكونون قضاتكم.
 -10و لكن ان كنت باصبع اهلل اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت اهلل.
 -12حينما يحفظ القوي داره متسلحا تكون امواله في امان.

 -11و لكن متى جاء من هو اقوى منه فانه يغلبه و ينزع سالحه الكامل الذي اتكل عليه و يوزع غنائمه.
 -11من ليس معي فهو علي و من ال يجمع معي فهو يفرق.

 -14متى خرج الروح النجس من االنسان يجتاز في اماكن ليس فيها ماء يطلب راحة و اذ ال يجد يقول

ارجع الى بيتي الذي خرجت منه.

 -11فياتي و يجده مكنوسا مزينا.

 -10ثم يذهب و ياخذ سبعة ارواح اخر اشر منه فتدخل و تسكن هناك فتصير اواخر ذلك االنسان اشر من

اوائله "

إنجيل القداس9
ال ي ان يوى ويد يلل إنسنان ويسنلعبده ،ل نن المسني األينوى ينادر ن يلررننا ويلنرر نل منن إسنلعبده إب نيس و

إسننلعبدلت الخ يننة ،ويأخننله المسنني لنفسننت غنيمننة .ل ننن ع ينننا بعنند ن يخننر ال نني ان و لخننر الخ يننة ن نسننب
ونص ي إال يبق الق

م اناً إار اً م نوساً مخيناً ي يغري ال نيا ين ع ن العنودة) بنل نمل نئ منن النرو القندس

وللك بالص وات واللسابي المسلمرة.

مزمور إنجيل القداس (مز " -:)2 :21احفظني يا اهلل الني عليك توكلت .قلت للرب انت سيدي خيري ال

شيء غيرك "

مخمور اإلنجيل9
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بد من اإلل ال ع

ا .ليلفظنا من هلا العدو ال رير لل

يعود يسلعبدنا بعد ن لررننا المسني ا إحفظنـي

يــا رب فــإني عليــك توكلــت .قلــت للــرب أنــت ربــي= نننا خااننع لننك ،عبنند لننك ولسننت إلب نيس .ولــيس تحتــاج إلــى

خيرات= لست نت المللا إل عبوديلي بل نا المللا إل ربوبيلك .القداس الغريغوري).

النبوات:

(تث)22:20-6:9

(إش)21-1:21

(2صم)11:14-10:11
(أي)11-2:21

يشوع بن سيراخ ()4:1-2:1

(تث-:)22:20-6:9
(تث)19-6:9

"  -6اذكر ال تنسى كيف اسخطت الرب الهك في البرية من اليوم الذي خرجت فيه من ارض مصر حتى اتيتم
الى هذا المكان كنتم تقاومون الرب.

 -3حتى في حوريب اسخطتم الرب فغضب الرب عليكم ليبيدكم.

 -9حين صعدت الى الجبل لكي اخذ لوحي الحجر لوحي العهد الذي قطعه الرب معكم اقمت في الجبل

اربعين نها ار و اربعين ليلة ال اكل خب از و ال اشرب ماء.

 -20و اعطاني الرب لوحي الحجر المكتوبين باصبع اهلل و عليهما مثل جميع الكلمات التي كلمكم بها الرب

في الجبل من وسط النار في يوم االجتماع.

 -22و في نهاية االربعين نها ار و االربعين ليلة لما اعطاني الرب لوحي الحجر لوحي العهد.

 -21قال الرب لي قم انزل عاجال من هنا النه قد فسد شعبك الذي اخرجته من مصر زاغوا سريعا عن

الطريق التي اوصيتهم صنعوا النفسهم تمثاال مسبوكا.

 -21و كلمني الرب قائال رايت هذا الشعب و اذا هو شعب صلب الرقبة.

 -24اتركني فابيدهم و امحو اسمهم من تحت السماء و اجعلك شعبا اعظم و اكثر منهم.
 -21فانصرفت و نزلت من الجبل و الجبل يشتعل بالنار و لوحا العهد في يدي.

 -20فنظرت و اذا انتم قد اخطاتم الى الرب الهكم و صنعتم النفسكم عجال مسبوكا و زغتم سريعا عن

الطريق التي اوصاكم بها الرب.

 -26فاخذت اللوحين و طرحتهما من يدي و كسرتهما امام اعينكم.

 -23ثم سقطت امام الرب كاالول اربعين نها ار و اربعين ليلة ال اكل خب از و ال اشرب ماء من اجل كل

خطاياكم التي اخطاتم بها بعملكم الشر امام الرب الغاظته.

 -29الني فزعت من الغضب و الغيظ الذي سخطه الرب عليكم ليبيدكم فسمع لي الرب تلك المرة ايضا.
 -10و على هرون غضب الرب جدا ليبيده فصليت ايضا من اجل هرون في ذلك الوقت.

 -12و اما خطيتكم العجل الذي صنعتموه فاخذته و احرقته بالنار و رضضته و طحنته جيدا حتى نعم

كالغبار ثم طرحت غباره في النهر المنحدر من الجبل.
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 -11و في تبعيرة و مسة و قبروت هتاوة اسخطتم الرب.

 -11و حين ارسلكم الرب من قادش برنيع قائال اصعدوا امتلكوا االرض التي اعطيتكم عصيتم قول الرب

الهكم و لم تصدقوه و لم تسمعوا لقوله.

 -14قد كنتم تعصون الرب منذ يوم عرفتكم.

 -11فسقطت امام الرب االربعين نها ار و االربعين ليلة التي سقطتها الن الرب قال انه يهلككم.

 -10و صليت للرب و قلت يا سيد الرب ال تهلك شعبك و ميراثك الذي فديته بعظمتك الذي اخرجته من

مصر بيد شديدة.

 -16اذكر عبيدك ابراهيم و اسحق و يعقوب ال تلتفت الى غالظة هذا الشعب و اثمه و خطيته.

 -13لئال تقول االرض التي اخرجتنا منها الجل ان الرب لم يقدر ان يدخلهم االرض التي كلمهم عنها و

الجل انه ابغضهم اخرجهم لكي يميتهم في البرية.

 -19و هم شعبك و ميراثك الذي اخرجته بقوتك العظيمة و بذراعك الرفيعة" .

(تث)22-2:20

"  -2في ذلك الوقت قال لي الرب انحت لك لوحين من حجر مثل االولين و اصعد الي الى الجبل و اصنع

لك تابوتا من خشب.

 -1فاكتب على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين االولين اللذين كسرتهما و تضعهما في التابوت.
 -1فصنعت تابوتا من خشب السنط و نحت لوحين من حجر مثل االولين و صعدت الى الجبل و اللوحان

في يدي.

 -4فكتب على اللوحين مثل الكتابة االولى الكلمات العشر التي كلمكم بها الرب في الجبل من وسط النار في

يوم االجتماع و اعطاني الرب اياها.

 -1ثم انصرفت و نزلت من الجبل و وضعت اللوحين في التابوت الذي صنعت فكانا هناك كما امرني الرب.
 -0و بنو اسرائيل ارتحلوا من ابار بني يعقان الى موسير هناك مات هرون و هناك دفن فكهن العازار ابنه

عوضا عنه.

 -6من هناك ارتحلوا الى الجدجود و من الجدجود الى يطبات ارض انهار ماء.

 -3في ذلك الوقت افرز الرب سبط الوي ليحملوا تابوت عهد الرب و لكي يقفوا امام الرب ليخدموه و يباركوا

باسمه الى هذا اليوم.

 -9الجل ذلك لم يكن لالوي قسم و ال نصيب مع اخوته الرب هو نصيبه كما كلمه الرب الهك.

 -20و انا مكثت في الجبل كااليام االولى اربعين نها ار و اربعين ليلة و سمع الرب لي تلك المرة ايضا و لم

يشا الرب ان يهلكك.

 -22ثــم قــال لــي الــرب قــم اذهــب لالرتحــال امــام الشــعب فيــدخلوا و يمتلك ـوا االرض التــي حلفــت البــائهم ان

اعطيهم "

لث9)4494-497
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هنا موس يعدد ل ع

خ ائ م اللي ب نا

انبوا ا .ول نن م لنابوا ويبنل ا .لنوبل م و دخ نم ر= الميعناد رمنخ

السماء اللي يدخل ل ا اللائبين.
(2صم-:)11:14-10:11
(2صم)19-10:11

"  -10فذهب شاول عن جانب الجبل من هنا و داود و رجاله عن جانب الجبل من هناك و كان داود يفر
في الذهاب من امام شاول و كان شاول و رجاله يحاوطون داود و رجاله لكي ياخذوهم.

 -16فجاء رسول الى شاول يقول اسرع و اذهب الن الفلسطينيين قد اقتحموا االرض.

 -13فرجع شاول عن اتباع داود و ذهب للقاء الفلسطينيين لذلك دعي ذلك الموضع صخرة الزلقات.
 -19و صعد داود من هناك و اقام في حصون عين جدي" .

(2صم)11-2:14

"  -2و لما رجع شاول من وراء الفلسطينيين اخبروه قائلين هوذا داود في برية عين جدي.

 -1فاخذ شاول ثالثة االف رجل منتخبين من جميع اسرائيل و ذهب يطلب داود و رجاله على صخور

الوعول.

 -1و جاء الى صير الغنم التي في الطريق و كان هناك كهف فدخل شاول لكي يغطي رجليه و داود ورجاله

كانوا جلوسا في مغابن الكهف.

 -4فقال رجال داود له هوذا اليوم الذي قال لك عنه الرب هانذا ادفع عدوك ليدك فتفعل به ما يحسن في

عينيك فقام داود و قطع طرف جبة شاول سرا.

 -1و كان بعد ذلك ان قلب داود ضربه على قطعه طرف جبة شاول.

 -0فقال لرجاله حاشا لي من قبل الرب ان اعمل هذا االمر بسيدي بمسيح الرب فامد يدي اليه النه مسيح

الرب هو.

 -6فوبخ داود رجاله بالكالم و لم يدعهم يقومون على شاول و اما شاول فقام من الكهف و ذهب في

طريقه.

 -3ثم قام داود بعد ذلك و خرج من الكهف و نادى وراء شاول قائال يا سيدي الملك و لما التفت شاول الى

ورائه خر داود على وجهه الى االرض و سجد.

 -9و قال داود لشاول لماذا تسمع كالم الناس القائلين هوذا داود يطلب اذيتك.

 -20هوذا رات عيناك اليوم هذا كيف دفعك الرب اليوم ليدي في الكهف و قيل لي ان اقتلك و لكنني اشفقت

عليك و قلت ال امد يدي الى سيدي النه مسيح الرب هو.

 -22فانظر يا ابي انظر ايضا طرف جبتك بيدي فمن قطعي طرف جبتك و عدم قتلي اياك اعلم و انظر انه

ليس في يدي شر و ال جرم و لم اخطئ اليك و انت تصيد نفسي لتاخذها.

 -21يقضي الرب بيني و بينك و ينتقم لي الرب منك و لكن يدي ال تكون عليك.
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 -21كما يقول مثل القدماء من االشرار يخرج شر و لكن يدي ال تكون عليك.

 -24وراء من خرج ملك اسرائيل وراء من انت مطارد وراء كلب ميت وراء برغوث واحد.

 -21فيكون الرب الديان و يقضي بيني و بينك و يرى و يحاكم محاكمتي و ينقذني من يدك.

 -20فلما فرغ داود من التكلم بهذا الكالم الى شاول قال شاول اهذا صوتك يا ابني داود و رفع شاول

صوته و بكى.

 -26ثم قال لداود انت ابر مني النك جازيتني خي ار و انا جازيتك شرا.

 -23و قد اظهرت اليوم انك عملت بي خي ار الن الرب قد دفعني بيدك و لم تقتلني.

 -29فاذا وجد رجل عدوه فهل يطلقه في طريق خير فالرب يجازيك خي ار عما فعلته لي اليوم هذا.
 -10و االن فاني علمت انك تكون ملكا و تثبت بيدك مملكة اسرائيل.

 -12فاحلف لي االن بالرب انك ال تقطع نسلي من بعدي و ال تبيد اسمي من بيت ابي.

 -11فحلف داود لشاول ثم ذهب شاول الى بيته و اما داود و رجاله فصعدوا الى الحصن "
4صم9)33931-33932

هنا نرى ا .ينقل عبده البار داود من عدائت .وه لا يلفظنا ا .من عدائنا ال يا ين.
(إش-:)21-1:21

"  -1اقيموا راية على جبل اقرع ارفعوا صوتا اليهم اشيروا باليد ليدخلوا ابواب العتاة.
 -1انا اوصيت مقدسي و دعوت ابطالي الجل غضبي مفتخري عظمتي.

 -4صوت جمهور على الجبال شبه قوم كثيرين صوت ضجيج ممالك امم مجتمعة رب الجنود يعرض جيش

الحرب.

 -1ياتون من ارض بعيدة من اقصى السماوات الرب و ادوات سخطه ليخرب كل االرض.
 -0ولولوا الن يوم الرب قريب قادم كخراب من القادر على كل شيء.
 -6لذلك ترتخي كل االيادي و يذوب كل قلب انسان.

 -3فيرتاعون تاخذهم اوجاع و مخاض يتلوون كوالدة يبهتون بعضهم الى بعض وجوههم وجوه لهيب.
 -9هوذا يوم الرب قادم قاسيا بسخط و حمو غضب ليجعل االرض خرابا و يبيد منها خطاتها.

 -20فان نجوم السماوات و جبابرتها ال تبرز نورها تظلم الشمس عند طلوعها و القمر ال يلمع بضوءه.

 -22و اعاقب المسكونة على شرها و المنافقين على اثمهم و ابطل تعظم المستكبرين و اضع تجبر العتاة.
 -21و اجعل الرجل اعز من الذهب االبريز و االنسان اعز من ذهب اوفير.

 -21لذلك ازلزل السماوات و تتزعزع االرض من مكانها في سخط رب الجنود و في يوم حمو غضبه "

إش9)42-3942

نننرى هنننا عقوبننات ا .ع ن األ نرارا هــوذا يــوم الــرب قــادم بغيــر صــفح وال شــفاء .بســخط وغضــب .ليجعــل

المسكونة كلها خرابا ويبيد الخطاة منها.
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(أي-:)11-2:21

"  -2فاجاب اليفاز التيماني و قال.

 -1العل الحكيم يجيب عن معرفة باطلة و يمال بطنه من ريح شرقية.
 -1فيحتج بكالم ال يفيد و باحاديث ال ينتفع بها.

 -4اما انت فتنافي المخافة و تناقض التقوى لدى اهلل.
 -1الن فمك يذيع اثمك و تختار لسان المحتالين.

 -0ان فمك يستذنبك ال انا و شفتاك تشهدان عليك.
 -6اصورت اول الناس ام ابدئت قبل التالل.

 -3هل تنصت في مجلس اهلل او قصرت الحكمة على نفسك.

 -9ماذا تعرفه و ال نعرفه نحن و ماذا تفهم و ليس هو عندنا.

 -20عندنا الشيخ و االشيب اكبر اياما من ابيك.

 -22اقليلة عندك تعزيات اهلل و الكالم معك بالرفق.
 -21لماذا ياخذك قلبك و لماذا تختلج عيناك.

 -21حتى ترد على اهلل و تخرج من فيك اقواال.

 -24من هو االنسان حتى يزكو او مولود المراة حتى يتبرر.

 -21هوذا قديسوه ال ياتمنهم و السماوات غير طاهرة بعينيه.
 -20فبالحري مكروه و فاسد االنسان الشارب االثم كالماء.
 -26اوحي اليك اسمع لي فاحدث بما رايته.

 -23ما اخبر به حكماء عن ابائهم فلم يكتموه.

 -29الذين لهم وحدهم اعطيت االرض و لم يعبر بينهم غريب.

 -10الشرير هو يتلوى كل ايامه و كل عدد السنين المعدودة للعاتي.
 -12صوت رعوب في اذنيه في ساعة سالم ياتيه المخرب.
 -11ال يامل الرجوع من الظلمة و هو مرتقب للسيف.

 -11تائه هو الجل الخبز حيثما يجده و يعلم ان يوم الظلمة مهيا بين يديه.
 -14يرهبه الضر و الضيق يتجبران عليه كملك مستعد للوغى.
 -11النه مد على اهلل يده و على القدير تجبر.

 -10عاديا عليه متصلب العنق باوقاف مجانه معباة.

 -16النه قد كسا وجهه سمنا و ربى شحما على كليتيه.

 -13فيسكن مدنا خربة بيوتا غير مسكونة عتيدة ان تصير رجما.
 -19ال يستغني و ال تثبت ثروته و ال يمتد في االرض مقتناه.
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 -10ال تزول عنه الظلمة خراعيبه تيبسها السموم و بنفخة فمه يزول.
 -12ال يتكل على السوء يضل الن السوء يكون اجرته.
 -11قبل يومه يتوفى و سعفه ال يخضر.

 -11يساقط كالجفنة حصرمه و ينثر كالزيتون زهره.

 -14الن جماعة الفجار عاقر و النار تاكل خيام الرشوة.
 -11حبل شقاوة و ولد اثما و بطنه انشا غشا "
ي9)25-4945

اننت ملبنة منن ا .لنت للأديبنت وا .ين د

أيسير عوض خطاياك يؤدبك قليال= إلاً م م يو
ٌ
منا لت خ اياها من هو اإلنسان حتى يزكو ومولود المرأة حتى يتبرر.
(سيراخ -:)4:1-2:1
(سيراخ )11-2:1

"  -2يا بني ان اقبلت لخدمة الرب االله فاثبت على البر و التقوى و اعدد نفسك للتجربة.
 -1ارشد قلبك و احتمل امل اذنك و اقبل اقوال العقل و ال تعجل وقت النوائب.

 -1انتظر بصبر ما تنتظره من اهلل الزمه و ال ترتدد لكي تزداد حياة في اواخرك.
 -4مهما نابك فاقبله و كن صاب ار على صروف اتضاعك.

 -1فان الذهب يمحص في النار و المرضيين من الناس يمحصون في اتون االتضاع.
 -0امن به فينصرك قوم طرقك و امله احفظ مخافته و ابق عليها في شيخوختك.
 -6ايها المتقون للرب انتظروا رحمته و ال تحيدوا لئال تسقطوا.
 -3ايها المتقون للرب امنوا به فال يضيع اجركم.

 -9ايها المتقون للرب املوا الخيرات و السرور االبدي و الرحمة.

 -20ايها المتقون للرب احبوه فتستنير قلوبكم.

 -22انظروا الى االجيال القديمة و تاملوا هل توكل احد على الرب فخزي.
 -21او ثبت على مخافته فخذل او دعاه فاهمل.

 -21فان الرب راوف رحيم يغفر الخطايا و يخلص في يوم الضيق.

 -24ويل للقلوب الهيابة و لاليدي المتراخية و للخاطئ الذي يمشي في طريقين.
 -21ويل للقلب المتواني انه ال يؤمن و لذلك ال حماية له.

 -20ويل لكم ايها الذين فقدوا الصبر و تركوا الطرق المستقيمة و مالوا الى طرق السوء.
 -26فماذا تصنعون يوم افتقاد الرب.

 -23ان المتقين للرب ال يعاصون اقواله و المحبين له يحفظون طرقه.

 -29ان المتقين للرب يبتغون مرضاته و المحبين له يمتلئون من الشريعة.
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 -10ان المتقين للرب يهيئون قلوبهم و يخضعون امامه نفوسهم.

 -12ان المتقين للرب يحفظون وصاياه و يصبرون الى يوم افتقاده.
 -11قائلين ان لم نتب نقع في يدي الرب ال في ايدي الناس.
 -11الن رحمته على قدر عظمته" .

(سيراخ )4-2:1

"  -2بنو الحكمة جماعة الصديقين و ذريتهم اهل الطاعة و المحبة.
 -1يا بني اسمعوا اقوال ابيكم و اعملوا بها لكي تخلصوا.

 -1فان الرب قد اكرم االب في االوالد و اثبت حكم االم في البنين.

 -4من اكرم اباه فانه يكفر خطاياه و يمتنع عنها و يستجاب له في صالة كل يوم "
ي وع بن سيراخ9)192-493

يا إبني إن أقبلت لخدمة الرب هيـئ نفسـك للتجـارب ..فـإن الـذهب يمحـص بالنـار إنا .يلن
وي دب م لي مع إ ي م .بل نت ييل نت ي مل رئيس خالصنا المسي با

القراءات:

ن ي منل مخلارينت

م ع .)4393

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)22،20 :21

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)22-0:11

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس( :عب)3-2:22

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :لو)10-24:22

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :لو)13-16:10
الكــــــــــــــــــــــاثوليكون( :يه)11-26:2

مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)2 :21

مزمور باكر (مز " -:)22،20 :21ألنك ال تترك نفسي فى الجحيم ،وال تدع قدوسك يـرى فسـادا .قـد عرفتنـي

طرق الحياة .تمألني فرحامن وجهك .هلليلويا "
مخمور با ر9

ألنك ال تترك نفسي في الجحيم وال تدع تقيك أن يرى فسادا= هله نبنوة عنن ييامنة المسني ل نن منا ينام المسني

سنقوم نلن يااً .عرفتني طرق الحياة= ي وصاياه الل ه نور واللوبة الل ه لنا ا ن القيامة األول .
إنجيل باكر (لو-:)13-16:10

"  -16و حضر قوم من الصدوقيين الذين يقاومون امر القيامة و سالوه.

 -13قائلين يا معلم كتب لنا موسى ان مات الحد اخ و له امراة و مات بغير ولد ياخذ اخوه المراة و يقيم

نسال الخيه.
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 -19فكان سبعة اخوة و اخذ االول امراة و مات بغير ولد.
 -10فاخذ الثاني المراة و مات بغير ولد.

 -12ثم اخذها الثالث و هكذا السبعة و لم يتركوا ولدا و ماتوا.
 -11و اخر الكل ماتت المراة ايضا.

 -11ففي القيامة لمن منهم تكون زوجة النها كانت زوجة للسبعة.
 -14فاجاب و قال لهم يسوع ابناء هذا الدهر يزوجون و يزوجون.

 -11و لكن الذين حسبوا اهال للحصول على ذلك الدهر و القيامة من االموات ال يزوجون و ال يزوجون.
 -10اذ ال يستطيعون ان يموتوا ايضا النهم مثل المالئكة و هم ابناء اهلل اذ هم ابناء القيامة.

 -16و اما ان الموتى يقومون فقد دل عليه موسى ايضا في امر العليقة كما يقول الرب اله ابراهيم و اله

اسحق و اله يعقوب.

 -13و ليس هو اله اموات بل اله احياء الن الجميع عنده احياء "

إنجيل با ر9

هو عن لأ يد السيد المسي ع

إي ون لنا نصي

القيامة من األموات واللياة األبدينة .والمعنن موجنت ل نل مننا لمنالا

نقندم لوبنة

إي هله اللياة األبدية.

البولس (عب-:)3-2:22

"  -2و اما االيمان فهو الثقة بما يرجى و االيقان بامور ال ترى.
 -1فانه في هذا شهد للقدماء.

 -1بااليمان نفهم ان العالمين اتقنت بكلمة اهلل حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر.

 -4بااليمان قدم هابيل هلل ذبيحة افضل من قايين فيه شهد له انه بار اذ شهد اهلل لقرابينه و به و ان مات

يتكلم بعد.

 -1بااليمان نقل اخنوخ لكي ال يرى الموت و لم يوجد الن اهلل نقله اذ قبل نقله شهد له بانه قد ارضى اهلل.
 -0و لكن بدون ايمان ال يمكن ارضاؤه النه يجب ان الذي ياتي الى اهلل يؤمن بانه موجود و انه يجازي

الذين يطلبونه.

 -6بااليمان نوح لما اوحي اليه عن امور لم تر بعد خاف فبنى فلكا لخالص بيته فبه دان العالم و صار

وارثا للبر الذي حسب االيمان.

 -3بااليمان ابراهيم لما دعـي اطـاع ان يخـرج الـى المكـان الـذي كـان عتيـدا ان ياخـذه ميراثـا فخـرج و هـو ال

يعلم الى اين ياتي "
البولس9

هو عن اإليمان اللي بدونت

يم ن إرااء ا ..إ ل من ي من لقيقة بالسماء والقيامة ،واإليمـان هـو الثقـة بمـا

ُيرجى واإليقان بأمور ال ترى ..هل من ي من يقبل ن يسلمر إي ري الخ ية.
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الكاثوليكون (يه-:)11-26:2

"  -26و اما انتم ايها االحباء فاذكروا االقوال التي قالها سابقا رسل ربنا يسوع المسيح.

 -23فانهم قالوا لكم انه في الزمان االخير سيكون قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات فجورهم.
 -29هؤالء هم المعتزلون بانفسهم نفسانيون ال روح لهم.

 -10و اما انتم ايها االحباء فابنوا انفسكم على ايمانكم االقدس مصلين في الروح القدس.
 -12و احفظوا انفسكم في محبة اهلل منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة االبدية.
 -11و ارحموا البعض مميزين.

 -11و خلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد.
 -14و القادر ان يحفظكم غير عاثرين و يوقفكم امام مجده بال عيب في االبتهاج.

 -11االله الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد و العظمة و القدرة و السلطان االن و الى كل الدهور امين "

ال اثولي ون9

نرى ملناو ت ني انية للن الخمنان األخينر إلبعناد النناس عنن ا ..والرسنول يقنول أمـا أنـتم فـإبنوا أنفسـكم علـى

إيمانكم األقدس مصلين في الروح القدس .إجخاء من ينخدع النار .ما األبرار اللنائبين يقيمهم الرب أمـام مجـده
بال عيب في اإلبتهاج.

اإلبركسيس (أع-:)22-0:11

"  -0و لما علم بولس ان قسما منهم صدوقيون و االخر فريسيون صرخ في المجمع ايها الرجال االخوة انا
فريسي ابن فريسي على رجاء قيامة االموات انا احاكم.

 -6و لما قال هذا حدثت منازعة بين الفريسيين و الصدوقيين و انشقت الجماعة.

 -3الن الصدوقيين يقولون ان ليس قيامة و ال مالك و ال روح و اما الفريسيون فيقرون بكل ذلك.

 -9فحدث صياح عظيم و نهض كتبة قسم الفريسيين و طفقوا يخاصمون قائلين لسنا نجد شيئا رديا في

هذا االنسان و ان كان روح او مالك قد كلمه فال نحاربن اهلل.

 -20و لما حدثت منازعة كثيرة اختشى االمير ان يفسخوا بولس فامر العسكر ان ينزلوا و يختطفوه من

وسطهم و ياتوا به الى المعسكر.

 -22و في الليلة التالية وقف به الرب و قال ثق يا بولس النك كما شهدت بما لي في اورشليم هكذا ينبغي

ان تشهد في رومية ايضا "
اإلبر سيس9

هنا المناخعة بين الصدوييين والفريسنيين بسنب

عقيندة القيامنة ،اللني ممنن ب نا بنولس .وننرى الل منة اللني ع اهنا

ا .لبولس .وه لا ا .يع ي ألو ده ل مة إي ل مويم ،ما األ رار إ م بال ل مة.
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رجوع للفهرس

إنجيل القداس (مت-:)11-11:23

"  -11لذلك يشبه ملكوت السماوات انسانا ملكا اراد ان يحاسب عبيده.

 -14فلما ابتدا في المحاسبة قدم اليه واحد مديون بعشرة االف وزنة.

 -11و اذ لم يكن له ما يوفي امر سيده ان يباع هو و امراته و اوالده و كل ما له و يوفي الدين.
 -10فخر العبد و سجد له قائال يا سيد تمهل علي فاوفيك الجميع.
 -16فتحنن سيد ذلك العبد و اطلقه و ترك له الدين.

 -13و لما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقائه كان مديونا له بمئة دينار فامسكه و اخذ بعنقه قائال

اوفني ما لي عليك.

 -19فخر العبد رفيقه على قدميه و طلب اليه قائال تمهل علي فاوفيك الجميع.
 -10فلم يرد بل مضى و القاه في سجن حتى يوفي الدين.

 -12فلما راى العبيد رفقاؤه ما كان حزنوا جدا و اتوا و قصوا على سيدهم كل ما جرى.

 -11فدعاه حينئذ سيده و قال له ايها العبد الشرير كل ذلك الدين تركته لك النك طلبت الي.
 -11افما كان ينبغي انك انت ايضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك انا.

 -14و غضب سيده و سلمه الى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه.

 -11فهكذا ابي السماوي يفعل بكم ان لم تتركوا من قلوبكم كل واحد الخيه زالته "

إنجيل القداس9
ا .لن يغفر إن لم نغفر إلخولنا مت.)4193
مزمور إنجيل القداس (مز " -:)22،20 :10استمع يا رب بصـوتي ادعـو فـارحمني و اسـتجب لـي .لـك قـال

قلبي قلت اطلبوا وجهي وجهك يا رب اطلب "
مخمور اإلنجيل9

أسبح وأرتل للرب إستمع يا رب صوتي ..إرحمني= ع ينا باللوسل دائماً ليغفر ا .لنا.

القراءات:

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)11-21:11

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)1،2 :219

مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)22،20 :10

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :مر)16-26:20

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس1( :كو)22-1:6
الكاثوليكون:

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :مت)11-11:23

(يع)10-24:1
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مزمــور بــاكر (مــز -2 " -:)1،2 :219مــن االعمــاق صــرخت اليــك يــا رب -1 .يــا رب اســمع صــوتي لــتكن

اذناك مصغيتين الى صوت تضرعاتي "
مخمور با ر9

سمعنا إي إنجيل با ر ن ري اللياة األبدية ي خم لت [ ]4لفظ الوصايا [ ]3ن نبيع ل ما نم ك.
مننا معن ن

ن نبيننع ب ن لفقنند األ ننياء الماديننة  ،و م ننلات هننلا العننالم ييمل ننا إ ن نظرنننا  .وهننلا لننن يلنندث إ ّ لننو

إ ل فنا الجوهرة ال ثيرة الثمن  ،لينئل سنبيع ما ان إ نظرنا لئ سابقا .

ومن اللي يسل يع هلاب هو من يصرخ  .دائماًا من األعماق صرخت إليك .واألعما يد ل ون عما الخ ينة
ويند ل نون عمنا ملبنة العننالم والمنال .ومنن يصنرخ يلنقن ي بنت وينرى نخص الننر الجنوهرة ال ثينرة النثمن إينندرك
لفاهة هلا العالم .وإي اإلنجيل نسمع ارورة عدم اإلل ال ع

مرالم ا ،.لللك يصرخ لت.

ي ئ .والمرنم هنا نراه

يل ل ع

ئ سوى

إنجيل باكر (مر-:)16-26:20

"  -26و فيما هو خارج الى الطريق ركض واحد و جثا له و ساله ايها المعلم الصالح ماذا اعمل الرث

الحياة االبدية.

 -23فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا ليس احد صالحا اال واحد و هو اهلل.

 -29انت تعرف الوصايا ال تزن ال تقتل ال تسرق ال تشهد بالزور ال تسلب اكرم اباك و امك.
 -10فاجاب و قال له يا معلم هذه كلها حفظتها منذ حداثتي.

 -12فنظر اليه يسوع و احبه و قال له يعوزك شيء واحد اذهب بع كل ما لك و اعط الفقراء فيكون لك كنز

في السماء و تعال اتبعني حامال الصليب.

 -11فاغتم على القول و مضى حزينا النه كان ذا اموال كثيرة.

 -11فنظر يسوع حوله و قال لتالميذه ما اعسر دخول ذوي االموال الى ملكوت اهلل.

 -14فتحير التالميذ من كالمه فاجاب يسوع ايضا و قال لهم يا بني ما اعسر دخول المتكلين على االموال

الى ملكوت اهلل.

 -11مرور جمل من ثقب ابرة ايسر من ان يدخل غني الى ملكوت اهلل.
 -10فبهتوا الى الغاية قائلين بعضهم لبعض فمن يستطيع ان يخلص.

 -16فنظر اليهم يسوع و قال عند الناس غير مسـتطاع و لكـن لـيس عنـد اهلل الن كـل شـيء مسـتطاع عنـد

اهلل "

إنجيل با ر9
س ن ال ال ننا

عننن مننالا يعمننل ليننرث اللينناة األبديننة .واجابننة المسنني لننل خص إنني ا لنني

[ ]3بع ل ما لك

[ ]2إع الفقراء .إي ون لك نخ إي السماء.

453

[ ]4إلفننظ الوصننايا
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البولس (1كو-:)22-1:6

"  -1اقبلونا لم نظلم احدا لم نفسد احدا لم نطمع في احد.

 -1ال اقول هذا الجل دينونة الني قد قلت سابقا انكم في قلوبنا لنموت معكم و نعيش معكم.

 -4لي ثقة كثيرة بكم لي افتخار كثير من جهتكم قد امتالت تعزية و ازددت فرحا جدا في جميع ضيقاتنا.
 -1الننا لما اتينا الى مكدونية لم يكن لجسدنا شيء من الراحة بل كنا مكتئبين في كل شيء من خارج

خصومات من داخل مخاوف.

 -0لكن اهلل الذي يعزي المتضعين عزانا بمجيء تيطس.

 -6و ليس بمجيئه فقط بل ايضا بالتعزية التي تعزى بها بسببكم و هو يخبرنا بشوقكم و نوحكم و غيرتكم

الجلي حتى اني فرحت اكثر.

 -3الني و ان كنت قد احزنتكم بالرسالة لست اندم مع اني ندمت فاني ارى ان تلك الرسالة احزنتكم و لو

الى ساعة.

 -9االن انا افرح ال النكم حزنتم بل النكم حزنتم للتوبة النكم حزنتم بحسب مشيئة اهلل لكي ال تتخسروا منا

في شيء.

 -20الن الحزن الذي بحسب مشيئة اهلل ينشئ توبة لخالص بال ندامة و اما حزن العالم فينشئ موتا.

 -22فانه هوذا حزنكم هـذا عينـه بحسـب مشـيئة اهلل كـم انشـا فـيكم مـن االجتهـاد بـل مـن االحتجـاج بـل مـن

الغيظ بل من الخوف بل من الشوق بل من الغيرة بل من االنتقام في كل شيء اظهرتم انفسكم انكم ابرياء في

هذا االمر "
البولس9

بولس الرسول يدعونا لنلخن ع

خ ايانا ،لخن ل لوبة وليس لنخن ع ن

في اهلل ينشئ توبة للخالص بال ندامة .أما حزن العالم فينشئ موتا.

ي خسنارة إني العنالم ألن الحـزن الـذي

الكاثوليكون (يع-:)10-24:1

"  -24ما المنفعة يا اخوتي ان قال احد ان له ايمانا و لكن ليس له اعمال هل يقدر االيمان ان يخلصه.

 -21ان كان اخ و اخت عريانين و معتازين للقوت اليومي.

 -20فقال لهما احدكم امضيا بسالم استدفئا و اشبعا و لكن لم تعطوهما حاجات الجسد فما المنفعة.
 -26هكذا االيمان ايضا ان لم يكن له اعمال ميت في ذاته.

 -23لكن يقول قائل انت لك ايمان و انا لي اعمال ارني ايمانك بدون اعمالك و انا اريك باعمالي ايماني.
 -29انت تؤمن ان اهلل واحد حسنا تفعل و الشياطين يؤمنون و يقشعرون.

 -10و لكن هل تريد ان تعلم ايها االنسان الباطل ان االيمان بدون اعمال ميت.
 -12الم يتبرر ابراهيم ابونا باالعمال اذ قدم اسحاق ابنه على المذبح.
 -11فترى ان االيمان عمل مع اعماله و باالعمال اكمل االيمان.
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 -11و تم الكتاب القائل فامن ابراهيم باهلل فحسب له ب ار و دعي خليل اهلل.
 -14ترون اذا انه باالعمال يتبرر االنسان ال بااليمان وحده.

 -11كذلك راحاب الزانية ايضا اما تبررت باالعمال اذ قبلت الرسل و اخرجتهم في طريق اخر.
 -10النه كما ان الجسد بدون روح ميت هكذا االيمان ايضا بدون اعمال ميت "

ال اثولي ون9

نرى ارورة األعمالا اإلنسان يتبرر باألعمال ال باإليمان وحده.

اإلبركسيس (أع-:)11-21:11

"  -21و لما صار النهار صنع بعض اليهود اتفاقا و حرموا انفسهم قائلين انهم ال ياكلون و ال يشربون

حتى يقتلوا بولس.

 -21و كان الذين صنعوا هذا التحالف اكثر من اربعين.

 -24فتقدموا الى رؤساء الكهنة و الشيوخ و قالوا قد حرمنا انفسنا حرما ان ال نذوق شيئا حتى نقتل

بولس.

 -21و االن اعلموا االمير انتم مع المجمع لكي ينزله اليكم غدا كانكم مزمعون ان تفحصوا باكثر تدقيق

عما له و نحن قبل ان يقترب مستعدون لقتله.

 -20و لكن ابن اخت بولس سمع بالكمين فجاء و دخل المعسكر و اخبر بولس.

 -26فاستدعى بولس واحدا من قواد المئات و قال اذهب بهذا الشاب الى االمير الن عنده شيئا يخبره به.
 -23فاخذه و احضره الى االمير و قال استدعاني االسير بولس و طلب ان احضر هذا الشاب اليك و هو

عنده شيء ليقوله لك.

 -29فاخذ االمير بيده و تنحى به منفردا و استخبره ما هو الذي عندك لتخبرني به.

 -10فقال ان اليهود تعاهدوا ان يطلبوا منك ان تنزل بولس غدا الى المجمع كانهم مزمعون ان يستخبروا

عنه باكثر تدقيق.

 -12فال تنقد اليهم الن اكثر من اربعين رجال منهم كامنون له قد حرموا انفسهم ان ال ياكلوا و ال يشربوا

حتى يقتلوه و هم االن مستعدون منتظرون الوعد منك.

 -11فاطلق االمير الشاب موصيا اياه ان ال تقل الحد انك اعلمتني بهذا.

 -11ثم دعا اثنين من قواد المئات و قال اعدا مئتي عسكري ليذهبوا الى قيصرية و سبعين فارسا و مئتي

رامح من الساعة الثالثة من الليل.

 -14و ان يقدما دواب ليركبا بولس و يوصاله سالما الى فيلكس الوالي.
 -11و كتب رسالة حاوية هذه الصورة.

 -10كلوديوس ليسياس يهدي سالما الى العزيز فيلكس الوالي.
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 -16هذا الرجل لما امسكه اليهود و كانوا مزمعين ان يقتلوه اقبلت مع العسكر و انقذته اذ اخبرت انه

روماني.

 -13و كنت اريد ان اعلم العلة التي الجلها كانوا يشتكون عليه فانزلته الى مجمعهم.

 -19فوجدته مشكوا عليه من جهة مسائل ناموسهم و لكن شكوى تستحق الموت او القيود لم تكن عليه.

 -10ثم لما اعلمت بمكيدة عتيدة ان تصير على الرجل من اليهود ارسلته للوقت اليك ام ار المشتكين ايضا

ان يقولوا لديك ما عليه كن معافى.

 -12فالعسكر اخذوا بولس كما امروا و ذهبوا به ليال الى انتيباتريس.
 -11و في الغد تركوا الفرسان يذهبون معه و رجعوا الى المعسكر.

 -11و اولئك لما دخلوا قيصرية و دفعوا الرسالة الى الوالي احضروا بولس ايضا اليه.
 -14فلما ق ار الوالي الرسالة و سال من اية والية هو و وجد انه من كيليكية.

 -11قال ساسمعك متى حضر المشتكون عليك ايضا و امر ان يحرس في قصر هيرودس "

اإلبر سيس9

بع= الي ود يدبرون م امرة لقلل بولس ،ول ن ا .ينقله .ا .يدير وهو يادر ن ينقل عبينده منن نل انرر .لنللك

لنننف م نننت إلا لننت ع ينننا لجربننة إ نني بسننما مننن ا،.

لي دبنا.

ألن ا .يننر يننادر ن يخ صنننا ،بننل ألن ا .سننم ب ننا
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األحد الثالث من الصوم المقدس

رجوع للفهرس

إنجيل القداس (لو-:)11-22:21

"  -22و قال انسان كان له ابنان.

 -21فقال اصغرهما البيه يا ابي اعطني القسم الذي يصيبني من المال فقسم لهما معيشته.

 -21و بعد ايام ليست بكثيرة جمع االبن االصغر كل شيء و سافر الى كورة بعيدة و هناك بذر ماله بعيش

مسرف.

 -24فلما انفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة فابتدا يحتاج.

 -21فمضى و التصق بواحد من اهل تلك الكورة فارسله الى حقوله ليرعى خنازير.

 -20و كان يشتهي ان يمال بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تاكله فلم يعطه احد.
 -26فرجع الى نفسه و قال كم من اجير البي يفضل عنه الخبز و انا اهلك جوعا.
 -23اقوم و اذهب الى ابي و اقول له يا ابي اخطات الى السماء و قدامك.
 -29و لست مستحقا بعد ان ادعى لك ابنا اجعلني كاحد اجراك.

 -10فقام و جاء الى ابيه و اذ كان لم يزل بعيدا راه ابوه فتحنن و ركض و وقع على عنقه و قبله.
 -12فقال له االبن يا ابي اخطات الى السماء و قدامك و لست مستحقا بعد ان ادعى لك ابنا.

 -11فقال االب لعبيده اخرجوا الحلة االولى و البسوه و اجعلوا خاتما في يده و حذاء في رجليه.
 -11و قدموا العجل المسمن و اذبحوه فناكل و نفرح.

 -14الن ابني هذا كان ميتا فعاش و كان ضاال فوجد فابتداوا يفرحون.

 -11و كان ابنه االكبر في الحقل فلما جاء و قرب من البيت سمع صوت االت طرب و رقصا.
 -10فدعا واحدا من الغلمان و ساله ما عسى ان يكون هذا.

 -16فقال له اخوك جاء فذبح ابوك العجل المسمن النه قبله سالما.
 -13فغضب و لم يرد ان يدخل فخرج ابوه يطلب اليه.

 -19فاجاب و قال البيه ها انا اخدمك سنين هذا عددها و قط لم اتجاوز وصيتك و جديا لم تعطني قط

الفرح مع اصدقائي.

 -10و لكن لما جاء ابنك هذا الذي اكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن.
 -12فقال له يا بني انت معي في كل حين و كل ما لي فهو لك.

 -11و لكن كان ينبغي ان نفرح و نسر الن اخاك هذا كان ميتا فعاش و كان ضاال فوجد "

إنجيل القداس 9
اإلبن الاال ال ا ر) ونرى روعة اللوبة إي إللاان األ
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مزمور إنجيل القداس (مز "-:)3،6 :63ال تذكر علينا ذنوب االولين لتتقدمنا مراحمك سـريعا الننـا قـد تـذللنا

جدا .اعنا يا اله خالصنا من اجل مجد اسمك و نجنا و اغفر خطايانا من اجل اسمك "
مخمور اإلنجيل9

ولسننان اإلبننن الانال العائنند ألبيننت .قــد إفتقرنــا جــدا= هننله ب سننان اإلبننن

ال تــذكر أثامنــا األولــى= ب سننان ننل لائن

الاال ،وب سان ل من إقد ل نعمة وهو إي لياة الخ ية.
القراءات:

مزمـــــــور العشـــــــية( :مز)1،2 :36

الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون( :يع)21-2:1

إنجيــــــــل العشــــــــية( :مت)10-2:21

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)11-2:14

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :مت)20-2:10

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :لو)11-22:21

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)24،2 :14

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس1( :كو)21-1:0

مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)3،6 :63

مزمور العشية (مز -2 " -:)1،2 :36يا رب اله خالصي بالنهار و الليل صـرخت امامـك -1 .فلتـات قـدامك

صالتي امل اذنك الى صراخي "
مخمور الع ية9

بالنهار والليل صرخت أمامـك= همينة الصنراخ والننداء ع ن ا" .صن وا بنال إنق ناع" .إالنلي يصنرخ ويصن ي بنال
إنق اع هو إي ص ة مسلمرة مع ا،.

يسل يع ال ي ان ن يقلر إليت  ،ويلو ويلنق ولنفل عينيت.

إنجيل العشية (مت-:)10-2:21

"  -2حينئذ جاء الى يسوع كتبة و فريسيون الذين من اورشليم قائلين.

 -1لماذا يتعدى تالميذك تقليد الشيوخ فانهم ال يغسلون ايديهم حينما ياكلون خبزا.
 -1فاجاب و قال لهم و انتم ايضا لماذا تتعدون وصية اهلل بسبب تقليدكم.

 -4فان اهلل اوصى قائال اكرم اباك و امك و من يشتم ابا او اما فليمت موتا.

 -1و اما انتم فتقولون من قال البيه او امه قربان هو الذي تنتفع به مني فال يكرم اباه او امه.
 -0فقد ابطلتم وصية اهلل بسبب تقليدكم.

 -6يا مراؤون حسنا تنبا عنكم اشعياء قائال.

 -3يقترب الي هذا الشعب بفمه و يكرمني بشفتيه و اما قلبه فمبتعد عني بعيدا.
 -9و باطال يعبدونني و هم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس.

 -20ثم دعا الجمع و قال لهم اسمعوا و افهموا.
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 -22ليس ما يدخل الفم ينجس االنسان بل ما يخرج من الفم هذا ينجس االنسان.
 -21حينئذ تقدم تالميذه و قالوا له اتعلم ان الفريسيين لما سمعوا القول نفروا.
 -21فاجاب و قال كل غرس لم يغرسه ابي السماوي يقلع.

 -24اتركوهم هم عميان قادة عميان و ان كان اعمى يقود اعمى يسقطان كالهما في حفرة.
 -21فاجاب بطرس و قال له فسر لنا هذا المثل.

 -20فقال يسوع هل انتم ايضا حتى االن غير فاهمين.

 -26اال تفهمون بعد ان كل ما يدخل الفم يمضي الى الجوف و يندفع الى المخرج.
 -23و اما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر و ذاك ينجس االنسان.

 -29الن من القلب تخرج افكار شريرة قتل زنى فسق سرقة شهادة زور تجديف.

 -10هذه هي التي تنجس االنسان و اما االكل بايد غير مغسولة فال ينجس االنسان "

إنجيل الع ية9

رو يبول اللوبة )4 9ل ون من الق ا هذا الشعب يكرمني بشفتيه وأما قلبه فبعيد عني.
 )3نسلمع لوصايا ا.

لعاليم الناس.

 )2اب ال سانا اللي يخر من الفم ..للك اللي ينجس اإلنسان.
مزمور باكر (مز " -:)24،2 :14اصغ يا اهلل الى صالتي و ال تتغاض عن تضرعي .اما انـا فـالى اهلل اصـرخ

و الرب يخلصني "
مخمور با ر9

نرى همية الصراخ الملواصل  .ويبول ا .الصالةا الرب إستجاب لي.

إنجيل باكر (مت-:)20-2:10

"  -2فان ملكوت السماوات يشبه رجال رب بيت خرج مع الصبح ليستاجر فعلة لكرمه.
 -1فاتفق مع الفعلة على دينار في اليوم و ارسلهم الى كرمه.

 -1ثم خرج نحو الساعة الثالثة و راى اخرين قياما في السوق بطالين.
 -4فقال لهم اذهبوا انتم ايضا الى الكرم فاعطيكم ما يحق لكم فمضوا.
 -1و خرج ايضا نحو الساعة السادسة و التاسعة و فعل كذلك.

 -0ثم نحو الساعة الحادية عشرة خرج و وجد اخرين قياما بطالين فقال لهم لماذا وقفتم هنا كل النهار

بطالين.

 -6قالوا له النه لم يستاجرنا احد قال لهم اذهبوا انتم ايضا الى الكرم فتاخذوا ما يحق لكم.

 -3فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله ادع الفعلة و اعطهم االجرة مبتدئا من االخرين الى االولين.
 -9فجاء اصحاب الساعة الحادية عشرة و اخذوا دينا ار دينارا.
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 -20فلما جاء االولون ظنوا انهم ياخذون اكثر فاخذوا هم ايضا دينا ار دينارا.
 -22و فيما هم ياخذون تذمروا على رب البيت.

 -21قائلين هؤالء االخرون عملوا ساعة واحدة و قد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار و الحر.
 -21فاجاب و قال لواحد منهم يا صاحب ما ظلمتك اما اتفقت معي على دينار.
 -24فخذ الذي لك و اذهب فاني اريد ان اعطي هذا االخير مثلك.

 -21او ما يحل لي ان افعل ما اريد بما لي ام عينك شريرة الني انا صالح.

 -20هكذا يكون االخرون اولين و االولون اخرين الن كثيرين يدعون و قليلين ينتخبون "

إنجيل با ر9

ا .يقبل اللائ

إي ي ويت م ما لأخر ،لل

الساعة اللادية ع رة.

صلا

البولس (1كو-:)21-1:0

"  -1النه يقول في وقت مقبول سمعتك و في يوم خالص اعنتك هوذا االن وقت مقبول هوذا االن يوم

خالص.

 -1و لسنا نجعل عثرة في شيء لئال تالم الخدمة.

 -4بل في كل شيء نظهر انفسنا كخدام اهلل في صبر كثير في شدائد في ضرورات في ضيقات.
 -1في ضربات في سجون في اضطرابات في اتعاب في اسهار في اصوام.

 -0في طهارة في علم في اناة في لطف في الروح القدس في محبة بال رياء.
 -6في كالم الحق في قوة اهلل بسالح البر لليمين و لليسار.

 -3بمجد و هوان بصيت رديء و صيت حسن كمضلين و نحن صادقون.

 -9كمجهولين و نحن معروفون كمائتين و ها نحن نحيا كمؤدبين و نحن غير مقتولين.

 -20كحزانى و نحن دائما فرحون كفقراء و نحن نغني كثيرين كان ال شيء لنا و نحن نملك كل شيء.
 -22فمنا مفتوح اليكم ايها الكورنثيون قلبنا متسع.

 -21لستم متضيقين فينا بل متضيقين في احشائكم.

 -21فجزاء لذلك اقول كما ال والدي كونوا انتم ايضا متسعين "

البولس9

هوذا اآلن وقت مقبول= لمالا لنلظر لل الساعة اللادية ع رة ،بنل هنل لعنرم ملن لنل ني ليالنكب إلن إنل نخ

الفرصة ويدم لوبة .ونرى يااً ر ل قبول وهو ن نقبل ا خرينا كونـوا أنـتم أيضـا متسـعين= إمنن ي نعر ننت
خا ئ إعالً ،وهله عالمة اللوبة الصليلة ،سيسام ا خرين ع

الكاثوليكون (يع-:)21-2:1

خ ائ م وهلا هو اإللساع.

"  -2ال تكونوا معلمين كثيرين يا اخوتي عالمين اننا ناخذ دينونة اعظم.
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 -1الننا في اشياء كثيرة نعثر جميعنا ان كان احد ال يعثر في الكالم فذاك رجل كامل قادر ان يلجم كل

الجسد ايضا.

 -1هوذا الخيل نضع اللجم في افواهها لكي تطاوعنا فندير جسمها كله.

 -4هوذا السفن ايضا و هي عظيمة بهذا المقدار و تسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا الى حيثما

شاء قصد المدير.

 -1هكذا اللسان ايضا هو عضو صغير و يفتخر متعظما هوذا نار قليلة اي وقود تحرق.

 -0فاللسان نار عالم االثم هكذا جعل في اعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله و يضرم دائرة الكون و

يضرم من جهنم.

 -6الن كل طبع للوحوش و الطيور و الزحافات و البحريات يذلل و قد تذلل للطبع البشري.
 -3و اما اللسان فال يستطيع احد من الناس ان يذهلل هو شر ال يضبط مملو سما مميتا.
 -9به نبارك اهلل االب و به نلعن الناس الذين قد تكونوا على شبه اهلل.

 -20من الفم الواحد تخرج بركة و لعنة ال يصلح يا اخوتي ان تكون هذه االمور هكذا.
 -22العل ينبوعا ينبع من نفس عين واحدة العذب و المر.

 -21هل تقدر يا اخوتي تينة ان تصنع زيتونا او كرمة تينا و ال كذلك ينبوع يصنع ماء مالحا و عذبا "

ال اثولي ون9

نرى الرسول ي دد ع

همية اب ال سان ،إصال

ال سان الملسي

يقوده إل ج نم.

اإلبركسيس (أع-:)11-2:14

"  -2و بعد خمسة ايام انحدر حنانيا رئيس الكهنة مع الشيوخ و خطيب اسمه ترتلس فعرضوا للوالي ضد

بولس.

 -1فلما دعي ابتدا ترتلس في الشكاية قائال.

 -1اننا حاصلون بواسطتك على سالم جزيل و قد صارت لهذه االمة مصالح بتدبيرك فنقبل ذلك ايها العزيز

فيلكس بكل شكر في كل زمان و كل مكان.

 -4و لكن لئال اعوقك اكثر التمس ان تسمعنا باالختصار بحلمك.

 -1فاننا اذ وجدنا هذا الرجل مفسدا و مهيج فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة و مقدام شيعة

الناصريين.

 -0و قد شرع ان ينجس الهيكل ايضا امسكناه و اردنا ان نحكم عليه حسب ناموسنا.
 -6فاقبل ليسياس االمير بعنف شديد و اخذه من بين ايدينا.

 -3و امر المشتكين عليه ان ياتوا اليك و منه يمكنك اذا فحصت ان تعلم جميع هذه االمور التي نشتكي

بها عليه.

 -9ثم وافقه اليهود ايضا قائلين ان هذه االمور هكذا.
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 -20فاجاب بولس اذ اوما اليه الوالي ان يتكلم اني اذ قد علمت انك منذ سنين كثيرة قاض لهذه االمة

احتج عما في امري باكثر سرور.

 -22و انت قادر ان تعرف انه ليس لي اكثر من اثني عشر يوما منذ صعدت السجد في اورشليم.

 -21و لم يجدوني في الهيكل احاج احدا او اصنع تجمعا من الشعب و ال في المجامع و ال في المدينة.
 -21و ال يستطيعون ان يثبتوا ما يشتكون به االن علي.

 -24و لكنني اقر لك بهذا انني حسب الطريق الذي يقولون له شيعة هكذا اعبد اله ابائي مؤمنا بكل ما هو

مكتوب في الناموس و االنبياء.

 -21و لي رجاء باهلل في ما هم ايضا ينتظرونه انه سوف تكون قيامة لالموات االبرار و االثمة.
 -20لذلك انا ايضا ادرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بال عثرة من نحو اهلل و الناس.
 -26و بعد سنين كثيرة جئت اصنع صدقات المتي و قرابين.

 -23و في ذلك وجدني متطه ار في الهيكل ليس مع جمع و ال مع شغب قوم هم يهود من اسيا.
 -29كان ينبغي ان يحضروا لديك و يشتكوا ان كان لهم علي شيء.

 -10او ليقل هؤالء انفسهم ماذا وجدوا في من الذنب و انا قائم امام المجمع.

 -12اال من جهة هذا القول الواحد الذي صرخت به واقفا بينهم اني من اجل قيامة االموات احاكم منكم

اليوم.

 -11فلما سمع هذا فيلكس امهلهم اذ كان يعلم باكثر تحقيق امور هذا الطريق قائال متى انحدر ليسياس

االمير افحص عن اموركم.

 -11و امر قائد المئة ان يحرس بولس و تكـون لـه رخصـة و ان ال يمنـع احـدا مـن اصـحابه ان يخدمـه او

ياتي اليه "
اإلبر سيس9

هناك م م لقع ع

و د ا .ما لدث هنا مع بولس ،ول ن لعخيات ا .واالة لعبيده األمناء.

 .4يع ي بولس ل مة إي الرد ع

الو ة والم وك.

 .3يع ي ل والي ن يع ي لبولس رخصة و يمنع عنت صلابت.
إ لا انت هله ع ايا ا .الل وة لعبيده األمناء ،إ مالا

نلو إن ون من م.

صالة مساء األحد الثالث
من الصوم المقدس

اإلنجيل(مت-:)11-13:12

"  -13ماذا تظنون كان النسان ابنان فجاء الى االول و قال يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي.
 -19فاجاب و قال ما اريد و لكنه ندم اخي ار و مضى.
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 -10و جاء الى الثاني و قال كذلك فاجاب و قال ها انا يا سيد و لم يمض.

 -12فاي االثنين عمل ارادة االب قالوا له االول قال لهم يسوع الحق اقول لكم ان العشارين و الزواني

يسبقونكم الى ملكوت اهلل.

 -11الن يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به و اما العشـارون و الزوانـي فـامنوا بـه و انـتم اذ رايـتم

لم تندموا اخي ار لتؤمنوا به "

من يقدم لوبة من الخناة والع ارين ي م ما ل ن خ يلت ،إا .سيقب ت.
المزمور(مز -2 " -:)1،1،2 :19اعظمك يا رب النك نشلتني و لم تشمت بي اعدائي -1 .يا رب الهي
استغثت بك فشفيتني -1 .يا رب اصعدت من الهاوية نفسي احييتني من بين الهابطين في الجب "

أعظمك يا رب ألنك إحتضنتني= هلا ب سان من يبل الر لوبلت.
صرخت إليك فشفيتني= من يرجع  .صارخاً ي فيت ا..
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قراءات أيام األسبوع الرابع

رجوع للفهرس

األلنند القننادم هننو السننامرية .وبينمننا ر ننخت ناجيننل األسننبوع الماانني ،سننبوع اإلبننن الاننال ع ن اللوبننة ،و ننرو

الدعوة .وليث ن ثيرين ُيدع ْون وي ي يين ينلخبون يخ صون)،

يبول ا وبر ال ا .ر خت ناجيل هلا األسبوع ع
لللك نسمع هنا عن من هم اللين ينلخبون.

يوم اإلثنين :عن و يل الظ م .إالمسن دعنا السنامرية ودعناني ننا ياناً لألبدينة ،إ نل عمنل ألبنديلي بل منة منا
صنع و يل الظ م.

يوم الثالثـاء :المسني دعنا السنامرية ل خنالص والم نوت .وهنلا اإلنجينل يندعو إينت المسني منن يريند ن يلبعنت ن
ي لم بالم وت اللي هو مدعو إليت ،ويللمل اي ال ري ويدعو ا خرين.

يوم األربعاء :المسي يندعوني منا دعنا السنامرية ،ول نن منا هنا البلنر ع ن اللالمينل وهنم إني السنفينة وهاجنت
الريا اندهم .ه نلا سننواجت بلنرو

إلي ا .والمعن

نت إن واج نا

ثينرة ،ل نن لمنالا الخنومب! المسني إني السنفينة اللني دعاننا

م إ ليالنا ولجار

ديدة إ لا

يعن

ننا لسنا من المدعوين.

يوم الخميس :المسي ي في األعم اللي ان يصرخ الباً ال فاء .إلبعت هلا األعم اللي بصر .وإي إنجيل
يننوم األربعنناء ننان خننوم اللالميننل ألن ننم لننم ينندر وا معن ن وجننود المسنني إنني السننفينة ،ي ن ننا لننن

لغ ننر  .وع ين ننا ن نص ننرخ

ننلا األعمن ن إيف ننل ا .عينن ننا ،إن ننرى يس ننوع ،ونلبع ننت

ننلا األعمن ن

المبصننر ،وبننال خننوم بننل إنني سننالم ،إ قنند رينننا يسننوع .ولننناللظ إقنند ل ننون معجنخة ننفاء للنندث لنننا
هنني بمثابننة دعننوة مننن المسنني لنننا لنلبعننت ،بننل نننرى هنننا ريقننة جدينندة ل مسنني يجننل
وي نندعوهم الي ننت  .إ ننلا ا عمن ن

ب ننا الننناس

ان ننت ل ننت لجرب ننة ننديدة والمس نني يل نندخل ويف ننل عيني ننت الخارجي ننة

والداخ ية إيلبع المسي ال رمه ر ية بق بت  .المسي لت ر عديدة ل دعوة .

يوم الجمعة :ننرى هننا عمومينة الندعوة ،إالمسني يريند ن ي نفي الجمينع ،إ نو نف إبننة ال نعانينة ..وجناءت إلينت
جموع ثيرة ..ومجدوا إلت إسرائيل.

يوم السبت :يوم الجمعة لدثنا عن عمومية الدعوة و ن ا ل جميع ،ول ن هناك من يقب ا وهناك من يرإا ا .إ نا
إرإان نوا .م ننا ال ننلين يب ن نوا إلسن ن موا ال ننرم
نس ننمع مث ننل ال ن نرامين األردي نناء الي ننود) ال ننلين ل ننم يقب ن نوا ُ
ال نيسة) وما هو مويفنا من الدعوة.

يوم األحد :إنجيل السامرية.
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يوم اإلثنين من األسبوع الرابع

رجوع للفهرس

إنجيل القداس (لو-:)9-2:20

"  -2و قال ايضا لتالميذه كان انسان غني له وكيل فوشي به اليه بانه يبذر امواله.

 -1فدعاه و قال له ما هذا الذي اسمع عنك اعط حساب وكالتك النك ال تقدر ان تكون وكيال بعد.

 -1فقال الوكيل في نفسه ماذا افعل الن سيدي ياخذ مني الوكالة لست استطيع ان انقب و استحي ان

استعطي.

 -4قد علمت ماذا افعل حتى اذا عزلت عن الوكالة يقبلوني في بيوتهم.
 -1فدعا كل واحد من مديوني سيده و قال لالول كم عليك لسيدي.

 -0فقال مئة بث زيت فقال خذ صكك و اجلس عاجال و اكتب خمسين.

 -6ثم قال الخر و انت كم عليك فقال مئة كر قمح فقال له خذ صكك و اكتب ثمانين.

 -3فمدح السيد وكيل الظلم اذ بحكمة فعل الن ابناء هذا الدهر احكم من ابناء النور في جيلهم.
 -9و انا اقول لكم اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم حتى اذا فنيتم يقبلونكم في المظال االبدية "
إنجيل القداس9

عن مثل و يل الظ م .و يل الظ م هو ل منا .و ل ما بين يدينا هو م ك ا ..ا .دعانا لنعمل إي لق ت وواع
إنني ينندينا مانننات م نوالد ل نناءد صننلةد ن اداتد ع ننمد ويننت )..وع ينننا ن نعمننل بل مننة ونسننلغل ننل مننا بننين
يدينا لن لري صدياء إي السماء .إالفقراء اللين ع يناهم من موالنا سي دوا لنا هناك .والقديسين النلين خندمنا
نائس م سي دوا لنا هناك .ا .دعا السامرية إ نلصنرم بل منة إني بنديلنا للن ن نون منن بنين المنلخبنين وسن

ثرة المدعوين.

مزمور إنجيل القداس (مز " -:)21،24 :14اما انا فالى اهلل اصرخ و الرب يخلصني .مساء و صباحا و

ظه ار اشكو و انوح فيسمع صوتي "
مخمور اإلنجيل9

أنــا صــرخت إلــى اهلل= يننم ننون مينناً دون معونننة مننن ا .و معونننة بنندون صنراخ وهننلا مننا يالننت السننيد المسنني
"بدوني

النبوات:

لقدرون ن لفع وا يئاً" يو)5945

(تك)42-2:16

(أي)26،20

(إش)11-14:24

(تك-:)42-2:16

"  -2و حدث لما شاخ اسحق و كلت عيناه عن النظر انه دعا عيسو ابنه االكبر و قال له يا ابني فقال له

هانذا.
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 -1فقال انني قد شخت و لست اعرف يوم وفاتي.

 -1فاالن خذ عدتك جعبتك و قوسك و اخرج الى البرية و تصيد لي صيدا.

 -4و اصنع لي اطعمة كما احب و اتني بها الكل حتى تباركك نفسي قبل ان اموت.

 -1و كانت رفقة سامعة اذ تكلم اسحق مع عيسو ابنه فذهب عيسو الى البرية كي يصطاد صيدا لياتي به.
 -0و اما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قائلة اني قد سمعت اباك يكلم عيسو اخاك قائال.
 -6ائتني بصيد و اصنع لي اطعمة الكل و اباركك امام الرب قبل وفاتي.
 -3فاالن يا ابني اسمع لقولي في ما انا امرك به.

 -9اذهب الى الغنم و خذ لي من هناك جديين جيدين من المعزى فاصنعهما اطعمة البيك كما يحب.

 -20فتحضرها الى ابيك لياكل حتى يباركك قبل وفاته.

 -22فقال يعقوب لرفقة امه هوذا عيسو اخي رجل اشعر و انا رجل املس.

 -21ربما يجسني ابي فاكون في عينيه كمتهاون و اجلب على نفسي لعنة ال بركة.
 -21فقالت له امه لعنتك علي يا ابني اسمع لقولي فقط و اذهب خذ لي.

 -24فذهب و اخذ و احضر المه فصنعت امه اطعمة كما كان ابوه يحب.

 -21و اخذت رفقة ثياب عيسو ابنها االكبر الفاخرة التي كانت عندها في البيت و البست يعقوب ابنها

االصغر.

 -20و البست يديه و مالسة عنقه جلود جديي المعزى.

 -26و اعطت االطعمة و الخبز التي صنعت في يد يعقوب ابنها.
 -23فدخل الى ابيه و قال يا ابي فقال هانذا من انت يا ابني.

 -29فقال يعقوب البيه انا عيسو بكرك قد فعلت كما كلمتني قم اجلس و كل من صيدي لكي تباركني

نفسك.

 -10فقال اسحق البنه ما هذا الذي اسرعت لتجد يا ابني فقال ان الرب الهك قد يسر لي.
 -12فقال اسحق ليعقوب تقدم الجسك يا ابني اانت هو ابني عيسو ام ال.

 -11فتقدم يعقوب الى اسحق ابيه فجسه و قال الصوت صوت يعقوب و لكن اليدين يدا عيسو.
 -11و لم يعرفه الن يديه كانتا مشعرتين كيدي عيسو اخيه فباركه.
 -14و قال هل انت هو ابني عيسو فقال انا هو.

 -11فقال قدم لي الكل من صيد ابني حتى تباركك نفسي فقدم له فاكل و احضر له خم ار فشرب.
 -10فقال له اسحق ابوه تقدم و قبلني يا ابني.

 -16فتقدم و قبله فشم ارئحة ثيابه و باركه و قال انظر رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب.
 -13فليعطك اهلل من ندى السماء و من دسم االرض و كثرة حنطة و خمر.

 -19ليستعبد لك شعوب و تسجد لك قبائل كن سيدا الخوتك و ليسجد لك بنو امك ليكن العنوك ملعونين و

مباركوك مباركين.
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 -10و حدث عندما فرغ اسحق من بركة يعقوب و يعقوب قد خرج من لدن اسحق ابيه ان عيسو اخاه اتى

من صيده.

 -12فصنع هو ايضا اطعمة و دخل بها الى ابيه و قال البيه ليقم ابي و ياكل من صيد ابنه حتى تباركني

نفسك.

 -11فقال له اسحق ابوه من انت فقال انا ابنك بكرك عيسو.

 -11فارتعد اسحق ارتعادا عظيما جدا و قال فمن هو الذي اصطاد صيدا و اتى به الي فاكلت من الكل قبل

ان تجيء و باركته نعم و يكون مباركا.

 -14فعندما سمع عيسو كالم ابيه صرخ صرخة عظيمة و مرة جدا و قال البيه باركني انا ايضا يا ابي.
 -11فقال قد جاء اخوك بمكر و اخذ بركتك.

 -10فقال اال ان اسمه دعي يعقوب فقد تعقبني االن مرتين اخذ بكوريتي و هوذا االن قد اخذ بركتي ثم قال

اما ابقيت لي بركة.

 -16فاجاب اسحق و قال لعيسو اني قد جعلته سيدا لك و دفعت اليه جميع اخوته عبيدا و عضدته بحنطة

و خمر فماذا اصنع اليك يا ابني.

 -13فقال عيسو البيه الك بركة واحدة فقط يا ابي باركني انا ايضا يا ابي و رفع عيسو صوته و بكى.
 -19فاجاب اسحق ابوه و قال له هوذا بال دسم االرض يكون مسكنك و بال ندى السماء من فوق.
 -40و بسيفك تعيش و الخيك تستعبد و لكن يكون حينما تجمح انك تكسر نيره عن عنقك.

 -42فحقد عيسو على يعقوب من اجل البركة التي باركه بها ابوه و قـال عيسـو فـي قلبـه قربـت ايـام مناحـة

ابي فاقتل يعقوب اخي "
لك9)14-4934

هنا نجد بر ة إسل ليعقو رمخ لبر ات من ي ون ميناً مع ا ..لقاً هو خل البر ة بم ر ل ن هو ان م نلا

ل بر ة الرولية .وألنت لصرم بم ر لألم ثي اًر إي ليالت .ولو ان يد لرك األمور  .ل ان يند لصنل ع ن البر نة
بسالسة دون م ا ل ،إا .وعد ب ا وهو ماخال إي ب ن مت.

(إش-:)11-14:24

"  -14قد حلف رب الجنود قائال انه كما قصدت يصير و كما نويت يثبت.

 -11ان احطم اشور في ارضي و ادوسه على جبالي فيزول عنهم نيره و يزول عن كتفهم حمله.
 -10هذا هو القضاء المقضي به على كل االرض و هذه هي اليد الممدودة على كل االمم.
 -16فان رب الجنود قد قضى فمن يبطل و يده هي الممدودة فمن يردها.
 -13في سنة وفاة الملك احاز كان هذا الوحي.

 -19ال تفرحي يا جميع فلسطين الن القضيب الضاربك انكسر فانه من اصل الحية يخرج افعوان و ثمرته

تكون ثعبانا مسما طيارا.
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 -10و ترعى ابكار المساكين و يربض البائسون باالمان و اميت اصلك بالجوع فيقتل بقيتك.

 -12ولول ايها الباب اصرخي ايتها المدينة قد ذاب جميعك يا فلسطين النه من الشمال ياتي دخان و ليس

شاذ في جيوشه.

 -11فبماذا يجاب رسل االمم ان الرب اسس صهيون و بها يحتمي بائسو شعبه "
إش9)23-31941

سأحطم أشور= رمخ إب يس .والمسي واع ال ي ان للت يدامناا ويكونون مداسين.

ويرفع عنهم نيره= المسي يلررنا من س ان إب يس .والمساكين من الناس يستريحون بسالم.

الرب قد أسس صـهيون= ا .ربننا سنس لننا ال نيسنة وسـيرعى البائسـين .وبعند ن سنس ال نيسنة ومألهنا سنالماً
دعننا ال ننل إلي ننا .إ يننم نلصننرم إيمننا بننين ينندينا  ،مننن يلصننرم بأمانننة ويلع نند البائسننين يلميننت ا . .مننا يننر
األمين ممن يجع وا ع

ا .ب ساء إ

ء سيل م م ا.

(أي-:)26،20
(أي)20

"  -2فاجاب ايوب و قال.

 -1قد سمعت كثي ار مثل هذا معزون متعبون كلكم.

 -1هل من نهاية لكالم فارغ او ماذا يهيجك حتى تجاوب.

 -4انا ايضا استطيع ان اتكلم مثلكم لو كانت انفسكم مكان نفسي و ان اسرد عليكم اقواال و انغض راسي

اليكم.

 -1بل كنت اشددكم بفمي و تعزية شفتي تمسككم.

 -0ان تكلمت لم تمتنع كابتي و ان سكت فماذا يذهب عني.
 -6انه االن ضجرني خربت كل جماعتي.

 -3قبضت علي وجد شاهد قام علي هزالي يجاوب في وجهي.

 -9غضبه افترسني و اضطهدني حرق علي اسنانه عدوي يحدد عينيه علي.

 -20فغروا علي افواههم لطموني على فكي تعيي ار تعاونوا علي جميعا.
 -22دفعني اهلل الى الظالم و في ايدي االشرار طرحني.

 -21كنت مستريحا فزعزعني و امسك بقفاي فحطمني و نصبني له غرضا.
 -21احاطت بي رماته شق كليتي و لم يشفق سفك مرارتي على االرض.
 -24يقتحمني اقتحاما على اقتحام يعدو علي كجبار.

 -21خطت مسحا على جلدي و دسست في التراب قرني.
 -20احمر وجهي من البكاء و على هدبي ظل الموت.
 -26مع انه ال ظلم في يدي و صالتي خالصة.
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 -23يا ارض ال تغطي دمي و ال يكن مكان لصراخي.

 -29ايضا االن هوذا في السماوات شهيدي و شاهدي في االعالي.
 -10المستهزئون بي هم اصحابي هلل تقطر عيني.

 -12لكي يحاكم االنسان عند اهلل كابن ادم لدى صاحبه.

 -11اذا مضت سنون قليلة اسلك في طريق ال اعود منها" .

(أي)26

"  -2روحي تلفت ايامي انطفات انما القبور لي.

 -1لوال المخاتلون عندي و عيني تبيت على مشاجراتهم.
 -1كن ضامني عند نفسك من هو الذي يصفق يدي.

 -4النك منعت قلبهم عن الفطنة الجل ذلك ال ترفعهم.
 -1الذي يسلم االصحاب للسلب تتلف عيون بنيه.

 -0اوقفني مثال للشعوب و صرت للبصق في الوجه.
 -6كلت عيني من الحزن و اعضائي كلها كالظل.

 -3يتعجب المستقيمون من هذا و البريء ينتهض على الفاجر.
 -9اما الصديق فيستمسك بطريقه و الطاهر اليدين يزداد قوة.

 -20و لكن ارجعوا كلكم و تعالوا فال اجد فيكم حكيما.
 -22ايامي قد عبرت مقاصدي ارث قلبي قد انتزعت.
 -21يجعلون الليل نها ار نو ار قريبا للظلمة.

 -21اذا رجوت الهاوية بيتا لي و في الظالم مهدت فراشي.
 -24و قلت للقبر انت ابي و للدود انت امي و اختي.
 -21فاين اذا امالي امالي من يعاينها.

 -20تهبط الى مغاليق الهاوية اذ ترتاح معا في التراب "
ي9)43،44

الدرس من هنا هو ن ليس ل ملألم هو مغاو ع يت من ا..

القراءات:

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)22:10+2:14

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)23-1:22

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس( :رو)10-21:3

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :لو)9-2:20

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :لو)21-6:24

الكــــــــــــــــــــــاثوليكون( :يع)10-20:1

مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)21،24 :14
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مزمور باكر (مز " -:)22:10+2:14اصغ يا اهلل الى صالتي و ال تتغاض عن تضرعي .استمع لي و

استجب لي اتحير في كربتي و اضطرب "
مخمور با ر9

إنصت يا اهلل لصالتي= إال معونة و ل مة بدون صالة ،وبالصالة بد من اإلسلجابة.
إنجيل باكر (لو-:)21-6:24

"  -6و قال للمدعوين مثال و هو يالحظ كيف اختاروا المتكات االولى قائال لهم.

 -3متى دعيت من احد الى عرس فال تتكئ في المتكا االول لعل اكرم منك يكون قد دعي منه.

 -9فياتي الذي دعاك و اياه و يقول لك اعطي مكانا لهذا فحينئذ تبتدئ بخجل تاخذ الموضع االخير.

 -20بل متى دعيت فاذهب و اتكئ في الموضع االخير حتى اذا جاء الذي دعاك يقول لك يا صديق ارتفع

الى فوق حينئذ يكون لك مجد امام المتكئين معك.

 -22الن كل من يرفع نفسه يتضع و من يضع نفسه يرتفع.

 -21و قال ايضا للذي دعاه اذا صنعت غذاء او عشاء فال تدع اصدقاءك و ال اخوتك و ال اقرباءك و ال

الجيران االغنياء لئال يدعوك هم ايضا فتكون لك مكافاة.

 -21بل اذا صنعت ضيافة فادع المساكين الجدع العرج العمي.

 -24فيكون لك الطوبى اذ ليس لهم حتى يكافوك النك تكافى في قيامة االبرار.

 -21فلما سمع ذلك واحد من المتكئين قال له طوبى لمن ياكل خب از في ملكوت اهلل "

إنجيل با ر9

ع ينا ن ندعو المسا ين والاعفاء والعر والعميان لو ئمنا ،وب نلا ن نلري صندياء بمنال الظ نم ،إ ن ء هنم إخنوة

الر .
البولس (رو-:)10-21:3

"  -21فاذا ايها االخوة نحن مديونون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد.

 -21النه ان عشتم حسب الجسد فستموتون و لكن ان كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد فستحيون.
 -24الن كل الذين ينقادون بروح اهلل فاولئك هم ابناء اهلل.

 -21اذ لم تاخذوا روح العبودية ايضا للخوف بل اخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا ابا االب.
 -20الروح نفسه ايضا يشهد الرواحنا اننا اوالد اهلل.

 -26فان كنا اوالدا فاننا ورثة ايضا ورثة اهلل و وارثون مع المسيح ان كنا نتالم معه لكي نتمجد ايضا معه.
 -23فاني احسب ان االم الزمان الحاضر ال تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا.
 -29الن انتظار الخليقة يتوقع استعالن ابناء اهلل.
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 -10اذ اخضعت الخليقة للبطل ليس طوعا بل من اجل الذي اخضعها على الرجاء.
 -12الن الخليقة نفسها ايضا ستعتق من عبودية الفساد الى حرية مجد اوالد اهلل.
 -11فاننا نعلم ان كل الخليقة تئن و تتمخض معا الى االن.

 -11و ليس هكذا فقط بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن انفسنا ايضا نئن في انفسنا متوقعين التبني

فداء اجسادنا.

 -14الننا بالرجاء خلصنا و لكن الرجاء المنظور ليس رجاء الن ما ينظره احد كيف يرجوه ايضا.
 -11و لكن ان كنا نرجو ما لسنا ننظره فاننا نتوقعه بالصبر.

 -10و كـذلك الــروح ايضـا يعــين ضــعفاتنا الننـا لســنا نعلــم مـا نصــلي الجلـه كمــا ينبغــي و لكـن الــروح نفســه

يشفع فينا بانات ال ينطق بها "
البولس9

إلا عم نا بل مة سي ون لنا م ان إي المظال األبدية ن ون من المنلخبين من بين المدعوين)

 )4يم ن ون مناءب بالروح نميت أعمال الجسد فستحيون إن إع لم وهله مانة لجاه روالنا لل

ن ك.

 )3مالا نأخله ألمانلناب نكون ورثة اهلل ووارثون مـع المسـيح .إن ننا نلنألم معنت إسننلمجد ياناً معنت +نلصنل
ع

اللبني إداء جسادنا.

 )2هل نلن نعمل بلوالنا الاعيفةب

بل الرو يعين اعفالنا.

الكاثوليكون (يع-:)10-20:1

"  -20اعترفوا بعضكم لبعض بالزالت و صلوا بعضكم الجل بعض لكي تشفوا طلبة البار تقتدر كثي ار في

فعلها.

 -26كان ايليا انسانا تحت االالم مثلنا و صلى صالة ان ال تمطر فلم تمطر على االرض ثالث سنين و ستة

اشهر.

 -23ثم صلى ايضا فاعطت السماء مط ار و اخرجت االرض ثمرها.
 -29ايها االخوة ان ضل احد بينكم عن الحق فرده احد.

 -10فليعلم ان من رد خاطئا عن ضالل طريقه يخلص نفسا من الموت و يستر كثرة من الخطايا "

ال اثولي ون9

منن هننو منندعو ل سنماء

يليننا بنناإلنعخال عننن بقينة جسنند المسنني  .إذا صــلوا بعضــكم ألجــل بعــض وبنندون هننلا إننال

مسيلية .وع ينا ن نلاول ن نرد الخ اة ل ري المسي .
اإلبركسيس (أع-:)23-1:22

"  -1و لما صعد بطرس الى اورشليم خاصمه الذين من اهل الختان.
 -1قائلين انك دخلت الى رجال ذوي غلفة و اكلت معهم.
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 -4فابتدا بطرس يشرح لهم بالتتابع قائال.

 -1انا كنت في مدينة يافا اصلي فرايت في غيبة رؤيا اناء نازال مثل مالءة عظيمة مدالة باربعة اطراف من

السماء فاتى الي.

 -0فتفرست فيه متامال فرايت دواب االرض و الوحوش و الزحافات و طيور السماء.
 -6و سمعت صوتا قائال لي قم يا بطرس اذبح و كل.

 -3فقلت كال يا رب النه لم يدخل فمي قط دنس او نجس.

 -9فاجابني صوت ثانية من السماء ما طهره اهلل ال تنجسه انت.

 -20و كان هذا على ثالث مرات ثم انتشل الجميع الى السماء ايضا.

 -22و اذا ثالثة رجال قد وقفوا للوقت عند البيت الذي كنت فيه مرسلين الي من قيصرية.

 -21فقال لي الروح ان اذهب معهم غير مرتاب في شيء و ذهب معي ايضا هؤالء االخوة الستة فدخلنا

بيت الرجل.

 -21فاخبرنا كيف راى المالك في بيته قائما و قائال له ارسل الى يافا رجاال و استدع سمعان الملقب

بطرس.

 -24و هو يكلمك كالما به تخلص انت و كل بيتك.

 -21فلما ابتدات اتكلم حل الروح القدس عليهم كما علينا ايضا في البداءة.

 -20فتذكرت كالم الرب كيف قال ان يوحنا عمد بماء و اما انتم فستعمدون بالروح القدس.

 -26فان كان اهلل قد اعطاهم الموهبة كما لنا ايضا بالسوية مؤمنين بالرب يسوع المسيح فمن انا اقادر ان

امنع اهلل.

 -23فلما سمعوا ذلك سكتوا و كانوا يمجدون اهلل قائلين اذا اعطى اهلل االمم ايضا التوبة للحياة "

اإلبر سيس9

ب ننرس يننرد رني يننوس وعائ لننت ل مسنني  ،ى ينندخ م لإليمننان  ،إالنندعوة عامننة ل جميننع .وإنني هننلا للقي ن لنندعوة
يعقننو الرسننول إنني ال نناثولي ون .ن نننرد الخ نناة عننن اننالل نريق م .وهنننا نننرى النندعوة ل جميننع للن

الوثني.
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يوم الثالثاء من األسبوع الرابع

رجوع للفهرس

إنجيل القداس (لو-:)01-16:9

"  -16و فيما هم سائرون في الطريق قال له واحد يا سيد اتبعك اينما تمضي.

 -13فقال له يسوع للثعالب اوجرة و لطيور السماء اوكار و اما ابن االنسان فليس له اين يسند راسه.
 -19و قال الخر اتبعني فقال يا سيد ائذن لي ان امضي اوال و ادفن ابي.

 -00فقال له يسوع دع الموتى يدفنون موتاهم و اما انت فاذهب و ناد بملكوت اهلل.
 -02و قال اخر ايضا اتبعك يا سيد و لكن ائذن لي اوال ان اودع الذين في بيتي.

 -01فقال له يسوع ليس احد يضع يده على المحراث و ينظر الى الوراء يصلح لملكوت اهلل "

إنجيل القداس9

المسني يندعو ال ننل ول نن بنند ن يع نم ننل منن يلبننع المسني

رأسه"  .وع يت ن

نننت سنيلألم "إبــن اإلنســان ال موضـع لــه يســند إليــه

ي لم بالعالم بل بخدمة الر يسوع .ومن وضع يده على المحراث ال يعود ينظر إلى الوراء.

إلاً ي لم أن يذهب يبشر بملكوت اهلل إي ون من بين المنلخبين.

مزمور إنجيل القداس (مز " -:)0 :20انا دعوتك النك تستجيب لي يا اهلل امل اذنك الي اسمع كالمي "
مخمور اإلنجيل9

أنا صرخت  ..أمل أذنيك= من يسير وراء ربنا يسوع ع يت ن يظل يصرخ ليأخل معونة.
النبوات:

(تك)11-20:13

(سي ارخ )2 : 20 - 2 : 3

(إش)3:10-2:11

(أي)23

(تك-:)11-20:13

"  -20فخرج يعقوب من بئر سبع و ذهب نحو حاران.

 -22و صادف مكانا و بات هناك الن الشمس كانت قد غابت و اخذ من حجارة المكان و وضعه تحت راسه

فاضطجع في ذلك المكان.

 -21و راى حلما و اذا سلم منصوبة على االرض و راسها يمس السماء و هوذا مالئكة اهلل صاعدة و

نازلة عليها.

 -21و هوذا الرب واقف عليها فقال انا الرب اله ابراهيم ابيك و اله اسحق االرض التي انت مضطجع

عليها اعطيها لك و لنسلك.
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 -24و يكون نسلك كتراب االرض و تمتد غربا و شرقا و شماال و جنوبا و يتبارك فيك و في نسلك جميع

قبائل االرض.

 -21و ها انا معك و احفظك حيثما تذهب و اردك الى هذه االرض الني ال اتركك حتى افعل ما كلمتك به.
 -20فاستيقظ يعقوب من نومه و قال حقا ان الرب في هذا المكان و انا لم اعلم.
 -26و خاف و قال ما ارهب هذا المكان ما هذا اال بيت اهلل و هذا باب السماء.

 -23و بكر يعقوب في الصباح و اخذ الحجر الذي وضعه تحت راسه و اقامه عمودا و صب زيتا على

راسه.

 -29و دعا اسم ذلك المكان بيت ايل و لكن اسم المدينة اوال كان لوز.

 -10و نذر يعقوب نذ ار قائال ان كان اهلل معي و حفظني في هذا الطريق الذي انا سائر فيه و اعطاني خب از

الكل و ثيابا اللبس.

 -12و رجعت بسالم الى بيت ابي يكون الرب لي الها.

 -11و هذا الحجر الذي اقمته عمودا يكون بيت اهلل و كل ما تعطيني فاني اعشره لك "

لك9)33-43936

يعقو يد نن الم نان النلي رى إينت ر يناه ،رمن اًخ للد نين ال نيسنة ولأسيسن ا لل نون بيلناً  ..وهنله ال نيسنة سنل ون
من ال ثرة ل ار األر= من و د يعقو  ،و ل العالم مدعو ل له ال نيسة .

(إش-:)3:10-2:11
(إش)21-2:11

"  -2يا رب انت الهي اعظمك احمد اسمك النك صنعت عجبا مقاصدك منذ القديم امانة و صدق.
 -1النك جعلت مدينة رجمة قرية حصينة ردما قصر اعاجم ان ال تكون مدينة ال يبنى الى االبد.
 -1لذلك يكرمك شعب قوي و تخاف منك قرية امم عتاة.

 -4النك كنت حصنا للمسكين حصنا للبائس في ضيقه ملجا من السيل ظال من الحر اذ كانت نفخة العتاة

كسيل على حائط.

 -1كحر في يبس تخفض ضجيج االعاجم كحر بظل غيم يذل غناء العتاة.

 -0و يصنع رب الجنود لجميع الشعوب في هذا الجبل وليمة سمائن وليمة خمر على دردي سمائن ممخة

دردي مصفى.

 -6و يفني في هذا الجبل وجه النقاب النقاب الذي على كل الشعوب و الغطاء المغطى به على كل االمم.

 -3يبلع الموت الى االبد و يمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه و ينزع عار شعبه عن كل االرض الن

الرب قد تكلم.

 -9و يقال في ذلك اليوم هوذا هذا الهنا انتظرناه فخلصنا هذا هو الرب انتظرناه نبتهج و نفرح بخالصه.

 -20الن يد الرب تستقر على هذا الجبل و يداس مواب في مكانه كما يداس التبن في ماء المزبلة.
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 -22فيبسط يديه فيه كما يبسط السابح ليسبح فيضع كبرياءه مع مكايد يديه.
 -21و صرح ارتفاع اسوارك يخفضه يضعه يلصقه باالرض الى التراب" .

(إش)3-2:10

"  -2في ذلك اليوم يغنى بهذه االغنية في ارض يهوذا لنا مدينة قوية يجعل الخالص اسوا ار و مترسة.
 -1افتحوا االبواب لتدخل االمة البارة الحافظة االمانة.

 -1ذو الراي الممكن تحفظه سالما سالما النه عليك متوكل.

 -4توكلوا على الرب الى االبد الن في ياه الرب صخر الدهور.

 -1النه يخفض سكان العالء يضع القرية المرتفعة يضعها الى االرض يلصقها بالتراب.
 -0تدوسها الرجل رجال البائس اقدام المساكين.

 -6طريق الصديق استقامة تمهد ايها المستقيم سبيل الصديق.

 -3ففي طريق احكامك يا رب انتظرناك الى اسمك و الى ذكرك شهوة النفس "
إش9)6933-4935

هنا نرى النر يلفنظ رمنت ال نيسنة) ويلمينتا ألنـك كنـت حصـنا لكـل مـدن المنسـحقين والـى النهايـة تنجـيهم.

وينداس موآب= رم اًخ ل ي ان اللي واعت الر للت يدام ال نيسة .والر ي سس سر اإلإخارسنلياا يصنع ..
على هذا الجبل وليمة ..ويمسح اهلل كل الدموع عن كل الوجوه .إلاً ا.

يدعونا ل نيسة م اننة .هني مان دة

ل ن يوية وهي جسده.
(أي-:)23

"  -2فاجاب بلدد الشوحي و قال.

 -1الى متى تضعون اشراكا للكالم تعقلوا و بعد نتكلم.
 -1لماذا حسبنا كالبهيمة و تنجسنا في عيونكم.

 -4يا ايها المفترس نفسه في غيظه هل الجلك تخلى االرض او يزحزح الصخر من مكانه.
 -1نعم نور االشرار ينطفئ و ال يضيء لهيب ناره.
 -0النور يظلم في خيمته و سراجه فوقه ينطفئ.
 -6تقصر خطوات قوته و تصرعه مشورته.

 -3الن رجليه تدفعانه في المصالة فيمشي الى شبكة.
 -9يمسك الفخ بعقبه و تتمكن منه الشرك.

 -20مطمورة في االرض حبالته و مصيدته في السبيل.
 -22ترهبه اهوال من حوله و تذعره عند رجليه.
 -21تكون قوته جائعة و البوار مهيا بجانبه.

 -21ياكل اعضاء جسده ياكل اعضاءه بكر الموت.
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 -24ينقطع عن خيمته عن اعتماده و يساق الى ملك االهوال.
 -21يسكن في خيمته من ليس له يذر على مربضه كبريت.
 -20من تحت تيبس اصوله و من فوق يقطع فرعه.

 -26ذكره يبيد من االرض و ال اسم له على وجه البر.

 -23يدفع من النور الى الظلمة و من المسكونة يطرد.

 -29ال نسل و ال عقب له بين شعبه و ال شارد في محاله.
 -10يتعجب من يومه المتاخرون و يقشعر االقدمون.

 -12انما تلك مساكن فاعلي الشر و هذا مقام من ال يعرف اهلل "
ي9)46

هنا نرى مصير األ رار المقاومين ل نيسة وما ي لق م من وارث ،ه ء ليسوا من المنلخبين إ ثيرون يدعون
وي ي ون ينلخبون.
(سيراخ -:)2 : 20 - 2 : 3
(سيراخ ) 3

"  -2ال تخاصم المقتدر لئال تقع في يديه.
 -1ال تنازع الغني لئال يجعل عليك ثقال.

 -1فان الذهب اهلك كثيرين و ازاغ قلوب الملوك.

 -4ال تخاصم الفتيق اللسان و ال تجمع على ناره حطبا.
 -1ال تمازح الناقص االدب لئال يهين اسالفك.

 -0ال تعير المرتد عن الخطيئة اذكر انا باجمعنا نستوجب المؤاخذة.
 -6ال تهن احدا في شيخوخته فان الذين يشيخون هم منا.
 -3ال تشمت بموت احد اذكر انا باجمعنا نموت.

 -9ال تستخف بكالم الحكماء بل كن لهجا بامثالهم.

 -20فانك منهم تتعلم التاديب و الخدمة للعظماء.

 -22ال تهمل كالم الشيوخ فانهم تعلموا من ابائهم.

 -21و منهم تتعلم الحكمة و ان ترد الجواب في وقت الحاجة.
 -21ال توقد جمر الخاطئ لئال تحترق بنار لهيبه.

 -24ال تنتصب في وجه الشاتم لئال يترصد لفمك في الكمين.

 -21ال تقرض من هو اقوى منك فان اقرضته شيئا فاحسب انك قد اضعته.
 -20ال تكفل ما هو فوق طاقتك فان كفلت فاهتم اهتمام من يفي.
 -26ال تحاكم القاضي النه يحكم له بحسب رايه.

445

قراءات الصوم الكبير (يوم الثالثاء من األسبوع الرابع)

 -23ال تسر في الطريق مع المتقحم لئال يجلب عليك وباال فانه يسعى في هوى نفسه فتهلك انت بجهله.
 -29ال تشاجر الغضوب و ال تسر معه في الخالء فان الدم عنده كال شيء فيصرعك حيث ال ناصر لك.
 -10ال تشاور االحمق فانه ال يستطيع كتمان الكالم.

 -12ال تباشر ام ار سريا امام االجنبي فانك ال تعلم ما سيبدو منه.
 -11ال تكشف ما في قلبك لكل انسان فعساه ال يجزيك شكرا" .

(سيراخ ) 9

"  -2ال تغر على المراة التي في حجرك و ال تعلم عليك تعليما سيئا.
 -1ال تسلم نفسك الى المراة لئال تتسلط على قدرتك.
 -1ال تلق المراة البغي لئال تقع في اشراكها.
 -4ال تالف المغنية لئال تصطاد بفنونها.

 -1ال تتفرس في العذراء لئال تعثرك محاسنها.

 -0ال تسلم نفسك الى الزواني لئال تتلف ميراثك.

 -6ال تسرح بصرك في ازقة المدينة و ال تتجول في اخليتها.

 -3اصرف طرفك عن المراة الجميلة و ال تتفرس في حسن الغريبة.
 -9فان حسن المراة اغوى كثيرين و به يتلهب العشق كالنار.

 -20كل امراة زانية تداس كالزبل في الطريق.

 -22كثيرون افتتنوا بجمال المراة الغريبة فكان حظهم الرذل الن محادثتها تتلهب كالنار.
 -21ال تجالس ذات البعل البتة و ال تتكئ معها على المرفق.

 -21و ال تكن لها منادما على الخمر لئال تميل نفسك اليها و تزل بقلبك الى الهالك.
 -24ال تقاطع صديقك القديم فان الحديث ال يماثله.

 -21الصديق الحديث خمر جديدة اذا عتقت لذ لك شربها.

 -20ال تغر من مجد الخاطئ فانك ال تعلم كيف يكون انقالبه.

 -26ال ترتض بمرضاة المنافقين اذكر انهم الى الجحيم ال يتزكون.

 -23تباعد عمن له سلطان على القتل فال تجري في خاطرك مخافة الموت.
 -29و ان دنوت منه فال تجرم لئال يذهب بحياتك.

 -10اعلم انك تتخطى بين الفخاخ و تتمشى على متارس المدن.
 -12اختبر الناس ما استطعت و شاور الحكماء منهم.

 -11ليكن مؤاكلوك من االبرار و افتخارك بمخافة الرب.

 -11اجعل عشرتك مع العقالء و كل حديثك في شريعة العلي.

 -14يثنى على عمل الصناع الجل ايديهم اما رئيس الشعب فانه حكيم الجل كالمه.
 -11الفتيق اللسان يخاف منه في مدينته و الهاذر في كالمه يمقت" .
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(سيراخ )2 : 20

"  -2القاضي الحكيم يؤدب شعبه و تدبير العاقل يكون مرتبا "

القراءات:

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)2 :20

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :مت)11-13:12

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس( :أف)20-2:4
الكــــــــــــــــــــــاثوليكون1( :بط)3-1:1

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)1-2:16
مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)0 :20

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :لو)01-16:9

مزمور باكر (مز " -:)2 :20اسمع يا رب للحق انصت الى صراخي اصغ الى صالتي من شفتين بال غش "
مخمور با ر9

إستمع يا اهلل ..إصنع ..إنصت= بد من الصراخ ل ل من يريد ن يعمل إي ال رم.
إنجيل باكر (مت-:)11-13:12

"  -13ماذا تظنون كان النسان ابنان فجاء الى االول و قال يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي.

 -19فاجاب و قال ما اريد و لكنه ندم اخي ار و مضى.

 -10و جاء الى الثاني و قال كذلك فاجاب و قال ها انا يا سيد و لم يمض.

 -12فاي االثنين عمل ارادة االب قالوا له االول قال لهم يسوع الحق اقول لكم ان العشارين و الزواني

يسبقونكم الى ملكوت اهلل.

 -11الن يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به و اما العشـارون و الزوانـي فـامنوا بـه و انـتم اذ رايـتم

لم تندموا اخي ار لتؤمنوا به "
إنجيل با ر9

هنا نرى ن منن يلبنع ربننا يسنوع ع ينت ن يعمنل إني رمنت .ومنن يعمنل ي نون لنت نصني

الخدمة إي رم الر هو مواوع إنجيل القداس.
البولس (أف-:)20-2:4

"  -2فاطلب اليكم انا االسير في الرب ان تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها.
 -1بكل تواضع و وداعة و بطول اناة محتملين بعضكم بعضا في المحبة.
 -1مجتهدين ان تحفظوا وحدانية الروح برباط السالم.

 -4جسد واحد و روح واحد كما دعيتم ايضا في رجاء دعوتكم الواحد.
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 -1رب واحد ايمان واحد معمودية واحدة.

 -0اله و اب واحد للكل الذي على الكل و بالكل و في كلكم.

 -6و لكن لكل واحد منا اعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح.

 -3لذلك يقول اذ صعد الى العالء سبى سبيا و اعطى الناس عطايا.

 -9و اما انه صعد فما هو اال انه نزل ايضا اوال الى اقسام االرض السفلى.

 -20الذي نزل هو الذي صعد ايضا فوق جميع السماوات لكي يمال الكل.

 -22و هو اعطى البعض ان يكونوا رسال و البعض انبياء و البعض مبشرين و البعض رعاة و معلمين.
 -21الجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح.

 -21الى ان ننتهي جميعنا الى وحدانية االيمان و معرفة ابن اهلل الى انسان كامل الى قياس قامة ملء

المسيح.

 -24كي ال نكون فيما بعد اطفاال مضطربين و محمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر الى مكيدة

الضالل.

 -21بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء الى ذاك الذي هو الراس المسيح.

 -20الذي منه كل الجسد مركبا معا و مقترنـا بمـؤازرة كـل مفصـل حسـب عمـل علـى قيـاس كـل جـزء يحصـل

نمو الجسد لبنيانه في المحبة "

البولس 9ل من يعمل إي رم المسي ع يت ن يسلك بكل تواضع ووداعة ..بالمحبة وللك لعمل الخدمة وبنيان
جسد المسي اللى هو رم ا ،.وا .ع

ل ل منا موهبة ليخدم ب ا إي رمت إي ل امل لبنيان جسد المسي .

الكاثوليكون (1بط-:)3-1:1

"  -1و سيتبع كثيرون تهلكاتهم الذين بسببهم يجدف على طريق الحق.

 -1و هم في الطمع يتجرون بكم باقوال مصنعة الذين دينونتهم منذ القديم ال تتوانى و هالكهم ال ينعس.
 -4النه ان كان اهلل لم يشفق على مالئكة قد اخطاوا بل في سالسل الظالم طرحهم في جهنم و سلمهم

محروسين للقضاء.

 -1و لم يشفق على العالم القديم بل انما حفظ نوحا ثامنا كار از للبر اذ جلب طوفانا على عالم الفجار.
 -0و اذ رمد مدينتي سدوم و عمورة حكم عليهما باالنقالب واضعا عبرة للعتيدين ان يفجروا.
 -6و انقذ لوطا البار مغلوبا من سيرة االردياء في الدعارة.

 -3اذ كان البار بالنظر و السمع و هو ساكن بينهم يعذب يوما فيوما نفسه البارة باالفعال االثيمة "
ال اثولي ون9

هننناك مع مننين لبننة ســيتبع كثيــرون نجاســاتهم وال نندم إإسنناد ال ننرم .وا .سننيدين م وينقننل ال نيسننة مننا نقننل نننو

ولو .

اإلبركسيس (أع-:)1-2:16
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"  -2فلما استقر الراي ان نسافر في البحر الى ايطاليا سلموا بولس و اسرى اخرين الى قائد مئة من

كتيبة اوغسطس اسمه يوليوس.

 -1فصعدنا الى سفينة ادراميتينية و اقلعنا مزمعين ان نسافر مارين بالمواضع التي في اسيا و كان معنا

ارسترخس رجل مكدوني من تسالونيكي.

 -1و في اليوم االخر اقبلنا الى صيدا فعامل يوليـوس بـولس بـالرفق و اذن ان يـذهب الـى اصـدقائه ليحصـل

على عناية منهم "
اإلبر سيس9
مع وجود

م إي الخدمة إا .يع ي نعمة لعبيده إي عيون ا خرين .وهنا نجد يوليوس يعامل بولس برفق ،بنل

أذن له أن يذهب إلى أصدقائه ليحصل على عناية منهم ،مع الع م نت سجين ،ل ن الااب الروماني لم يخ
من هروبت.
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يوم األربعاء من األسبوع الرابع

رجوع للفهرس

إنجيل القداس (مر-:)42-11:4

"  -11و قال لهم في ذلك اليوم لما كان المساء لنجتز الى العبر.

 -10فصرفوا الجمع و اخذوه كما كان في السفينة و كانت معه ايضا سفن اخرى صغيرة.
 -16فحدث نوء ريح عظيم فكانت االمواج تضرب الى السفينة حتى صارت تمتلئ.

 -13و كان هو في المؤخر على وسادة نائما فايقظوه و قالوا له يا معلم اما يهمك اننا نهلك.
 -19فقام و انتهر الريح و قال للبحر اسكت ابكم فسكنت الريح و صار هدوء عظيم.
 -40و قال لهم ما بالكم خائفين هكذا كيف ال ايمان لكم.

 -42فخافوا خوفا عظيما و قالوا بعضهم لبعض من هو هذا فان الريح ايضا و البحر يطيعانه "

إنجيل القداس9
المسي مع لالميله إي مر ن

والمسني يظ نر ننت ننائم ينر م نلم .والرينا واألمنوا

للالميله بيعة ال نيسنة اللني دعناهم إلي نا و ينم سنلواج ا لنرو رهيبنة .ل نن
السننفينة .إلاً هنني لننن لغننر  .إنني مجننال الخدمننة لوجنند لننرو
اإليمان لن ون من المنلخبين .ا يمان بان المسي موجود إ
يج

ن يعرإت المدعوين  ،ول ن يج

نني انية ري ن ورو

نديدة .هنلا ليظ نر المسني

داعني ل خنوم إالمسني داخنل
مننة والنندة) .وم ننو منننا

نيسلت إ مالا الخوم  .هله اللرو

ياا ن يع موا ن المسي يلفظ نيسلت و عبت .

نئ بيعن

مزمور إنجيل القداس (مز -26 " -:)23،26 :26انقذني من عدوي القوي و من مبغضي النهم اقوى مني.
 -23اصابوني في يوم بليتي و كان الرب سندي "

مخمور اإلنجيل9

يخلصني من أعدائي األشداء= ال يا ين اللين يثيرون لرباً ع

ال نيسة.

من أيدي الذين يبغضونني= إال يا ين يبغاون و د المسي ألن م يبغاون المسي .

ألنهم تقووا أكثر مني= ل ن المسي
النبوات:

(خر)23:3-24:6

(أي)11-2:2

يوى ،وهو إي السفينة.

(يؤ)11-13:1

(إش)9:16-12:10

(خر-:)23:3-24:6
(خر)11-24:6
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"  -24ثم قال الرب لموسى قلب فرعون غليظ قد ابى ان يطلق الشعب.

 -21اذهب الى فرعون في الصباح انه يخرج الى الماء و قف للقائه على حافة النهر و العصا التي تحولت

حية تاخذها في يدك.

 -20و تقول له الرب اله العبرانيين ارسلني اليك قائال اطلق شعبي ليعبدوني في البرية و هوذا حتى االن لم

تسمع.

 -26هكذا يقول الرب بهذا تعرف اني انا الرب ها انا اضرب بالعصا التي في يدي على الماء الذي في

النهر فيتحول دما.

 -23و يموت السمك الذي في النهر و ينتن النهر فيعاف المصريون ان يشربوا ماء النهر.

 -29ثم قال الرب لموسى قل لهرون خذ عصاك و مد يدك على مياه المصريين على انهارهم و على

سواقيهم و على اجامهم و على كل مجتمعات مياههم لتصير دما فيكون دم في كل ارض مصر في االخشاب

و في االحجار.

 -10ففعل هكذا موسى و هرون كما امر الرب رفع العصا و ضرب الماء الذي في النهر امام عيني فرعون

و امام عيون عبيده فتحول كل الماء الذي في النهر دما.

 -12و مات السمك الذي في النهر و انتن النهر فلم يقدر المصريون ان يشربوا ماء من النهر و كان الدم

في كل ارض مصر.

 -11و فعل عرافو مصر كذلك بسحرهم فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب.
 -11ثم انصرف فرعون و دخل بيته و لم يوجه قلبه الى هذا ايضا.

 -14و حفر جميع المصريين حوالي النهر الجل ماء ليشربوا النهم لم يقدروا ان يشربوا من ماء النهر.
 -11و لما كملت سبعة ايام بعدما ضرب الرب النهر" .

(خر)23-2:3

"  -2قال الرب لموسى ادخل الى فرعون و قل له هكذا يقول الرب اطلق شعبي ليعبدوني.
 -1و ان كنت تابى ان تطلقهم فها انا اضرب جميع تخومك بالضفادع.

 -1فيفيض النهر ضفادع فتصعد و تدخل الى بيتك و الى مخدع فراشك و على سريرك و الى بيوت عبيدك

و على شعبك و الى تنانيرك و الى معاجنك.

 -4عليك و على شعبك و عبيدك تصعد الضفادع.

 -1فقال الرب لموسى قل لهرون مد يدك بعصاك على االنهار و السواقي و االجام و اصعد الضفادع على

ارض مصر.

 -0فمد هرون يده على مياه مصر فصعدت الضفادع و غطت ارض مصر.
 -6و فعل كذلك العرافون بسحرهم و اصعدوا الضفادع على ارض مصر.

 -3فدعا فرعون موسى و هرون و قال صليا الى الرب ليرفع الضفادع عني و عن شعبي فاطلق الشعب

ليذبحوا للرب.
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 -9فقال موسى لفرعون عين لي متى اصلي الجلك و الجل عبيدك و شعبك لقطع الضفادع عنك و عن

بيوتك و لكنها تبقى في النهر.

 -20فقال غدا فقال كقولك لكي تعرف ان ليس مثل الرب الهنا.

 -22فترتفع الضفادع عنك و عن بيوتك و عبيدك و شعبك و لكنها تبقى في النهر.

 -21ثم خرج موسى و هرون من لدن فرعون و صرخ موسى الى الرب من اجل الضفادع التي جعلها على

فرعون.

 -21ففعل الرب كقول موسى فماتت الضفادع من البيوت و الدور و الحقول.
 -24و جمعوها كوما كثيرة حتى انتنت االرض.

 -21فلما راى فرعون انه قد حصل الفرج اغلظ قلبه و لم يسمع لهما كما تكلم الرب.

 -20ثم قال الرب لموسى قل لهرون مد عصاك و اضرب تراب االرض ليصير بعوضا في جميع ارض

مصر.

 -26ففعال كذلك مد هرون يده بعصاه و ضرب تراب االرض فصار البعوض على الناس و على البهائم كل

تراب االرض صار بعوضا في جميع ارض مصر.

 -23و فعــل كــذلك العرافــون بســحرهم ليخرجـوا البعــوض فلــم يســتطيعوا و كــان البعــوض علــى النــاس و علــى

البهائم "

خر9)4696-4194

الريا ل

ع

ال نيسة بفعل عدو الخير .ل ن ا .يار

عداء ال نيسة .هنا نرى اربات الر اد إرعون.

ا .يدير وليس اعيم.
(يؤ-:)11-13:1

"  -13و يكون بعد ذلك اني اسكب روحي على كل بشر فيتنبا بنوكم و بناتكم و يحلم شيوخكم احالما و
يرى شبابكم رؤى.

 -19و على العبيد ايضا و على االماء اسكب روحي في تلك االيام.

 -10و اعطي عجائب في السماء و االرض دما و نا ار و اعمدة دخان.

 -12تتحول الشمس الى ظلمة و القمر الى دم قبل ان يجيء يوم الرب العظيم المخوف.

 -11و يكون ان كل من يدعو باسم الرب ينجو النه في جبل صهيون و فـي اورشـليم تكـون نجـاة كمـا قـال

الرب و بين الباقين من يدعوه الرب "
ي 9)23-3693

ما يجدد ال نيسة الرو القدس اللي لل ع ي ا ويس ن إي ا وإ المدعوينا أفـيض مـن روحـي علـى كـل بشـر..
واربات اد األعداءا على األرض دما ونا ار وأعمـدة دخـان .تتحـول الشـمس إلـى ظلمـة ول نن الخنالص لمنن

يثبت إي ال نيسةا في أورشليم تكون النجاة .ويكون أن كل من يدعو بإسم الرب يخلص.
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(أي-:)11-2:2

"  -2كان رجل في ارض عوص اسمه ايوب و كان هذا الرجل كامال و مستقيما يتقي اهلل و يحيد عن الشر.
 -1و ولد له سبعة بنين و ثالث بنات.

 -1و كانت مواشيه سبعة االف من الغنم و ثالثة االف جمل و خمس مئة فدان بقر و خمس مئة اتان و

خدمه كثيرين جدا فكان هذا الرجل اعظم كل بني المشرق.

 -4و كان بنوه يذهبون و يعملون وليمة في بيت كل واحد منهم في يومه و يرسلون و يستدعون اخواتهم

الثالث لياكلن و يشربن معهم.

 -1و كان لما دارت ايام الوليمة ان ايوب ارسل فقدسهم و بكر في الغد و اصعد محرقات على عددهم كلهم

الن ايوب قال ربما اخطا بني و جدفوا على اهلل في قلوبهم هكذا كان ايوب يفعل كل االيام.

 -0و كان ذات يوم انه جاء بنو اهلل ليمثلوا امام الرب و جاء الشيطان ايضا في وسطهم.

 -6فقال الرب للشيطان من اين جئت فاجاب الشيطان الرب و قال من الجوالن في االرض و من التمشي

فيها.

 -3فقال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عبدي ايوب النه ليس مثله في االرض رجل كامل و مستقيم

يتقي اهلل و يحيد عن الشر.

 -9فاجاب الشيطان الرب و قال هل مجانا يتقي ايوب اهلل.

 -20اليس انك سيجت حوله و حول بيته و حول كل ما له من كل ناحية باركت اعمال يديه فانتشرت

مواشيه في االرض.

 -22و لكن ابسط يدك االن و مس كل ما له فانه في وجهك يجدف عليك.

 -21فقال الرب للشيطان هوذا كل ما له في يدك و انما اليه ال تمد يدك ثم خرج الشيطان من امام وجه

الرب.

 -21و كان ذات يوم و ابناؤه و بناته ياكلون و يشربون خم ار في بيت اخيهم االكبر.
 -24ان رسوال جاء الى ايوب و قال البقر كانت تحرث و االتن ترعى بجانبها.

 -21فسقط عليها السبئيون و اخذوها و ضربوا الغلمان بحد السيف و نجوت انا وحدي الخبرك.

 -20و بينما هو يتكلم اذ جاء اخر و قال نار اهلل سقطت من السماء فاحرقت الغنم و الغلمان و اكلتهم و

نجوت انا وحدي الخبرك.

 -26و بينما هو يتكلم اذ جاء اخر و قال الكلدانيون عينوا ثالث فرق فهجموا على الجمال و اخذوها و

ضربوا الغلمان بحد السيف و نجوت انا وحدي الخبرك.

 -23و بينما هو يتكلم اذ جاء اخر و قال بنوك و بناتك كانوا ياكلون و يشربون خم ار في بيت اخيهم

االكبر.

 -29و اذا ريح شديدة جاءت من عبر القفر و صدمت زوايا البيت االربع فسقط على الغلمان فماتوا و

نجوت انا وحدي الخبرك.
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 -10فقام ايوب و مزق جبته و جز شعر راسه و خر على االرض و سجد.

 -12و قال عريانا خرجت من بطن امي و عريانا اعود الى هناك الرب اعطى و الرب اخذ فليكن اسم الرب

مباركا.

 -11في كل هذا لم يخطئ ايوب و لم ينسب هلل جهالة "
ي9)33-494

هنا نرى ريالاً ديدة هبت ع

ينو وع ن

بنائنت .ل نن ا .نان إني السنفينة إ نم لغنر  ،بنل لسنببت هنله الرينا

إي لنقية يو  .و لظ سالم يو إي ل ما لعر= لت من اربات.
(إش-:)9:16-12:10
(إش)12:10

"  -12النه هوذا الرب يخرج مـن مكانـه ليعاقـب اثـم سـكان االرض فـيهم فتكشـف االرض دماءهـا و ال تغطـي
قتالها في ما بعد" .

(إش)9-2:16

"  -2في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد لوياثان الحية الهاربة لوياثان الحية المتحوية
و يقتل التنين الذي في البحر.

 -1في ذلك اليوم غنوا للكرمة المشتهات.

 -1انا الرب حارسها اسقيها كل لحظة لئال يوقع بها احرسها ليال و نهارا.

 -4ليس لي غيظ ليت علي الشوك و الحسك في القتال فاهجم عليها و احرقها معا.
 -1او يتمسك بحصني فيصنع صلحا معي صلحا يصنع معي.

 -0في المستقبل يتاصل يعقوب يزهر و يفرع اسرائيل و يمالون وجه المسكونة ثمارا.
 -6هل ضربه كضربة ضاربيه او قتل كقتل قتاله.

 -3بزجر اذ طلقتها خاصمتها ازالها بريحه العاصفة في يوم الشرقية.

 -9لذلك بهذا يكفر اثم يعقوب و هذا كل الثمر نزع خطيته في جعله كل حجارة المذبح كحجـارة كلـس مكسـرة

ال تقوم السواري و ال الشمسات "

لظ ملبة ا .ل نيسلت و وة ي بت لخالص ا وعقا

القراءات:

ال ي ان لوياثان اللية ال اربة .

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)42،13 :26

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)1:21-10:22

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس( :أف)11-26:4

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :مر)42-11:4

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :لو)14-20:24

الكاثوليكون

:

(يع)4:4-21:1

مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)23،26 :26
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مزمور باكر (مز " -:)42،13 :26اتبع اعدائي فادركهم و ال ارجع حتى افنيهم .تنطقني بقوة للقتال تصرع
تحتي القائمين علي "
مخمور با ر9

أطرد أعدائي فأدركهم= هنا نرى ن رإ= دعوة المخ ص هي عداوة لت.

وال أرجع حتى يفنوا= بدون ع اء اإلإخارسليا) نموت .الع اء العظيم الم ار لت إ إنجيل با ر.

إنجيل باكر (لو-:)14-20:24

"  -20فقال له انسان صنع عشاء عظيما و دعا كثيرين.

 -26و ارسل عبده في ساعة العشاء ليقول للمدعوين تعالوا الن كل شيء قد اعد.

 -23فابتدا الجميع براي واحد يستعفون قال له االول اني اشتريت حقال و انا مضطر ان اخرج و انظره

اسالك ان تعفيني.

 -29و قال اخر اني اشتريت خمسة ازواج بقر و انا ماض المتحنها اسالك ان تعفيني.
 -10و قال اخر اني تزوجت بامراة فلذلك ال اقدر ان اجيء.

 -12فاتى ذلك العبد و اخبر سيده بذلك حينئذ غضب رب البيت و قال لعبده اخرج عاجال الى شوارع

المدينة و ازقتها و ادخل الى هنا المساكين و الجدع و العرج و العمي.
 -11فقال العبد يا سيد قد صار كما امرت و يوجد ايضا مكان.

 -11فقال السيد للعبد اخرج الى الطرق و السياجات و الزمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي.
 -14ال ني اقول لكم انه ليس واحد من اولئك الرجال المدعوين يذوق عشائي "

إنجيل با ر9

المسنني ينندعو ثينرين ويغان

ع ن مننن ينرإ= دعولننت ويسننل ين ب نناا حينئــذ غضــب رب البيــت .وال واحــد مــن

أولئك المدعوين يذوق عشائي= هم رإاوه إ م يع م جسده ودمت.
البولس (أف-:)11-26:4

"  -26فاقول هذا و اشهد في الرب ان ال تسلكوا في ما بعد كما يسلك سائر االمم ايضا ببطل ذهنهم.

 -23اذ هم مظلمو الفكر و متجنبون عن حياة اهلل لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غالظة قلوبهم.
 -29الذين اذ هم قد فقدوا الحس اسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع.
 -10و اما انتم فلم تتعلموا المسيح هكذا.

 -12ان كنتم قد سمعتموه و علمتم فيه كما هو حق في يسوع.

 -11ان تخلعوا من جهة التصرف السابق االنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور.
 -11و تتجددوا بروح ذهنكم.

 -14و تلبسوا االنسان الجديد المخلوق بحسب اهلل في البر و قداسة الحق.
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 -11لذلك اطرحوا عنكم الكذب و تكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه الننا بعضنا اعضاء البعض.
 -10اغضبوا و ال تخطئوا ال تغرب الشمس على غيظكم.
 -16و ال تعطوا ابليس مكانا.

 -13ال يسرق السارق في ما بعد بل بالحري يتعب عامال الصالح بيديه ليكون له ان يعطي من له احتياج.

 -19ال تخرج كلمة ردية من افواهكم بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين.
 -10و ال تحزنوا روح اهلل القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء.

 -12ليرفع من بينكم كل مرارة و سخط و غضب و صياح و تجديف مع كل خبث.

 -11و كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقين متسامحين كما سامحكم اهلل ايضا في المسيح "

البولس9

إي إنجيل با ر رينا السيد يد دعا العميان والعر  ..ول ننا نرى هنا ن نم سيتجددوا ويلبسـوا اإلنسـان الجديـد .ثنم
وصايا بولس ل مدعوين لل يلجددوا وي ونوا من المنلخبين.

الكاثوليكون (يع-:)4:4-21:1

(يع)23-21:1

"  -21من هو حكيم و عالم بينكم فلير اعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة.

 -24و لكن ان كان لكم غيرة مرة و تحزب في قلوبكم فال تفتخروا و تكذبوا على الحق.
 -21ليست هذه الحكمة نازلة من فوق بل هي ارضية نفسانية شيطانية.
 -20النه حيث الغيرة و التحزب هناك التشويش و كل امر رديء.

 -26و اما الحكمة التي من فوق فهي اوال طاهرة ثم مسالمة مترفقة مذعنة مملوة رحمة و اثما ار صالحة

عديمة الريب و الرياء.

 -23و ثمر البر يزرع في السالم من الذين يفعلون السالم" .

(يع)4-2:4

"  -2من اين الحروب و الخصومات بينكم اليست من هنا من لذاتكم المحاربة في اعضائكم.

 -1تشتهون و لستم تمتلكون تقتلون و تحسدون و لستم تقدرون ان تنالوا تخاصمون و تحاربون و لستم

تمتلكون النكم ال تطلبون.

 -1تطلبون و لستم تاخذون النكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم.

 -4ايها الزناة و الزواني اما تعلمون ان محبة العالم عداوة هلل فمن اراد ان يكون محبا للعالم فقد صار عدوا

هلل "

ال اثولي ون9
يم نصل ل لا اإلنسان الجديدب

 )2ل ون لنا سيرة حسنة

 )1بال غيرة مرة ومنازعة
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 )1نليا أموات مام ال لات الملاربة إي عاائنا.
وهننلا رد ع ن يننول بننولس إنني البننولس للجننددوا بننرو لهننان م  +لنبننلوا عننن م مننن ج ننة لص نرإ م السنناب اإلنسننان

العلي .

اإلبركسيس (أع-:)1:21-10:22

(أع)10-10:22

"  -10فحدث انهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة و علما جمعا غفي ار و دعي التالميذ مسيحيين في

انطاكية اوال.

 -16و في تلك االيام انحدر انبياء من اورشليم الى انطاكية.

 -13و قام واحد منهم اسمه اغابوس و اشار بالروح ان جوعا عظيما كان عتيدا ان يصير على جميع

المسكونة الذي صار ايضا في ايام كلوديوس قيصر.

 -19فحتم التالميذ حسبما تيسر لكل منهم ان يرسل كل واحد شيئا خدمة الى االخوة الساكنين في اليهودية.
 -10ففعلوا ذلك مرسلين الى المشايخ بيد برنابا و شاول" .

(أع)1-2:21

"  -2و في ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء الى اناس من الكنيسة.
 -1فقتل يعقوب اخا يوحنا بالسيف "

اإلبر سيس9

إجتمعــا معــا ســنة كاملــة فــي الكنيســة وعلمــا ..وأرســلوا خدمــة إلــى اإلخــوة الســاكنين فــي اليهوديــة هننله صننورة
ل نيسننة .ول ننن بنند ل ريننا

ن لاننر السننفينةا فــي ذلــك الزمــان ألقــي هيــرودس الملــك األيــدي علــى قــوم مــن

الكنيسة ليسئ إليهم وقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف.
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يوم الخميس من األسبوع الرابع

رجوع للفهرس

إنجيل القداس (لو-:)41-11:23

"  -11و لما اقترب من اريحا كان اعمى جالسا على الطريق يستعطي.

 -10فلما سمع الجمع مجتا از سال ما عسى ان يكون هذا.
 -16فاخبروه ان يسوع الناصري مجتاز.

 -13فصرخ قائال يا يسوع ابن داود ارحمني.

 -19فانتهره المتقدمون ليسكت اما هو فصرخ اكثر كثي ار يا ابن داود ارحمني.
 -40فوقف يسوع و امر ان يقدم اليه و لما اقترب ساله.
 -42قائال ماذا تريد ان افعل بك فقال يا سيد ان ابصر.
 -41فقال له يسوع ابصر ايمانك قد شفاك.

 -41و في الحال ابصر و تبعه و هو يمجد اهلل و جميع الشعب اذ اروا سبحوا اهلل "

إنجيل القداس9
ا .دعانا ل م نوت .ل نن هنناك لنرو

يادر ع

نديدة إنجينل ينداس األربعناء) .ل نن هنل نظنن يسنوع نائمناً و نظننت ينر

اللصرم .إلاً نلن مثل هلا األعم

نرى يسوع و نعرم يدرالت .إلاً لنصرخ لل يفل

عينننا إننراه

لامي ناً ل نيسننلت ،يلنندخل إنني الويننت المناس ن  .ومننن ي نراه ويعرإننت يسننبلت إي ننون مننن المنلخبننين .إ ن يصننة ننفاء
ا عم نرى ريقة جديدة ل دعوة  ،لجربة ديدة يمر ب ا هلا األعم ويلدخل المسني وينقنله من نا إلنفنل عينينت

الداخ يلين ويعرم المسي ويم

وراءه .

ل ننم المسنني مننع السننامرية "عننن السننجود بننالرو واللن " ولننن يسننل يع لنند ن يسننجد  .بننالرو واللن إن لننم ينراه
ويعرإت ول ون عنده إسلنارة.

مزمور إنجيل القداس (مز " -:)9،3 :46نظير اسمك يا اهلل تسبيحك الى اقاصي االرض يمينك مالنة برا.
يفرح جبل صهيون تبتهج بنات يهوذا من اجل احكامك "
مخمور اإلنجيل9

يمينك مملوءة عدال= اليمين إ ارة ل قوة ،إ و يوى ول نت عادل .عدل وبر هما مة والدة إ العبرية)
فليفرح جبل صهيون ولتتهلل بنات اليهودية= من لت اإلسلنارة يفر ويل ل إل عرم عدل ا..
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النبوات:

(تك)10-2:11

(أي)19-2:10

(إش)11-24:13

(دا )16-2:0

(تك-:)10-2:11

"  -2و اما يعقوب فمضى في طريقه و القاه مالئكة اهلل.

 -1و قال يعقوب اذ راهم هذا جيش اهلل فدعا اسم ذلك المكان محنايم.

 -1و ارسل يعقوب رسال قدامه الى عيسو اخيه الى ارض سعير بالد ادوم.

 -4و امرهم قائال هكذا تقولون لسيدي عيسو هكذا قال عبدك يعقوب تغربت عند البان و لبثت الى االن.
 -1و قد صار لي بقر و حمير و غنم و عبيد و اماء و ارسلت الخبر سيدي لكي اجد نعمة في عينيك.

 -0فرجع الرسل الى يعقوب قائلين اتينا الى اخيك الى عيسو و هو ايضا قادم للقائك و اربع مئة رجل معه.
 -6فخاف يعقوب جدا و ضاق به االمر فقسم القوم الذين معه و الغنم و البقر و الجمال الى جيشين.
 -3و قال ان جاء عيسو الى الجيش الواحد و ضربه يكون الجيش الباقي ناجيا.

 -9و قال يعقوب يا اله ابي ابراهيم و اله ابي اسحق الرب الذي قال لي ارجع الى ارضك و الى عشيرتك

فاحسن اليك.

 -20صغير انا عن جميع الطافك و جميع االمانة التي صنعت الى عبدك فاني بعصاي عبرت هذا االردن و

االن قد صرت جيشين.

 -22نجني من يد اخي من يد عيسو الني خائف منه ان ياتي و يضربني االم مع البنين.
 -21و انت قد قلت اني احسن اليك و اجعل نسلك كرمل البحر الذي ال يعد للكثرة.
 -21و بات هناك تلك الليلة و اخذ مما اتى بيده هدية لعيسو اخيه.
 -24مئتي عنز و عشرين تيسا مئتي نعجة و عشرين كبشا.

 -21ثالثين ناقة مرضعة و اوالدها اربعين بقرة و عشرة ثيران عشرين اتانا و عشرة حمير.

 -20و دفعها الى يد عبيده قطيعا قطيعا على حدة و قال لعبيده اجتازوا قدامي و اجعلوا فسحة بين قطيع و

قطيع.

 -26و امر االول قائال اذا صادفك عيسو اخي و سالك قائال لمن انت و الى اين تذهب و لمن هذا الذي

قدامك.

 -23تقول لعبدك يعقوب هو هدية مرسلة لسيدي عيسو و ها هو ايضا وراءنا.

 -29و امر ايضا الثاني و الثالث و جميع السائرين وراء القطعان قائال بمثل هذا الكالم تكلمون عيسو

حينما تجدونه.

 -10و تقولون هوذا عبدك يعقوب ايضا وراءنا النه قال استعطف وجهه بالهدية السائرة امامي و بعد ذلك

انظر وجهه عسى ان يرفع وجهي.
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 -12فاجتازت الهدية قدامه و اما هو فبات تلك الليلة في المحلة.

 -11ثم قام في تلك الليلة و اخذ امراتيه و جاريتيه و اوالده االحد عشر و عبر مخاضة يبوق.
 -11اخذهم و اجازهم الوادي و اجاز ما كان له.

 -14فبقي يعقوب وحده و صارعه انسان حتى طلوع الفجر.

 -11و لما راى انه ال يقدر عليه ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه.
 -10و قال اطلقني النه قد طلع الفجر فقال ال اطلقك ان لم تباركني.
 -16فقال له ما اسمك فقال يعقوب.

 -13فقال ال يدعى اسمك في ما بعد يعقوب بل اسرائيل النك جاهدت مع اهلل و الناس و قدرت.
 -19و سال يعقوب و قال اخبرني باسمك فقال لماذا تسال عن اسمي و باركه هناك.

 -10فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل قائال الني نظرت اهلل وجها لوجه و نجيت نفسي "

لك9)23-4923

هنا نجد يعقو إي رع

من عيسو خيت الملولش .ونجد ا .يع يت مأنينة نت يسانده إال داعي ل خوم9

 )4رى جيش مالئ ة ول نت ظل خائفاً.

 )3لصارع مع رجل هو صنراع المخندع إني الصنالة

بناً ل بر نة) وهنلا ثبنت ننت ينوى منن ر ينة المالئ نة ،إ ننا

رى ا ، .وهنا رينا ري ر ية المسي  ..الج اد إي المخدع بالصالة.

(إش-:)11-24:13

"  -24لذلك اسمعوا كالم الرب يا رجال الهزء والة هذا الشعب الذي في اورشليم.

 -21النكم قلتم قد عقدنا عهدا مع الموت و صنعنا ميثاقا مع الهاوية السوط الجارف اذا عبر ال ياتينا الننا

جعلنا الكذب ملجانا و بالغش استترنا.

 -20لذلك هكذا يقول السيد الرب هانذا اؤسس في صهيون حج ار حجر امتحان حجر زاوية كريما اساسا

مؤسسا من امن ال يهرب.

 -26و اجعل الحق خيطا و العدل مطما ار فيخطف البرد ملجا الكذب و يجرف الماء الستارة.

 -23و يمحى عهدكم مع الموت و ال يثبت ميثاقكم مع الهاوية السوط الجارف اذا عبر تكونون له للدوس.
 -29كلما عبر ياخذكم فانه كل صباح يعبر في النهار و في الليل و يكون فهم الخبر فقط انزعاجا.
 -10الن الفراش قد قصر عن التمدد و الغطاء ضاق عن االلتحاف.

 -12النه كما في جبل فراصيم يقوم الرب و كما في الوطاء عند جبعون يسخط ليفعل فعله فعله الغريب و

ليعمل عمله عمله الغريب.

 -11فاالن ال تكونوا متهكمين لئال تشدد ربطكم الني سمعت فناء قضي به مـن قبـل السـيد رب الجنـود علـى

كل االرض "

إش9)33-41936
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هأنذا أوسس في صـهيون حجـ ار ..رأس الزاويـة ..مـن آمـن بـه فلـن يخـزى= هنو السنيد المسني  ،واإليمنان بنت
ُيخخى .وهنا نرى يم يار ا .عداءه.
(أي-:)19-2:10

"  -2فاجاب صوفر النعماتي و قال.

 -1من اجل ذلك هواجسي تجيبني و لهذا هيجاني في.
 -1تعيير توبيخي اسمع و روح من فهمي يجيبني.

 -4اما علمت هذا من القديم منذ وضع االنسان على االرض.
 -1ان هتاف االشرار من قريب و فرح الفاجر الى لحظة.
 -0و لو بلغ السماوات طوله و مس راسه السحاب.
 -6كجلته الى االبد يبيد الذين راوه يقولون اين هو.
 -3كالحلم يطير فال يوجد و يطرد كطيف الليل.

 -9عين ابصرته ال تعود تراه و مكانه لن يراه بعد.

 -20بنوه يترضون الفقراء و يداه تردان ثروته.

 -22عظامه مالنة شبيبة و معه في التراب تضطجع.
 -21ان حال في فمه الشر و اخفاه تحت لسانه.

 -21اشفق عليه و لم يتركه بل حبسه وسط حنكه.

 -24فخبزه في امعائه يتحول مرارة اصالل في بطنه.
 -21قد بلع ثروة فيتقياها اهلل يطردها من بطنه.
 -20سم االصالل يرضع يقتله لسان االفعى.

 -26ال يرى الجداول انهار سواقي عسل و لبن.

 -23يرد تعبه و ال يبلعه كمال تحت رجع و ال يفرح.

 -29النه رضض المساكين و تركهم و اغتصب بيتا و لم يبنه.
 -10النه لم يعرف في بطنه قناعة ال ينجو بمشتهاه.
 -12ليست من اكله بقية الجل ذلك ال يدوم خيره.

 -11مع ملء رغده يتضايق تاتي عليه يد كل شقي.

 -11يكون عندما يمال بطنه ان اهلل يرسل عليه حمو غضبه و يمطره عليه عند طعامه.
 -14يفر من سالح حديد تخرقه قوس نحاس.

 -11جذبه فخرج من بطنه و البارق من مرارته مرق عليه رعوب.

 -10كل ظلمة مختباة لذخائره تاكله نار لم تنفخ ترعى البقية في خيمته.
 -16السماوات تعلن اثمه و االرض تنهض عليه.
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 -13تزول غلة بيته تهراق في يوم غضبه.

 -19هذا نصيب االنسان الشرير من عند اهلل و ميراث امره من القدير "
ي9)37-4933

هنا نرى نصي

ال رير وهلا يراه صال

العين المفلولة ،م ما لقوى ال ر.

(دا -:)16-2:0

"  -2حسن عند داريوس ان يولي على المملكة مئة و عشرين مرزبانا يكونون على المملكة كلها.

 -1و على هؤالء ثالثة وزراء احدهم دانيال لتؤدي المرازبة اليهم الحساب فال تصيب الملك خسارة.

 -1ففاق دانيال هذا على الوزراء و المرازبة الن فيه روحا فاضلة و فكر الملك في ان يوليه على المملكة

كلها.

 -4ثم ان الوزراء و المرازبة كانوا يطلبون علة يجدونها على دانيال من جهة المملكة فلم يقدروا ان يجدوا

علة و ال ذنبا النه كان امينا و لم يوجد فيه خطا و ال ذنب.

 -1فقال هؤالء الرجال ال نجد على دانيال هذا علة اال ان نجدها من جهة شريعة الهه.

 -0حينئذ اجتمع هؤالء الوزراء و المرازبة عند الملك و قالوا له هكذا ايها الملك داريوس عش الى االبد.

 -6ان جميع وزراء المملكة و الشحن و المرازبة و المشيرين و الوالة قد تشاوروا على ان يضعوا ام ار ملكيا

و يشددوا نهيا بان كل من يطلب طلبة حتى ثالثين يوما من اله او انسان اال منك ايها الملك يطرح في جب

االسود.

 -3فثبت االن النهي ايها الملك و امض الكتابة لكي ال تتغير كشريعة مادي و فارس التي ال تنسخ.
 -9الجل ذلك امضى الملك داريوس الكتابة و النهي.

 -20فلما علم دانيال بامضاء الكتابة ذهب الى بيته و كواه مفتوحة في عليته نحو اورشليم فجثا على

ركبتيه ثالث مرات في اليوم و صلى و حمد قدام الهه كما كان يفعل قبل ذلك.
 -22فاجتمع حينئذ هؤالء الرجال فوجدوا دانيال يطلب و يتضرع قدام الهه.

 -21فتقدموا و تكلموا قدام الملك في نهي الملك الم تمض ايها الملك نهيا بان كل انسان يطلب من اله او

انسان حتى ثالثين يوما اال منك ايها الملك يطرح في جب االسود فاجاب الملك و قال االمر صحيح كشريعة

مادي و فارس التي ال تنسخ.

 -21حينئذ اجابوا و قالوا قدام الملك ان دانيال الذي من بني سبي يهوذا لم يجعل لك ايها الملك اعتبا ار و

ال للنهي الذي امضيته بل ثالث مرات في اليوم يطلب طلبته.

 -24فلما سمع الملك هذا الكالم اغتاظ على نفسه جدا و جعل قلبه على دانيال لينجيه و اجتهد الى غروب

الشمس لينقذه.

 -21فاجتمع اولئك الرجال الى الملك و قالوا للملك اعلم ايها الملك ان شريعة مادي و فارس هي ان كل

نهي اوامر يضعه الملك ال يتغير.
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 -20حينئذ امر الملك فاحضروا دانيال و طرحوه في جب االسود اجاب الملك و قال لدانيال ان الهك الذي

تعبده دائما هو ينجيك.

 -26و اتي بحجر و وضع على فم الجب و ختمه الملك بخاتمه و خاتم عظمائه لئال يتغير القصد في

دانيال.

 -23حينئذ مضى الملك الى قصره و بات صائما و لم يؤت قدامه بسراريه و طار عنه نومه.
 -29ثم قام الملك باك ار عند الفجر و ذهب مسرعا الى جب االسود.

 -10فلما اقترب الى الجب نادى دانيال بصوت اسيف اجاب الملك و قال لدانيال يا دانيال عبد اهلل الحي هل

الهك الذي تعبده دائما قدر على ان ينجيك من االسود.

 -12فتكلم دانيال مع الملك يا ايها الملك عش الى االبد.

 -11الهي ارسل مالكه و سد افواه االسود فلم تضرني الني وجدت بريئا قدامه و قدامك ايضا ايها الملك لم

افعل ذنبا.

 -11حينئذ فرح الملك به و امر بان يصعد دانيال من الجب فاصعد دانيال من الجب و لم يوجد فيه ضرر

النه امن بالهه.

 -14فامر الملك فاحضروا اولئك الرجال الذين اشتكوا على دانيال و طرحوهم في جب االسود هم و اوالدهم

و نساءهم و لم يصلوا الى اسفل الجب حتى بطشت بهم االسود و سحقت كل عظامهم.

 -11ثم كتب الملك داريوس الى كل الشعوب و االمم و االلسنة الساكنين في االرض كلها ليكثر سالمكم.
 -10من قبلي صدر امر بانه في كل سلطان مملكتي يرتعدون و يخافون قدام اله دانيال النه هو االله

الحي القيوم الى االبد و ملكوته لن يزول و سلطانه الى المنتهى.

 -16هو ينجي و ينقذ و يعمل االيات و العجائب في السماوات و في االرض هـو الـذي نجـى دانيـال مـن يـد

االسود "

دا 9)44-493

هننا ننرى رينا ال ننر ل نيج اند دانيننال ،والمن امرات للناك انده ،إيرمونننت إني جن
األبرار ويلمي م نقله و ه ك األ رار .إل نا يوي وهو إي السفينة .وصال

األسننود .ل نن ا .النلي ي نناإئ

العين المفلولة يرى هنلا .وا .يلمجند

إي عبيده إالم ك الوثني مجد ا..

القراءات:

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)12-29:4

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)9 :22

مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)9،3 :46

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :مر)21-6:1

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :لو)41-11:23

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس2( :كو)2:24-12:21
الكــــــــــــــــــــــاثوليكون( :يع)1:1-22:4

مزمور باكر (مز " -:)9 :22انت يا رب تحفظهم تحرسهم من هذا الجيل الى الدهر "
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مخمور با ر9

أنت يا رب تنجينا= لارع ل مخ ص لل يلفظنا وينجينا وي مل فاء بيعلنا إنرى يسوع ونعرإت.
إنجيل باكر (مر-:)21-6:1

"  -6فانصرف يسوع مع تالميذه الى البحر و تبعه جمع كثير من الجليل و من اليهودية.

 -3و من اورشليم و من ادومية و من عبر االردن و الذين حول صور و صيدا جمع كثير اذ سمعوا كم

صنع اتوا اليه.

 -9فقال لتالميذه ان تالزمه سفينة صغيرة لسبب الجمع كي ال يزحموه.

 -20النه كان قد شفى كثيرين حتى وقع عليه ليلمسه كل من فيه داء.

 -22و االرواح النجسة حينما نظرته خرت له و صرخت قائلة انك انت ابن اهلل.
 -21و اوصاهم كثي ار ان ال يظهروه "

إنجيل با ر9
هنننا نسننمع عننن ن المسنني

ننف

ثينرين .إنجيننل القننداس ننف إيننت المسنني األعمن  .وهنننا ننف

و خر األروا ال ريرة إعالناً عن نت ل لي في بيعة الب ر للعود لعرم ا .ولفر بت.

منرا= األجسنناد

البولس (2كو-:)2:24-12:21

(2كو)12:21

"  -12و لكن جدوا للمواهب الحسنى و ايضا اريكم طريقا افضل "

(2كو)21

"  -2ان كنت اتكلم بالسنة الناس و المالئكة و لكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن او صنجا يرن.

 -1و ان كانت لي نبوة و اعلم جميع االسرار و كل علم و ان كان لي كل االيمان حتى انقل الجبال و لكن

ليس لي محبة فلست شيئا.

 -1و ان اطعمت كل اموالي و ان سلمت جسدي حتى احترق و لكن ليس لي محبة فال انتفع شيئا.
 -4المحبة تتانى و ترفق المحبة ال تحسد المحبة ال تتفاخر و ال تنتفخ.
 -1و ال تقبح و ال تطلب ما لنفسها و ال تحتد و ال تظن السوء.
 -0و ال تفرح باالثم بل تفرح بالحق.

 -6و تحتمل كل شيء و تصدق كل شيء و ترجو كل شيء و تصبر على كل شيء.
 -3المحبة ال تسقط ابدا و اما النبوات فستبطل و االلسنة فستنتهي و العلم فسيبطل.
 -9الننا نعلم بعض العلم و نتنبا بعض التنبوء.

 -20و لكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض.
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 -22لما كنت طفال كطفل كنت اتكلم و كطفل كنت افطن و كطفل كنت افتكر و لكن لما صرت رجال ابطلت

ما للطفل.

 -21فاننا ننظر االن في مراة في لغز لكن حينئذ وجها لوجه االن اعرف بعض المعرفة لكن حينئذ ساعرف

كما عرفت.

 -21اما االن فيثبت االيمان و الرجاء و المحبة هذه الثالثة و لكن اعظمهن المحبة "

(2كو)2:24

"  -2اتبعوا المحبة و لكن جدوا للمواهب الروحية و باالولى ان تتنباوا" .

البولس9

هو عن مواصفات الملبنة اللني ينبغني ن نسن ك ب نا إني ال نيسنة اللني سسن ا المسني ولنو إع ننا إلنفللنت عينننا

ورينا المسي  .ولو ريناه لسبلنا وإرلنا العمر ت.
الكاثوليكون (يع-:)1:1-22:4

(يع)26-22:4

"  -22ال يذم بعضكم بعضا ايها االخوة الذي يذم اخاه و يدين اخاه يذم الناموس و يدين الناموس و ان
كنت تدين الناموس فلست عامال بالناموس بل ديانا له.

 -21واحد هو واضع الناموس القادر ان يخلص و يهلك فمن انت يا من تدين غيرك.

 -21هلم االن ايها القائلون نذهب اليوم او غدا الى هذه المدينة او تلك و هناك نصرف سنة واحدة و نتجر

و نربح.

 -24انتم الذين ال تعرفون امر الغد النه ما هي حياتكم انها بخار يظهر قليال ثم يضمحل.
 -21عوض ان تقولوا ان شاء الرب و عشنا نفعل هذا او ذاك.

 -20و اما االن فانكم تفتخرون في تعظمكم كل افتخار مثل هذا رديء.
 -26فمن يعرف ان يعمل حسنا و ال يعمل فذلك خطية له" .

(يع)1-2:1

"  -2هلم االن ايها االغنياء ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة.
 -1غناكم قد ته ار و ثيابكم قد اكلها العث.

 -1ذهبكم و فضتكم قد صدئا و صداهما يكون شهادة عليكم و ياكل لحومكم كنار قد كنزتم في االيام
االخيرة "

ال اثولي ون9

هننناك ج نناد لنصننل لل ننك الخ يقننة الجدينندة مفلولننة األعننين -9ال نغتــاب بعضــنا الننبع= ي نس ن ك بملبننةا بننار وا
عني م ونعمل أعماال حسنة= لسنوا إل مبغاي م.
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اإلبركسيس (أع-:)12-29:4

"  -29فاجابهم بطرس و يوحنا و قاال ان كان حقا امام اهلل ان نسمع لكم اكثر من اهلل فاحكموا.

 -10الننا نحن ال يمكننا ان ال نتكلم بما راينا و سمعنا.

 -12و بعدما هددوهما ايضا اطلقوهما اذ لم يجدوا البتة كيف يعاقبونهما بسبب الشعب الن الجميع كانوا

يمجدون اهلل على ما جرى.

 -11الن االنسان الذي صارت فيه اية الشفاء هذه كان له اكثر من اربعين سنة.

 -11و لما اطلقا اتيا الى رفقائهما و اخبراهم بكل ما قاله لهما رؤساء الكهنة و الشيوخ.

 -14فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا الى اهلل و قالوا ايها السيد انت هو االله الصانع السماء و

االرض و البحر و كل ما فيها.

 -11القائل بفم داود فتاك لماذا ارتجت االمم و تفكر الشعوب بالباطل.

 -10قامت ملوك االرض و اجتمع الرؤساء معا على الرب و على مسيحه.

 -16النه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس و بيالطس البنطي مع امم و

شعوب اسرائيل.

 -13ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك و مشورتك ان يكون.

 -19و االن يا رب انظر الى تهديداتهم و امنح عبيدك ان يتكلموا بكالمك بكل مجاهرة.
 -10بمد يدك للشفاء و لتجر ايات و عجائب باسم فتاك القدوس يسوع.

 -12و لما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه و امتال الجميع من الروح القدس و كـانوا يتكلمـون

بكالم اهلل بمجاهرة "
اإلبر سيس9

لننظ اعننة ب ننرس ل مسنني إن كـــان عـــدال أمـــام اهلل أن نســـمع لكـــم أكثـــر مـــن اهلل فـــأحكموا وألجننل نناعل م

ولص وال م إمتأل وا جميعا من الروح القدس .والرو القندس هنو النلي يع يننا اإلسنلنارة إنفنر ونل نل إل يند عرإننا
ورينا يسوع .والرو القدس يع ينا يااً ن نلغير ونصب خ يقة جديدة مفلولة األعين.
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يوم الجمعة من األسبوع الرابع

رجوع للفهرس

إنجيل القداس (مت-:)12-12:21

"  -12ثم خرج يسوع من هناك و انصرف الى نواحي صور و صيدا.

 -11و اذا امراة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت اليه قائلة ارحمني يا سيد يا ابن داود ابنتي مجنونة

جدا.

 -11فلم يجبها بكلمة فتقدم تالميذه و طلبوا اليه قائلين اصرفها النها تصيح وراءنا.
 -14فاجاب و قال لم ارسل اال الى خراف بيت اسرائيل الضالة.
 -11فاتت و سجدت له قائلة يا سيد اعني.

 -10فاجاب و قال ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين و يطرح للكالب.

 -16فقالت نعم يا سيد و الكالب ايضا تاكل من الفتات الذي يسقط من مائدة اربابها.

 -13حينئذ اجاب يسوع و قال لها يا امراة عظيم ايمانك ليكن لك كما تريدين فشفيت ابنتها من تلك

الساعة.

 -19ثم انتقل يسوع من هناك و جاء الى جانب بحر الجليل و صعد الى الجبل و جلس هناك.

 -10فجاء اليه جموع كثيرة معهم عرج و عمي و خرس و شل و اخرون كثيرون و طرحوهم عند قدمي

يسوع فشفاهم.

 -12حتى تعجـب الجمـوع اذ اروا الخـرس يتكلمـون و الشـل يصـحون و العـرج يمشـون و العمـي يبصـرون و

مجدوا اله اسرائيل "
إنجيل القداس9

نرى هنا عمومية الدعوة ،إالمسي ي في الجميع ،هله هي إرادلت ،ل لا جاء ول لا له

إل نوال صور وصنيدا

ليدعو هله ال نعانية اللي لليا إي النجاسة  ،وي في بنل ا لل من .ل ن السنيد لنت المجند لنت وسني ة خاصنة منع نل
نفس .إ له المرة ال نعانية ،وال نعانيين م ورين بالنجاسة ،ع ي ا يبل ن ل
ن هله ال نعانية

يص

ال فاء ن لقدم لوبة والسيد رى

مع ا سوى س و الصدمة لل ل م نجاسل ا .إال جدوى من فاء جسدي يبل ال فاء

الرولنني ي اللوبننة واإلعل نرام بالخ يننة .المسنني جنناء لينندعو الجميننع ،ينندعو ال ثي نرين ،ومننن يليننا لينناة اللوبننة
ينلخ .
مزمور إنجيل القداس (مز " -:)1 :16استمع صوت تضرعي اذ استغيث بك و ارفع يدي الى محراب
قدسك "

مخمور اإلنجيل9
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إستمع يا رب صوت تضرعي= ع ينا ن نلارع ب سلمرار لل لو لأخر ا .إي اإلسلجابة .لأخر اإلسلجابة ربما
[ ]4ألن الويت ير مناس

[ ]3ال

إي ير صال اإلنسان [ ]2هي داإع ل عور بعدم اإلسللقا  .وباللالي

ع ينننا ن نظننل إنني اللاننرع مننا ظ ننت ال نعانيننة لصننرخ .و مننا ويفنننا امننام ا .و الننت الفلنرة لنقن الق ن

ا نسان مسلعدا ل عمل ا ل .
النبوات:

(تث)13:22-21:20

(أي)14-2:12

واصننب

(إش)11-21:19

(دا )41-2:24

(تث-:)13:22-21:20
(تث)11-21:20

"  -21فاالن يا اسرائيل ماذا يطلب منك الرب الهك اال ان تتقي الرب الهك لتسلك في كل طرقه و تحبه و
تعبد الرب الهك من كل قلبك و من كل نفسك.

 -21و تحفظ وصايا الرب و فرائضه التي انا اوصيك بها اليوم لخيرك.

 -24هوذا للرب الهك السماوات و سماء السماوات و االرض و كل ما فيها.

 -21و لكن الرب انما التصق بابائك ليحبهم فاختار من بعدهم نسلهم الذي هو انتم فوق جميع الشعوب

كما في هذا اليوم.

 -20فاختنوا غرلة قلوبكم و ال تصلبوا رقابكم بعد.

 -26الن الرب الهكم هو اله االهة و رب االرباب االله العظيم الجبار المهيب الذي ال ياخذ بالوجوه و ال

يقبل رشوة.

 -23الصانع حق اليتيم و االرملة و المحب الغريب ليعطيه طعاما و لباسا.
 -29فاحبوا الغريب النكم كنتم غرباء في ارض مصر.

 -10الرب الهك تتقي اياه تعبد و به تلتصق و باسمه تحلف.

 -12هو فخرك و هو الهك الذي صنع معك تلك العظائم و المخاوف التي ابصرتها عيناك.

 -11سبعين نفسا نزل اباؤك الى مصر و االن قد جعلك الرب الهك كنجوم السماء في الكثرة" .

(تث)13-2:22

"  -2فاحبب الرب الهك و احفظ حقوقه و فرائضه و احكامه و وصاياه كل االيام.

 -1و اعلموا اليوم اني لست اريد بنيكم الذين لم يعرفوا و ال اروا تاديب الرب الهكم عظمته و يده الشديدة و

ذراعه الرفيعة.

 -1و اياته و صنائعه التي عملها في مصر بفرعون ملك مصر و بكل ارضه.
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 -4و التي عملها بجيش مصر بخيلهم و مركباتهم حيث اطاف مياه بحر سوف على وجوهم حين سعوا

وراءكم فابادهم الرب الى هذا اليوم.

 -1و التي عملها لكم في البرية حتى جئتم الى هذا المكان.

 -0و التي عملها بداثان و ابيرام ابني الياب ابن راوبين اللذين فتحت االرض فاها و ابتلعتهما مع بيوتهما

و خيامهما و كل الموجودات التابعة لهما في وسط كل اس ارئيل.

 -6الن اعينكم هي التي ابصرت كل صنائع الرب العظيمة التي عملها.

 -3فاحفظوا كل الوصايا التي انا اوصيكم بها اليوم لكي تتشددوا و تدخلوا و تمتلكوا االرض التي انتم

عابرون اليها لتمتلكوها.

 -9و لكي تطيلوا االيام على االرض التي اقسم الرب البائكم ان يعطيها لهم و لنسلهم ارض تفيض لبنا و

عسال.

 -20الن االرض التي انت داخل اليها لكي تمتلكها ليست مثل ارض مصر التي خرجت منها حيث كنت

تزرع زرعك و تسقيه برجلك كبستان بقول.

 -22بل االرض التي انتم عابرون اليها لكي تمتلكوها هي ارض جبال و بقاع من مطر السماء تشرب ماء.
 -21ارض يعتني بها الرب الهك عينا الرب الهك عليها دائما من اول السنة الى اخرها.

 -21فاذا سمعتم لوصاياي التي انا اوصيكم بها اليوم لتحبوا الرب الهكم و تعبدوه من كل قلوبكم و من كل

انفسكم.

 -24اعطي مطر ارضكم في حينه المبكر و المتاخر فتجمع حنطتك و خمرك و زيتك.
 -21و اعطي لبهائمك عشبا في حقلك فتاكل انت و تشبع.

 -20فاحترزوا من ان تنغوي قلوبكم فتزيغوا و تعبدوا الهة اخرى و تسجدوا لها.

 -26فيحمى غضب الرب عليكم و يغلق السماء فال يكون مطر و ال تعطي االرض غلتها فتبيدون سريعا

عن االرض الجيدة التي يعطيكم الرب.

 -23فضعوا كلماتي هذه على قلوبكم و نفوسكم و اربطوها عالمة على ايديكم و لتكن عصائب بين عيونكم.
 -29و علموها اوالدكم متكلمين بها حين تجلسون في بيوتكم و حين تمشون في الطريق و حين تنامون و

حين تقومون.

 -10و اكتبها على قوائم ابواب بيتك و على ابوابك.

 -12لكي تكثر ايامك و ايام اوالدك على االرض التي اقسم الرب البائك ان يعطيهم اياها كايام السماء على

االرض.

 -11النه اذا حفظتم جميع هذه الوصايا التي انا اوصيكم بها لتعملوها لتحبوا الرب الهكم و تسلكوا في

جميع طرقه و تلتصقوا به.

 -11يطرد الرب جميع هؤالء الشعوب من امامكم فترثون شعوبا اكبر و اعظم منكم.
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 -14كل مكان تدوسه بطون اقدامكم يكون لكم من البرية و لبنان من النهر نهر الفرات الى البحر الغربي

يكون تخمكم.

 -11ال يقف انسان في وجهكم الرب الهكم يجعل خشيتكم و رعبكم على كل االرض التي تدوسونها كما

كلمكم.

 -10انظر انا واضع امامكم اليوم بركة و لعنة.

 -16البركة اذا سمعتم لوصايا الرب الهكم التي انا اوصيكم بها اليوم.

 -13و اللعنة اذا لم تسمعوا لوصايا الرب الهكم و زغتم عن الطريق التي انا اوصيكم بها اليوم لتذهبوا وراء

الهة اخرى لم تعرفوها "
لث9)36944-43943

نرى رو إسلجابة ص والنا9
 )4الس وك إي ر ا .و اعة وصاياه وعبادلت ب ل الق .
 )3خلان رلة الق
 )2ل

الغري

ورياب م

لقسوها ا اعة الوصية.

واألرم ة وعدم يبول ر وة.

والخير اللي نلصل ع ينت -9ي نرد النر
وجوه م .ول ن من

منام م جمينع هنله األمنم ي ال نيا ين إنجينل بنا ر) و يقنم لند إني

ي يع إبدل البر ة يجد لعنة.

(إش-:)11-21:19

"  -21فقال السيد الن هذا الشعب قد اقترب الي بفمه و اكرمني بشفتيه و اما قلبه فابعده عني و صارت
مخافتهم مني وصية الناس معلمة.

 -24لذلك هانذا اعود اصنع بهذا الشعب عجبا و عجيبا فتبيد حكمة حكمائه و يختفي فهم فهمائه.

 -21ويل للذين يتعمقون ليكتموا رايهم عن الرب فتصير اعمالهم في الظلمة و يقولون من يبصرنا و من

يعرفنا.

 -20يا لتحريفكم هل يحسب الجابل كالطين حتى يقول المصنوع عن صانعه لم يصنعني او تقول الجبلة

عن جابلها لم يفهم.

 -26اليس في مدة يسيرة جدا يتحول لبنان بستانا و البستان يحسب وعرا.

 -23و يسمع في ذلك اليوم الصم اقوال السفر و تنظر من القتام و الظلمة عيون العمي.
 -29و يزداد البائسون فرحا بالرب و يهتف مساكين الناس بقدوس اسرائيل.
 -10الن العاتي قد باد و فني المستهزئ و انقطع كل الساهرين على االثم.

 -12الذين جعلوا االنسان يخطئ بكلمة و نصبوا فخا للمنصف في الباب و صدوا البار بالبطل.

 -11لذلك هكذا يقول لبيت يعقوب الرب الذي فدى ابراهيم ليس االن يخجل يعقوب و ليس االن يصفار

وجهه.
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 -11بـل عنــد رؤيـة اوالده عمــل يـدي فــي وســطه يقدسـون اســمي و يقدسـون قــدوس يعقـوب و يرهبــون الــه

اسرائيل "

إش9)32-42937

بسب

الخ ية ا.

يسمع بل يعاي ا هأنذا أعود أنقل هذا الشعب وأسـبيهم وننرى الفنر بسنب

هخيمنة المسني

ل نني انا يبــتهج البــائس بــالرب إبتهاجــا ألن العــاتي قــد بــاد وفنــى المســتهزئ .إننا .ينخي ال نني ان عننن رين
البار.
(أي-:)14-2:12

"  -2فاجاب ايوب و قال.

 -1اسمعوا قولي سمعا و ليكن هذا تعزيتكم.

 -1احتملوني و انا اتكلم و بعد كالمي استهزئوا.

 -4اما انا فهل شكواي من انسان و ان كانت فلماذا ال تضيق روحي.
 -1تفرسوا في و تعجبوا و ضعوا اليد على الفم.
 -0عندما اتذكر ارتاع و اخذت بشري رعدة.

 -6لماذا تحيا االشرار و يشيخون نعم و يتجبرون قوة.
 -3نسلهم قائم امامهم معهم و ذريتهم في اعينهم.

 -9بيوتهم امنة من الخوف و ليس عليهم عصا اهلل.

 -20ثورهم يلقح و ال يخطئ بقرتهم تنتج و ال تسقط.
 -22يسرحون مثل الغنم رضعهم و اطفالهم ترقص.

 -21يحملون الدف و العود و يطربون بصوت المزمار.

 -21يقضون ايامهم بالخير في لحظة يهبطون الى الهاوية.
 -24فيقولون هلل ابعد عنا و بمعرفة طرقك ال نسر.

 -21من هو القدير حتى نعبده و ماذا ننتفع ان التمسناه.

 -20هوذا ليس في يدهم خيرهم لتبعد عني مشورة االشرار.

 -26كم ينطفئ سراج االشرار و ياتي عليهم بوارهم او يقسم لهم اوجاعا في غضبه.
 -23او يكونون كالتبن قدام الريح و كالعصافة التي تسرقها الزوبعة.
 -29اهلل يخزن اثمه لبنيه ليجازه نفسه فيعلم.

 -10لتنظر عيناه هالكه و من حمة القدير يشرب.

 -12فما هي مسرته في بيته بعده و قد تعين عدد شهوره.
 -11ااهلل يعلم معرفة و هو يقضي على العالين.

 -11هذا يموت في عين كماله كله مطمئن و ساكن.
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 -14احواضه مالنه لبنا و مخ عظامه طريء.
 -11و ذلك يموت بنفس مرة و لم يذق خيرا.

 -10كالهما يضطجعان معا في التراب و الدود يغشاهما.

 -16هوذا قد علمت افكاركم و النيات التي بها تظلمونني.

 -13النكم تقولون اين بيت العاتي و اين خيمة مساكن االشرار.
 -19افلم تسالوا عابري السبيل و لم تفطنوا لدالئلهم.

 -10انه ليوم البوار يمسك الشرير ليوم السخط يقادون.

 -12من يعلن طريقه لوجهه و من يجازيه على ما عمل.
 -11هو الى القبور يقاد و على المدفن يسهر.

 -11حلو له مدر الوادي يزحف كل انسان وراءه و قدامه ما ال عدد له.
 -14فكيف تعزونني باطال و اجوبتكم بقيت خيانة "
ي9)21-4934

يج ن

عنندم ل بي ن ث نوا

مف ومة لنا بلس

األب نرار وعقننا

األ نرار ل بيق ناً ص نريلاً .إقنند لبنندو ل ننام ا .إنني بعنن= األليننان يننر

عقولنا الملدودة .إ و ان ا .يعاي

ل مخ ئ إو اًر بال إم النت واع ائنت إرصنة ليلنو ل نك

اول ال رسوسي يبل ن يأخل إرصلت ويللول لبولس الرسول العظيم .ولللك لساءل يو لماذا يحيا المنافقون

ويتعتقون أيضا في الغنـي .إ ّ ن منن ينرإ= إنرص اللوبنة بند وسني ك غيـر أن سـراج األشـرار ينطفـئ ويـأتي

عليهم الخراب ويدركهم الضنك بالغضب .ولناللظ اياا ان ا .يند يسنلخدم اللجربنة وسني ة يندعو ب نا  ،منا دعنا
األعمي إنجيل األمس الخميس )
(دا -:)41-2:24

"  -2و كان دانيال نديما للملك و مكرما فوق جميع اصدقائه.

 -1و كان الهل بابل صنم اسمه بال و كانوا ينفقون له كل يوم اثني عشر اردبا من السميذ و اربعين شاة

و ستة امتار من الخمر.

 -1و كان الملك يعبده و ينطلق كل يوم فيسجد له اما دانيال فكان يسجد اللهه فقال الملك لماذا ال تسجد

لبال.

 -4فقال الني ال اعبد اصناما صنعة االيدي بل االله الحي خالق السماوات و االرض الذي له السلطان على

كل ذي جسد.

 -1فقال له الملك اتحسب ان باال ليس باله حي او ال ترى كم ياكل و يشرب كل يوم.

 -0فضحك دانيال و قال ال تضل ايها الملك فان هذا باطنه طين و ظاهره نحاس فلم ياكل قط.
 -6فغضب الملك و دعا كهنته و قال لهم ان لم تقولوا لي من الذي ياكل هذه النفقة تموتون.

 -3و ان بينتم ان باال ياكل هذه يموت دانيال النه جدف على بال فقال دانيال للملك ليفعل كما تقول.
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 -9و كان كهنة بال سبعين كاهنا ما خال النساء و االوالد فاتى الملك و دانيال الى بيت بال.

 -20فقال كهنة بال ها انا ننصرف الى الخارج و انت ايها الملك ضع االطعمة و امزج الخمر و ضعها ثم

اغلق الباب و اختم عليه بخاتمك.

 -22و في غد ارجع فان لم تجد باال قد اكل الجميع فانا نموت و اال فيموت دانيال الذي افترى علينا.
 -21و كانوا يستخفون باالمر النهم كانوا قد صنعوا تحت المائدة مدخال خفيا يدخلون منه كل يوم و

يلتهمون الجميع.

 -21فلما خرجوا وضع الملك االطعمة لبال فامر دانيال غلمانه فاتوا برماد و ذروه في الهيكل كله بحضرة

الملك وحده ثم خرجوا و اغلقوا الباب و ختموا عليه بخاتم الملك و انصرفوا.

 -24فلما كان الليل دخل الكهنة كعادتهم هم و نساؤهم و اوالدهم و اكلوا الجميع و شربوا.
 -21و بكر الملك في الغد و دانيال معه.

 -20فقال اسالمة الخواتيم يا دانيال قال سالمة ايها الملك.

 -26و لما فتحت االبواب نظر الملك الى المائدة فهتف بصوت عال عظيم انت يا بال و ال مكر عندك.
 -23فضحك دانيال و امسك الملك لئال يدخل الى داخل و قال انظر البالط و اعرف ما هذه االثار.
 -29فقال الملك اني ارى اثار رجال و نساء و اوالد و غضب الملك.

 -10حينئذ قبض على الكهنة و نسائهم و اوالدهم فاروه االبواب الخفية التي يدخلون منها و ياكلون ما

على المائدة.

 -12فقتلهم الملك و اسلم باال الى يد دانيال فحطمه هو و هيكله.
 -11و كان في بابل تنين عظيم و كان اهلها يعبدونه.

 -11فقال الملك لدانيال اتقول عن هذا ايضا انه نحاس ها انه حي ياكل و يشرب و ال تستطيع ان تقول

انه ليس الها حيا فاسجد له.

 -14فقال دانيال اني انما اسجد للرب الهي النه هو االله الحي.

 -11و انت ايها الملك اجعل لي سلطانا فاقتل التنين بال سيف و ال عصا فقال الملك قد جعلت لك.

 -10فاخذ دانيال زفتا و شحما و شع ار و طبخها معا و صنع اقراصا و جعلها في فم التنين فاكلها التنين

فانشق فقال انظروا معبوداتكم.

 -16فلما سمع بذلك اهل بابل غضبوا جدا و اجتمعوا على الملك و قالوا ان الملك قد صار يهوديا فحطم

باال و قتل التنين و ذبح الكهنة.

 -13و اتوا الى الملك و قالوا له اسلم الينا دانيال و اال قتلناك انت و الك.
 -19فلما راهم الملك ثائرين به اضطر فاسلم دانيال اليهم.
 -10فالقوه في جب االسود فكان هناك ستة ايام.

 -12و كان في الجب سبعة اسود يلقى لها كل يوم جثتان و نعجتان فلم يلق لها حينئذ شيء لكي تفترس

دانيال.
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 -11و كان حبقوق النبي في ارض يهوذا و كان قد طبخ طبيخا و ثرد خب از في جفنة و انطلق الى

الصحراء ليحمله للحصادين.

 -11فقال مالك الرب لحبقوق احمل الغداء الذي معك الى بابل الى دانيال في جب االسود.
 -14فقال حبقوق ايها السيد اني لم ار بابل قط و ال اعرف الجب.

 -11فاخذ مالك الرب بجمته و حمله بشعر راسه و وضعه في بابل عند الجب باندفاع روحه.
 -10فنادى حبقوق قائال يا دانيال يا دانيال خذ الغداء الذي ارسله لك اهلل.
 -16فقال دانيال اللهم لقد ذكرتني و لم تخذل الذين يحبونك.

 -13و قام دانيال و اكل و رد مالك الرب حبقوق من ساعته الى موضعه.

 -19و في اليوم السابع اتى الملك ليبكي على دانيال فدنى من الجب و نظر فاذا بدانيال جالس.

 -40فهتف بصوت عال و قال عظيم انت ايها الرب اله دانيال و ال اله غيرك ثم اخرجه من جب االسود.
 -42اما الذين سعوا به للهالك فالقاهم في الجب فافترسوا من ساعتهم امامه.

 -41فقال الملك ليتق جميع سكان االرض اله دانيال فانه المخلص الصانع االيات و العجائب فـي االرض و

هو الذي انقذ دانيال من جب االسود "
دا 9)13-4941

هنا نرى هخيمة إب يس الدائمة مام ا .و و ده .إال علر إلاً ن إب يس عدو يوي.
القراءات:

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)3،6 :16

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :لو)16-12:4

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس( :عب)20-6:21
الكــــــــــــــــــــــاثوليكون2( :يو)20-6:4

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)14-26:11
مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)1 :16

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :مت)12-12:21

مزمور باكر (مز " -:)3،6 :16مبارك الرب النه سمع صوت تضرعي .الرب عزي و ترسي عليه اتكل قلبي
فانتصرت و يبتهج قلبي و باغنيتي احمده "
مخمور با ر9

مبارك الرب اإلله .ألنه سمع صوت تضـرعي= إ نظنل نصنرخ للن يخ صننا ا .منن سن ان ال ني ان والخ ينة.

إ نسلمر إي الصراخ واللانرع ألن الرب هو عـوني وناصـري .عليـه أتكـل وهنلا منا إع لنت ال نعانينة إ سنلجا
السيد المسي .
إنجيل باكر (لو-:)16-12:4

"  -12و انحدر الى كفرناحوم مدينة من الجليل و كان يعلمهم في السبوت.
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 -11فبهتوا من تعليمه الن كالمه كان بسلطان.

 -11و كان في المجمع رجل به روح شيطان نجس فصرخ بصوت عظيم.

 -14قائال اه ما لنا و لك يا يسوع الناصري اتيت لتهلكنا انا اعرفك من انت قدوس اهلل.

 -11فانتهره يسوع قائال اخرس و اخرج منه فصرعه الشيطان في الوسط و خرج منه و لم يضره شيئا.

 -10فوقعت دهشة على الجميع و كانوا يخاطبون بعضهم بعضا قائلين ما هذه الكلمة النه بسلطان و قوة

يامر االرواح النجسة فتخرج.

 -16و خرج صيت عنه الى كل موضع في الكورة المحيطة "

إنجيل با ر9

ناللظ هنا س ان السنيد المسني ع ن ال نيا ين و ينم نان يخنرج م لي نفي النناس .هنو لن ليلنرر الب نر منن

هلا الجنس .إالسيد يدعو ل الناس ليلررهم وي في م .هلا هي إرادلت.
البولس (عب-:)20-6:21

"  -6اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة اهلل انظروا الى نهاية سيرتهم فتمثلوا بايمانهم.
 -3يسوع المسيح هو هو امسا و اليوم و الى االبد.

 -9ال تساقوا بتعاليم متنوعة و غريبة النه حسن ان يثبت القلب بالنعمة ال باطعمة لم ينتفع بها الذين

تعاطوها.

 -20لنا مذبح ال سلطان للذين يخدمون المسكن ان ياكلوا منه.

 -22فان الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية الى االقداس بيد رئيس الكهنة تحرق اجسامها خارج

المحلة.

 -21لذلك يسوع ايضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تالم خارج الباب.
 -21فلنخرج اذا اليه خارج المحلة حاملين عاره.

 -24الن ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة.

 -21فلنقدم به في كل حين هلل ذبيحة التسبيح اي ثمر شفاه معترفة باسمه.
 -20و لكن ال تنسوا فعل الخير و التوزيع النه بذبائح مثل هذه يسر اهلل "

البولس9
نرى هنا مالا يساعد ع

إسلجابة ا .لص والنا-9

 )2إذكروا مدبريكم واقتدوا بإيمانهم وال تنقادوا لتعاليم متنوعة.
 )1ال عور بالغربة إي هلا العالما ليس لنا هنا مدينة باقية.
 )1تقديم ذبائح التسبيح وفعل الخير.
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الكاثوليكون (2يو-:)20-6:4

"  -6ايها االحباء لنحب بعضنا بعضا الن المحبة هي من اهلل و كل من يحب فقد ولد من اهلل و يعرف اهلل.
 -3و من ال يحب لم يعرف اهلل الن اهلل محبة.

 -9بهذا اظهرت محبة اهلل فينا ان اهلل قد ارسل ابنه الوحيد الى العالم لكي نحيا به.

 -20في هذه هي المحبة ليس اننا نحن احببنا اهلل بل انه هو احبنا و ارسل ابنه كفارة لخطايانا.
 -22ايها االحباء ان كان اهلل قد احبنا هكذا ينبغي لنا ايضا ان يحب بعضنا بعضا.

 -21اهلل لم ينظره احد قط ان احب بعضنا بعضا فاهلل يثبت فينا و محبته قد تكملت فينا.
 -21بهذا نعرف اننا نثبت فيه و هو فينا انه قد اعطانا من روحه.

 -24و نحن قد نظرنا و نشهد ان االب قد ارسل االبن مخلصا للعالم.
 -21من اعترف ان يسوع هو ابن اهلل فاهلل يثبت فيه و هو في اهلل.

 -20و نحن قد عرفنا و صدقنا المحبة التي هلل فينا اهلل محبة و مـن يثبـت فـي المحبـة يثبـت فـي اهلل و اهلل

فيه "

ال اثولي ون9

هو دعوة ل ملبة إعدم الملبة يع ل إسلجابة ص والنا.

اإلبركسيس (أع-:)14-26:11

"  -26و حدث لي بعدما رجعت الى اورشليم و كنت اصلي في الهيكل اني حصلت في غيبة.
 -23فرايته قائال لي اسرع و اخرج عاجال من اورشليم النهم ال يقبلون شهادتك عني.

 -29فقلت يا رب هم يعلمون اني كنت احبس و اضرب في كل مجمع الذين يؤمنون بك.

 -10و حين سفك دم استفانوس شهيدك كنت انا واقفا و راضيا بقتله و حافظا ثياب الذين قتلوه.
 -12فقال لي اذهب فاني سارسلك الى االمم بعيدا.

 -11فسمعوا له حتى هذه الكلمة ثم رفعوا اصواتهم قائلين خذ مثل هذا من االرض النه كان ال يجوز ان

يعيش.

 -11و اذ كانوا يصيحون و يطرحون ثيابهم و يرمون غبا ار الى الجو.

 -14امر االمير ان يذهب به الى المعسكر قائال ان يفحص بضربات لـيعلم الي سـبب كـانوا يصـرخون عليـه

هكذا "

اإلبر سيس9
هنننا نننرى ثننورة الي ننود انند بننولس إل يننال ن ا .رسن ت لألمننم .وب ننلا نف ننم لمننالا رإنن= السننيد ننفاء ال نعانيننة مننام

الي ود الملعصبينب [ ]4ل فائ ا من نجاسل ا [ ]3لل

يلعثر الي ود إل ي في المسي
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رجوع للفهرس

إنجيل القداس (مت-:)40-11:12

"  -11اسمعوا مثال اخر كان انسان رب بيت غرس كرما و احاطه بسياج و حفر فيه معصرة و بنى برجا و

سلمه الى كرامين و سافر.

 -14و لما قرب وقت االثمار ارسل عبيده الى الكرامين لياخذ اثماره.

 -11فاخذ الكرامون عبيده و جلدوا بعضا و قتلوا بعضا و رجموا بعضا.
 -10ثم ارسل ايضا عبيدا اخرين اكثر من االولين ففعلوا بهم كذلك.
 -16فاخي ار ارسل اليهم ابنه قائال يهابون ابني.

 -13و اما الكرامون فلما اروا االبن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث هلموا نقتله و ناخذ ميراثه.
 -19فاخذوه و اخرجوه خارج الكرم و قتلوه.

 -40فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل باولئك الكرامين.

 -42قالوا له اولئك االردياء يهلكهم هالكا رديا و يسلم الكرم الى كرامين اخرين يعطونه االثمار في اوقاتها.
 -41قال لهم يسوع اما قراتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راس الزاوية من قبل

الرب كان هذا و هو عجيب في اعيننا.

 -41لذلك اقول لكم ان ملكوت اهلل ينزع منكم و يعطى المة تعمل اثماره.

 -44و من سقط على هذا الحجر يترضض و من سقط هو عليه يسحقه.

 -41و لما سمع رؤساء الكهنة و الفريسيون امثاله عرفوا انه تكلم عليهم.

 -40و اذ كانوا يطلبون ان يمسكوه خافوا من الجموع النه كان عندهم مثل نبي "

إنجيل القداس9

يوم الجمعة لدثنا عن عمومية الدعوة و ن ا ل جمينع ،ول نن هنناك منن يقب نا وهنناك منن يرإان ا .ومنن يقبنل إ نو
من المنلخبين ومن يرإ= إ نو مرإنو= .وهننا نسنمع عنن مثنل ال نرامين األرديناء الي نود) النلين لنم يقب نوا الندعوة

إصاروا مرإواين .ما اللين يب وا إلسن موا ال نرم النلي هنو ال نيسنة .إمنا هنو موينم نل مننا منن الندعوة الموج نة
إليتب.
مزم ـور إنجيــل القــداس (مــز " -:)4،2 :00اســمع يــا اهلل ص ـراخي و اصــغ الــى صــالتي .النــك انــت يــا اهلل

استمعت نذوري اعطيت ميراث خائفي اسمك "
مخمور القداس9

أعطيت ميراثا للذين يرهبون إسمك= ي ن ميراث السماء هو لألمناء ممن يقب ون الدعوة.
إستمع يا اهلل طلبتي= نصرخ

باً ل معونة لنظل مقبولين.
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القراءات:

اإلبركســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)21:11-14:14

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)6،1 :242

مزمـــور إنجيـــل القـــداس( :مز)4،2 :00

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :لو)12-29:20

إنجيـــــــــــــــل القـــــــــــــــداس( :مت)40-11:12

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس( :في)9-4:4

الكــــــــــــــــــــــاثوليكون( :يع)0:4-21:1

مزمور باكر (مز -1 " -:)6،1 :242صرخت اليك يا رب قلت انت ملجاي نصيبي في ارض االحياء.
 -6اخرج من الحبس نفسي لتحميد اسمك الصديقون يكتنفونني النك تحسن الي "

مخمور با ر9

أنت هو رجائي .وحظي في أرض األحياء= ر= األلياء ليث له

لعاخر.

صرخت إليك يا رب .إخرج من الحبس نفسي= اللبس هو جسدنا اللالي هله مثل "لي إ ل اء ن ن

و ون

مع المسي  ،لاك إال جداً".
إنجيل باكر (لو-:)12-29:20

"  -29كان انسان غني و كان يلبس االرجوان و البز و هو يتنعم كل يوم مترفها.

 -10و كان مسكين اسمه لعازر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح.

 -12و يشتهي ان يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني بل كانت الكالب تاتي و تلحس قروحه.
 -11فمات المسكين و حملته المالئكة الى حضن ابراهيم و مات الغني ايضا و دفن.

 -11فرفع عينيه في الجحيم و هو في العذاب و راى ابراهيم من بعيد و لعازر في حضنه.

 -14فنادى و قال يا ابي ابراهيم ارحمني و ارسل لعازر ليبل طرف اصبعه بماء و يبرد لساني الني معذب

في هذا اللهيب.

 -11فقال ابراهيم يا ابني اذكر انك استوفيت خيراتك في حياتك و كذلك لعازر الباليا و االن هو يتعزى و

انت تتعذب.

 -10و فوق هذا كله بيننا و بينكم هوة عظيمة قد اثبتت حتى ان الذين يريدون العبور من ههنا اليكم ال

يقدرون و ال الذين من هناك يجتازون الينا.

 -16فقال اسالك اذا يا ابت ان ترسله الى بيت ابي.

 -13الن لي خمسة اخوة حتى يشهد لهم لكي ال ياتوا هم ايضا الى موضع العذاب هذا.
 -19قال له ابراهيم عندهم موسى و االنبياء ليسمعوا منهم.
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 -10فقال ال يا ابي ابراهيم بل اذا مضى اليهم واحد من االموات يتوبون.

 -12فقال له ان كانوا ال يسمعون من موسى و االنبياء و ال ان قام واحد من االموات يصدقون "

إنجيل با ر9
هننو يصننة لعنناخر والغننني .وهنننا نننرى مصننير المرإواننين الغننني) ومصننير المقبننولين لعنناخر) ي الننلين يقب ننون

الدعوة.

البولس (في-:)9-4:4

"  -4افرحوا في الرب كل حين و اقول ايضا افرحوا.

 -1ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس الرب قريب.

 -0ال تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصالة و الدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى اهلل.
 -6و سالم اهلل الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم و افكاركم في المسيح يسوع.

 -3اخي ار ايها االخوة كل ما هو حق كل ما هو جليل كل ما هو عادل كل ما هو طاهر كل ما هو مسر كل

ما صيته حسن ان كانت فضيلة و ان كان مدح ففي هذه افتكروا.

 -9و ما تعلمتموه و تسلمتموه و سمعتموه و رايتموه في فهذا افعلوا و اله السالم يكون معكم "

البولس9

يم ن ون مناء إي ال رمب أفرحوا في الرب  +ليظهر حلمكم  +صالة مع الشكر.

الكاثوليكون (يع-:)0:4-21:1

(يع)23-21:1

"  -21من هو حكيم و عالم بينكم فلير اعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة.

 -24و لكن ان كان لكم غيرة مرة و تحزب في قلوبكم فال تفتخروا و تكذبوا على الحق.
 -21ليست هذه الحكمة نازلة من فوق بل هي ارضية نفسانية شيطانية.
 -20النه حيث الغيرة و التحزب هناك التشويش و كل امر رديء.

 -26و اما الحكمة التي من فوق فهي اوال طاهرة ثم مسالمة مترفقة مذعنة مملوة رحمة و اثما ار صالحة

عديمة الريب و الرياء.

 -23و ثمر البر يزرع في السالم من الذين يفعلون السالم" .

(يع)0-2:4

"  -2من اين الحروب و الخصومات بينكم اليست من هنا من لذاتكم المحاربة في اعضائكم.

 -1تشتهون و لستم تمتلكون تقتلون و تحسدون و لستم تقدرون ان تنالوا تخاصمون و تحاربون و لستم

تمتلكون النكم ال تطلبون.
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 -1تطلبون و لستم تاخذون النكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم.

 -4ايها الزناة و الزواني اما تعلمون ان محبة العالم عداوة هلل فمن اراد ان يكون محبا للعالم فقد صار عدوا

هلل.

 -1ام تظنون ان الكتاب يقول باطال الروح الذي حل فينا يشتاق الى الحسد.

 -0و لكنه يعطي نعمة اعظم لذلك يقول يقاوم اهلل المستكبرين و اما المتواضعون فيعطيهم نعمة "
ال اثولي ون9

يم ن ون مناء إي ال رمب فليرينا أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة  +ال يكن لكم غيرة مرة وتحزب

في قلوبكم  +عدم إشتهاء العالم.

اإلبركسيس (أع-:)21:11-14:14

(أع)16-14:14

"  -14ثم بعد ايام جاء فيلكس مع دروسال امراته و هي يهودية فاستحضر بولس و سمع منه عن االيمان

بالمسيح.

 -11و بينما كان يتكلم عن البر و التعفف و الدينونة العتيدة ان تكون ارتعب فيلكس و اجاب اما االن

فاذهب و متى حصلت على وقت استدعيك.

 -10و كان ايضا يرجو ان يعطيه بولس دراهم ليطلقه و لذلك كان يستحضره م ار ار اكثر و يتكلم معه.

 -16و لكــن لمــا كملــت ســنتان قبــل فــيلكس بوركيــوس فســتوس خليفــة لــه و اذ كــان فــيلكس يريــد ان يــودع

اليهود منة ترك بولس مقيدا" .

(أع)21-2:11

"  -2فلما قدم فستوس الى الوالية صعد بعد ثالثة ايام من قيصرية الى اورشليم.
 -1فعرض له رئيس الكهنة و وجوه اليهود ضد بولس و التمسوا منه.

 -1طالبين عليه منة ان يستحضره الى اورشليم و هم صانعون كمينا ليقتلوه في الطريق.
 -4فاجاب فستوس ان يحرس بولس في قيصرية و انه مزمع ان ينطلق عاجال.

 -1و قال فلينزل معي الذين هم بينكم مقتدرون و ان كان في هذا الرجل شيء فليشتكوا عليه.

 -0و بعدما صرف عندهم اكثر من عشرة ايام انحدر الى قيصرية و في الغد جلس على كرسي الوالية و

امر ان يؤتى ببولس.

 -6فلما حضر وقف حوله اليهود الذين كانوا قد انحدروا من اورشليم و قدموا على بولس دعاوي كثيرة و

ثقيلة لم يقدروا ان يبرهنوها.

 -3اذ كان هو يحتج اني ما اخطات بشيء ال الى ناموس اليهود و ال الى الهيكل و ال الى قيصر.
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 -9و لكن فستوس اذ كان يريد ان يودع اليهود منة اجاب بولس قائال اتشاء ان تصعد الى اورشليم لتحاكم

هناك لدي من جهة هذه االمور.

 -20فقال بولس انا واقف لدى كرسي والية قيصر حيث ينبغي ان احاكم انا لم اظلم اليهود بشيء كما تعلم

انت ايضا جيدا.

 -22الني ان كنت اثما او صنعت شيئا يستحق الموت فلست استعفي من الموت و لكن ان لم يكن شيء

مما يشتكي علي به هؤالء فليس احد يستطيع ان يسلمني لهم الى قيصر انا رافع دعواي.

 -21حينئذ تكلم فستوس مع ارباب المشورة فاجاب الى قيصر رفعت دعواك الى قيصر تذهب "

اإلبر سيس9

مث ة لألمناء ( بولس ) و مث ة لعدم األمانة فيلكس الوالي واليهود)
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األحد الرابع من الصوم المقدس

رجوع للفهرس

إنجيل القداس (يو-:)41-2:4

"  -2فلما علم الرب ان الفريسيين سمعوا ان يسوع يصير و يعمد تالميذ اكثر من يوحنا.
 -1مع ان يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تالميذه.
 -1ترك اليهودية و مضى ايضا الى الجليل.
 -4و كان ال بد له ان يجتاز السامرة.

 -1فاتى الى مدينة من السامرة يقال لها سوخار بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه.

 -0و كانت هناك بئر يعقوب فاذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر و كان نحو الساعة

السادسة.

 -6فجاءت امراة من السامرة لتستقي ماء فقال لها يسوع اعطيني الشرب.
 -3الن تالميذه كانوا قد مضوا الى المدينة ليبتاعوا طعاما.

 -9فقالت له المراة السامرية كيف تطلب مني لتشرب و انت يهودي و انا امراة سامرية الن اليهود ال

يعاملون السامريين.

 -20اجاب يسوع و قال لها لو كنت تعلمين عطية اهلل و من هو الذي يقول لك اعطيني الشرب لطلبت انت

منه فاعطاك ماء حيا.

 -22قالت له المراة يا سيد ال دلو لك و البئر عميقة فمن اين لك الماء الحي.

 -21العلك اعظم من ابينا يعقوب الذي اعطانا البئر و شرب منها هو و بنوه و مواشيه.
 -21اجاب يسوع و قال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا.

 -24و لكن من يشرب من الماء الذي اعطيه انا فلن يعطش الى االبد بل الماء الذي اعطيه يصير فيه

ينبوع ماء ينبع الى حياة ابدية.

 -21قالت له المراة يا سيد اعطني هذا الماء لكي ال اعطش و ال اتي الى هنا الستقي.
 -20قال لها يسوع اذهبي و ادعي زوجك و تعالي الى ههنا.

 -26اجابت المراة و قالت ليس لي زوج قال لها يسوع حسنا قلت ليس لي زوج.

 -23النه كان لك خمسة ازواج و الذي لك االن ليس هو زوجك هذا قلت بالصدق.
 -29قالت له المراة يا سيد ارى انك نبي.

 -10اباؤنا سجدوا في هذا الجبل و انتم تقولون ان في اورشليم الموضع الذي ينبغي ان يسجد فيه.

 -12قال لها يسوع يا امراة صدقيني انه تاتي ساعة ال في هذا الجبل و ال في اورشليم تسجدون لالب.
 -11انتم تسجدون لما لستم تعلمون اما نحن فنسجد لما نعلم الن الخالص هو من اليهود.

 -11و لكن تاتي ساعة و هي االن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون لالب بالروح و الحق الن االب

طالب مثل هؤالء الساجدين له.
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 -14اهلل روح و الذين يسجدون له فبالروح و الحق ينبغي ان يسجدوا.

 -11قالت له المراة انا اعلم ان مسيا الذي يقال له المسيح ياتي فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء.
 -10قال لها يسوع انا الذي اكلمك هو.

 -16و عند ذلك جاء تالميذه و كانوا يتعجبون انه يتكلم مع امراة و لكن لم يقل احد ماذا تطلب او لماذا

تتكلم معها.

 -13فتركت المراة جرتها و مضت الى المدينة و قالت للناس.

 -19هلموا انظروا انسانا قال لي كل ما فعلت العل هذا هو المسيح.
 -10فخرجوا من المدينة و اتوا اليه.

 -12و في اثناء ذلك ساله تالميذه قائلين يا معلم كل.
 -11فقال لهم انا لي طعام الكل لستم تعرفونه انتم.

 -11فقال التالميذ بعضهم لبعض العل احدا اتاه بشيء لياكل.

 -14قال لهم يسوع طعامي ان اعمل مشيئة الذي ارسلني و اتمم عمله.

 -11اما تقولون انه يكون اربعة اشهر ثم ياتي الحصاد ها انا اقول لكم ارفعوا اعينكم و انظروا الحقول

انها قد ابيضت للحصاد.

 -10و الحاصد ياخذ اجرة و يجمع ثم ار للحياة االبدية لكي يفرح الزارع و الحاصد معا.
 -16النه في هذا يصدق القول ان واحدا يزرع و اخر يحصد.

 -13انا ارسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه اخرون تعبوا و انتم قد دخلتم على تعبهم.

 -19فامن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كالم المراة التي كانت تشهد انه قال لي كل ما

فعلت.

 -40فلما جاء اليه السامريون سالوه ان يمكث عندهم فمكث هناك يومين.
 -42فامن به اكثر جدا بسبب كالمه.

 -41و قــالوا للمـراة اننــا لســنا بعــد بســبب كالمــك نــؤمن الننــا نحــن قــد ســمعنا و نعلــم ان هــذا هــو بالحقيقــة

المسيح مخلص العالم "
إنجيل القداس 9

هو إنجيل المرة السامرية.المسي يله

ل له المرة اللي

لعرم عنت يئاً ليدعوها ويلوب ا إلللول ل ارخة.

مزمور إنجيل القداس (مز " -:)1،1 :204افتخروا باسمه القدوس لتفرح قلوب الذين يلتمسون الرب .اطلبـوا

الرب و قدرته التمسوا وجهه دائما "
مخمور اإلنجيل9
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ليفــرح قلــب الــذين يلتمســون الــرب= الننلي يفننر هننو الننلي لجنناو مننع دعننوة المسنني ويب ننا .إأع نناه المسنني

ن

ي ر من الماء اللي ،ي ي بع ويرلوي ب خصت المبارك ال ل ة الثمينة).

إبتغوا الرب وأعتزوا= إلا ان الر يع ي هلا الماء اللي المفر  .إلاً

بوا الر لللص وا ع يت.

اطلبوا وجهه كل حين= ليع ي معونة إنسلمر مناء نليا إي إر .

إمنا ننت يند نسنينا ،و هنو
أذكروا عجائبه= نلن معراين ن ننسن وإني ملنلننا يجربننا عندو الخينر بنأن المسني ّ
ياسي الق  ،و هو يسمع ..ال  .ل ن إ ناع مام عيننا دائماً عمالت وعجائبت مع عبت ومنع ال نيسنة ومعننا
نلن خصياً إي المااي .ويسوع المسني هنو هنو منس والينوم والن األبند عن  .)6942و منا نان ه نلا ي نون

من جيل إل جيل.
القراءات:

مزمـــــــور العشـــــــية( :مز)20،26 :10

الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون( :يع)26-6:4

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)10،13 :10

مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)1،1 :204

إنجيــــــــل العشــــــــية( :لو)12-11:21
إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :مت)24-2:11

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس( :أف)14-20:0

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)2:10-21:11
إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :يو)41-2:4

مزمور العشية (مز " -:)26،20 :10انتظر الرب ليتشدد و ليتشجع قلبك و انتظر الرب .لوال انني امنت بان

ارى جود الرب في ارض االحياء "
مخمور الع ية9

إي إنجيل الع ية يال إطلبوا ملكوته وهذه جميعها تزاد لكم= إ ن
وهنا يقول انتظر الرب إلاً لن

األر= إ نث

نني سألصل ع

ونث

ن ا .سيجي

اإلملالء من الرو القدس .

إي الويت المناس  .ولل لو لنم ي نن هنناك خينرات ع ن

خيرات الر إي السماء.

إنجيل العشية (لو-:)12-11:21

"  -11و قال لتالميذه من اجل هذا اقول لكم ال تهتموا لحياتكم بما تاكلون و ال للجسد بما تلبسون.

 -11الحياة افضل من الطعام و الجسد افضل من اللباس.

 -14تاملوا الغربان انها ال تزرع و ال تحصد و ليس لها مخدع و ال مخزن و اهلل يقيتها كم انتم بالحري

افضل من الطيور.

 -11و من منكم اذا اهتم يقدر ان يزيد على قامته ذراعا واحدة.

 -10فان كنتم ال تقدرون و ال على االصغر فلماذا تهتمون بالبواقي.
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 -16تاملوا الزنابق كيف تنمو ال تتعب و ال تغزل و لكن اقول لكم انه و ال سليمان في كل مجده كان يلبس

كواحدة منها.

 -13فان كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل و يطرح غدا في التنور يلبسه اهلل هكذا فكم بالحري

يلبسكم انتم يا قليلي االيمان.

 -19فال تطلبوا انتم ما تاكلون و ما تشربون و ال تقلقوا.

 -10فان هذه كلها تطلبها امم العالم و اما انتم فابوكم يعلم انكم تحتاجون الى هذه.
 -12بل اطلبوا ملكوت اهلل و هذه كلها تزاد لكم "

إنجيل الع ية9

ا .يعولنا إ مالا اإلهلمام بالماديات .إلاً
ماء اللياة ،إ ن

ن لم إي ص والنا بأن ن

الماديات بل ما

بت السامرية إ ن

اإلملالء من الرو القدس اللي يعرإنا ب خص المسي الم بع.

مزمور باكر (مز " -:)10،13 :10لتتشدد و لتتشجع قلوبكم يا جميع المنتظرين الرب .احبوا الرب يا جميع
اتقيائه الرب حافظ االمانة و مجاز بكثرة العامل بالكبرياء "

مخمور با ر9

تشجعوا وليقو قلبكم= ا .دعا م ،إلاً هو يريند م .حبـوا الـرب ألن الـرب إبتغـى الحقـائق= نل منن رإن= الندعوة
واللين يباوا ع ي عبيد الم ك واللين ليس ع ي م ثيا

مع الل والر يلبت .وا .يل

وي

العنرس ،نل هن ء اند اللن  .منا منن يقبنل الندعوة إ نو

الل إ نل ل ع يت لار ين العالم البا ل.

إنجيل باكر (مت-:)24-2:11

"  -2و جعل يسوع يكلمهم ايضا بامثال قائال.

 -1يشبه ملكوت السماوات انسانا ملكا صنع عرسا البنه.

 -1و ارسل عبيده ليدعوا المدعوين الى العرس فلم يريدوا ان ياتوا.

 -4فارسل ايضا عبيدا اخرين قائال قولوا للمدعوين هوذا غذائي اعددته ثيراني و مسمناتي قد ذبحت و كل

شيء معد تعالوا الى العرس.

 -1و لكنهم تهاونوا و مضوا واحد الى حقله و اخر الى تجارته.
 -0و الباقون امسكوا عبيده و شتموهم و قتلوهم.

 -6فلما سمع الملك غضب و ارسل جنوده و اهلك اولئك القاتلين و احرق مدينتهم.
 -3ثم قال لعبيده اما العرس فمستعد و اما المدعوون فلم يكونوا مستحقين.
 -9فاذهبوا الى مفارق الطرق و كل من وجدتموه فادعوه الى العرس.

 -20فخرج اولئك العبيد الى الطرق و جمعوا كل الذين وجدوهم اش ار ار و صالحين فامتال العرس من

المتكئين.

345

قراءات الصوم الكبير (األحد الرابع من الصوم المقدس)

 -22فلما دخل الملك لينظر المتكئين راى هناك انسانا لم يكن البسا لباس العرس.
 -21فقال له يا صاحب كيف دخلت الى هنا و ليس عليك لباس العرس فسكت.

 -21حينئذ قال الملك للخدام اربطوا رجليه و يديه و خذوه و اطرحوه في الظلمة الخارجية هناك يكون

البكاء و صرير االسنان.

 -24الن كثيرين يدعون و قليلين ينتخبون "

إنجيل با ر9

مثل اإلنسان اللي صنع عرساً إلبنت .وينل ي اإلنجيل بأن كثيـرين ُيـدعون والمختـارون قليلـون ولننف م ننت لنين
رإنن= الي ننود السننيد المسنني لهن ألهننل السننامرة .إ ننو رإاننناه سننيله إلن يرنننا وينندعوهم .وناللننظ نفسنننا هننل
ع ينا لباس العرس م إقدناه الل ة األول اللي خلناها المعمودية) .لقد نا عرايا السامرية و لبسنا المسي رداء

بره إ ل ماخال ع يناب و لظ ننا لو إقدناه يايع منا الم وت.
البولس (أف-:)14-20:0

"  -20اخي ار يا اخوتي تقووا في الرب و في شدة قوته.

 -22البسوا سالح اهلل الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس.

 -21فان مصارعتنا ليست مع دم و لحم بل مع الرؤساء مع السالطين مع والة العالم على ظلمة هذا الدهر

مع اجناد الشر الروحية في السماويات.

 -21من اجل ذلك احملوا سالح اهلل الكامل لكي تقدروا ان تقاوموا في اليوم الشرير و بعد ان تتمموا كل

شيء ان تثبتوا.

 -24فاثبتوا ممنطقين احقاءكم بالحق و البسين درع البر.
 -21و حاذين ارجلكم باستعداد انجيل السالم.

 -20حاملين فوق الكل ترس االيمان الذي به تقدرون ان تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة.
 -26و خذوا خوذة الخالص و سيف الروح الذي هو كلمة اهلل.

 -23مصلين بكل صالة و طلبة كل وقت في الروح و ساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة و طلبة الجل جميع

القديسين.

 -29و الجلي لكي يعطى لي كالم عند افتتاح فمي العلم جها ار بسر االنجيل.
 -10الذي الجله انا سفير في سالسل لكي اجاهر فيه كما يجب ان اتكلم.

 -12و لكن لكي تعلموا انتم ايضا احوالي ماذا افعل يعرفكم في كل شيء تيخيكس االخ الحبيب و الخادم

االمين في الرب.

 -11الذي ارسلته اليكم لهذا بعينه لكي تعلموا احوالنا و لكي يعزي قلوبكم.

 -11سالم على االخوة و محبة بايمان من اهلل االب و الرب يسوع المسيح.
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 -14النعمـة مــع جميــع الــذين يحبــون ربنــا يســوع المســيح فـي عــدم فســاد امــين كتبــت الــى اهــل افســس مــن

رومية على يد تيخيكس "
البولس9

نسنمع هننا عنن سننال ا .ال امنل .إنا .لبسنننا إني المعمودينة ثيابناً بنني= ،إيجن

ب له األس لة لل

نفقد ثيا

ن نسنلمر إنني لربننا منع إب ننيس

العرس  ،إالبد من اللر لنصير من المخلارين.

الكاثوليكون (يع-:)26-6:4

"  -6فاخضعوا هلل قاوموا ابليس فيهرب منكم.

 -3اقتربوا الى اهلل فيقترب اليكم نقوا ايديكم ايها الخطاة و طهروا قلوبكم يا ذوي الرايين.
 -9اكتئبوا و نوحوا و ابكوا ليتحول ضحككم الى نوح و فرحكم الى غم.

 -20اتضعوا قدام الرب فيرفعكم.

 -22ال يذم بعضكم بعضا ايها االخوة الذي يذم اخاه و يدين اخاه يذم الناموس و يدين الناموس و ان كنت

تدين الناموس فلست عامال بالناموس بل ديانا له.

 -21واحد هو واضع الناموس القادر ان يخلص و يهلك فمن انت يا من تدين غيرك.

 -21هلم االن ايها القائلون نذهب اليوم او غدا الى هذه المدينة او تلك و هناك نصرف سنة واحدة و نتجر

و نربح.

 -24انتم الذين ال تعرفون امر الغد النه ما هي حياتكم انها بخار يظهر قليال ثم يضمحل.
 -21عوض ان تقولوا ان شاء الرب و عشنا نفعل هذا او ذاك.

 -20و اما االن فانكم تفتخرون في تعظمكم كل افتخار مثل هذا رديء.
 -26فمن يعرف ان يعمل حسنا و ال يعمل فذلك خطية له "

ال اثولي ون9

يننم نل ناإظ ع ن دعولننناب إخضــعوا هلل .قــاوموا إبلــيس .إقترب ـوا إلــى اهلل فيقتــرب إلــيكم .نق ـوا أيــديكم .طهــروا

قلوبكم .ال يذم بعضكم بعضا .إل وا ع

ا .بال املا قولوا أن شاء الرب وعشنا.

اإلبركسيس (أع-:)2:10-21:11

(أع)16-21:11

"  -21و بعدما مضت ايام اقبل اغريباس الملك و برنيكي الى قيصرية ليسلما على فستوس.

 -24و لما كانا يصرفان هناك اياما كثيرة عرض فستوس على الملك امر بولس قائال يوجد رجل تركه

فيلكس اسيرا.

 -21و عرض لي عنه رؤساء الكهنة و مشايخ اليهود لما كنت في اورشليم طالبين حكما عليه.
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 -20فاجبتهم ان ليس للرومانيين عادة ان يسلموا احدا للموت قبل ان يكون المشكو عليه مواجهة مع

المشتكين فيحصل على فرصة لالحتجاج عن الشكوى.

 -26فلما اجتمعوا الى هنا جلست من دون امهال في الغد على كرسي الوالية و امرت ان يؤتى بالرجل.
 -23فلما وقف المشتكون حوله لم ياتوا بعلة واحدة مما كنت اظن.

 -29لكن كان لهم عليه مسائل من جهة ديانتهم و عن واحد اسمه يسوع قد مات و كان بولس يقول انه

حي.

 -10و اذ كنت مرتابا في المسئلة عن هذا قلت العله يشاء ان يذهب الى اورشليم و يحاكم هناك من جهة

هذه االمور.

 -12و لكن لما رفع بولس دعواه لكي يحفظ لفحص اوغسطس امرت بحفظه الى ان ارسله الى قيصر.
 -11فقال اغريباس لفستوس كنت اريد انا ايضا ان اسمع الرجل فقال غدا تسمعه.

 -11ففي الغد لما جاء اغريباس و برنيكي في احتفال عظيم و دخال الى دار االستماع مع االمراء و رجال

المدينة المقدمين امر فستوس فاتي ببولس.

 -14فقال فستوس ايها الملك اغريباس و الرجال الحاضرون معنا اجمعون انتم تنظرون هذا الذي توسل

الي من جهته كل جمهور اليهود في اورشليم و هنا صارخين انه ال ينبغي ان يعيش بعد.

 -11و اما انا فلما وجدت انه لم يفعل شيئا يستحق الموت و هو قد رفع دعواه الى اوغسطس عزمت ان

ارسله.

 -10و ليس لي شيء يقين من جهته الكتب الى السيد لذلك اتيت به لديكم و ال سيما لديك ايها الملك

اغريباس حتى اذا صار الفحص يكون لي شيء الكتب.

 -16الني ارى حماقة ان ارسل اسي ار و ال اشير الى الدعاوي التي عليه" .

(أع)2:10

"  -2فقال اغريباس لبولس ماذون لك ان تتكلم الجل نفسك حينئذ بسط بولس يده و جعل يحتج "
اإلبر سيس9

السيد المسي لنرك الي نود ولهن

ل سنامرة وبند بالسنامرية بسنب

بولس ،بل ن رجالً ريباً هو إسلوس ويم يداإع عن بولس.
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صالة مساء األحد الرابع
اإلنجيل(يو -:)14 - 29 : 4

من الصوم المقدس

"  -29قالت له المراة يا سيد ارى انك نبي.

 -10اباؤنا سجدوا في هذا الجبل و انتم تقولون ان في اورشليم الموضع الذي ينبغي ان يسجد فيه.

 -12قال لها يسوع يا امراة صدقيني انه تاتي ساعة ال في هذا الجبل و ال في اورشليم تسجدون لالب.
 -11انتم تسجدون لما لستم تعلمون اما نحن فنسجد لما نعلم الن الخالص هو من اليهود.

 -11و لكن تاتي ساعة و هي االن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون لالب بالروح و الحق الن االب

طالب مثل هؤالء الساجدين له.

 -14اهلل روح و الذين يسجدون له فبالروح و الحق ينبغي ان يسجدوا "

صنبالاً سننمعنا إنجيننل السننامرية .وهننا ال نيسننة لقل ننم هننله ا ينات عننن السننجود بننالرو واللن للقرهننا ع ينننا إنني

المساء لنف م يم نقدم الصالة ..

المزمور(مز  -20 " -:)22 ، 20 : 11كثيرة هي نكبات الشرير اما المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به.
 -22افرحوا بالرب و ابتهجوا يا ايها الصديقون و اهتفوا يا جميع المستقيمي القلوب "

العبادة بالرو والل لقود ل فر ا إفرحوا أيهـا الصـديقون بـالرب .والع نس إلنار ي النر هنم بنال لماينة إني هنلا

العالما كثيرة هي ضربات الخطاة.
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قراءات أيام األسبوع الخامس

رجوع للفهرس

إنجيننل األلنند القننادم هننو عننن ننفاء المخ ننع م نري= بر ننة بيننت لسنندا) الننلي لننم ي ننن لننت لنند ي قيننت إنني البر ننة.
إالمسنني جنناء ل ن ء اليائسننين المرا ن الننلين لننيس ل ننم لنند .وهننلا األسننبوع نننرى إيننت مننالا صنننعت الخ يننة إنني

الناس من مر= واعم ل بيعة ،والمسي

ل لي في وي دد.

يوم اإلثنين :الخ ية سببت جوع ل رو والنفس والجسد) والمسي

يوم الثالثاء :الخ ية سببت لإلنسان اللخب إي الظالم والمسي
يوم األربعاء :الخ ية صيرلنا ير مثمرين

ل لي بع.
لي نور ل عالم.

جرة ير مثمرة والمسي

يوم الخميس :الخ ية سببت سي رة ال ي ان ع ينا والمسي

ل ليعخ ويسمد ويقوى بيعلنا إنثمر.

ل ليلل ربا ات ال يا ين عنا.

يوم الجمعة :الخ ية سببت مولنا إي خ ايانا وهال نا بعينداً عنن المجند .والمسني
إ ل من ممن بت يله

ليث له

يوم السبت :الخ ية لت ع ينا بالويالت والمسي

يوم األحد :فاء المخ ع.
وما زال سؤال المسيح

لن

سناب لننا ليندخل المجند.

المسي ل سماء والمجد .ومن ممن بالمسي سيليا.
ل ليرإع عنا هله الويالت.

هل تريد أن تب أر
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يوم اإلثنين من األسبوع الخامس

رجوع للفهرس

إنجيل القداس (لو-:)26-21:9

"  -21فابتدا النهار يميل فتقدم االثنا عشر و قالوا له اصرف الجمع ليذهبوا الى القرى و الضياع حوالينا

فيبيتوا و يجدوا طعاما الننا ههنا في موضع خالء.

 -21فقال لهم اعطوهم انتم لياكلوا فقالوا ليس عندنا اكثر من خمسة ارغفة و سمكتين اال ان نذهب و

نبتاع طعاما لهذا الشعب كله.

 -24النهم كانوا نحو خمسة االف رجل فقال لتالميذه اتكئوهم فرقا خمسين خمسين.
 -21ففعلوا هكذا و اتكاوا الجميع.

 -20فاخذ االرغفة الخمسة و السمكتين و رفع نظره نحو السماء و باركهن ثم كسر و اعطى التالميذ

ليقدموا للجمع.

 -26فاكلوا و شبعوا جميعا ثم رفع ما فضل عنهم من الكسر اثنتا عشرة قفة "

إنجيل القداس9

هنننا نننرى ثننر الخ يننة

وهننو الجننوع رولنني ونفسنني وجسنندي) .والمسنني

لن

م ننبع ل عننالم .هننلا اإلنجيننل هننو

إنجيل الخمس خبخات والسم لين.
مزمور إنجيل القداس (مز -1 " -:)4،1 :31ارحمني يا رب النني اليك اصرخ اليوم كله.
 -4فرح نفس عبدك النني اليك يا رب ارفع نفسي "

مخمور اإلنجيل9

فرح نفس عبدك= من ي بع بالمسني يفنر  .وللن ن نبع نصنرخ .ا إرحمنـي يـا رب فـإني صـرخت إليـك .ول نن
من يليا إي األرايات لن ي بع ،لللك يقول المرنما رفعت نفسي إليك يا رب.

النبوات:

(أم)23-1:1

(إش)0:13-11:16

(أم-:)23-1:1

"  -1توكل على الرب بكل قلبك و على فهمك ال تعتمد.
 -0في كل طرقك اعرفه و هو يقوم سبلك.

 -6ال تكن حكيما في عيني نفسك اتق الرب و ابعد عن الشر.
 -3فيكون شفاء لسرتك و سقاء لعظامك.

 -9اكرم الرب من مالك و من كل باكورات غلتك.
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قراءات الصوم الكبير (يوم اإلثنين من األسبوع الخامس)

 -20فتمتلئ خزائنك شبعا و تفيض معاصرك مسطارا.
 -22يا ابني ال تحتقر تاديب الرب و ال تكره توبيخه.

 -21الن الذي يحبه الرب يؤدبه و كاب بابن يسر به.

 -21طوبى لالنسان الذي يجد الحكمة و للرجل الذي ينال الفهم.

 -24الن تجارتها خير من تجارة الفضة و ربحها خير من الذهب الخالص.
 -21هي اثمن من الاللئ و كل جواهرك ال تساويها.

 -20في يمينها طول ايام و في يسارها الغنى و المجد.

 -26طرقها طرق نعم و كل مسالكها سالم.

 -23هي شجرة حياة لممسكيها و المتمسك بها مغبوط "
م9)46-592

ياناً نجنند هنننا يفيننة ال ننبع بالمسنني  ..إبعــد عــن كــل شــر فيكــون الشــفاء فــي جســدك .إكــرم الــرب مــن مالــك..

فتمتلئ مخازنك شبعا .طوبى لإلنسان الذي يجد الحكمة [ ]4الل مة هني منا سنب [ ]3ول نن الل منة هني ياناً
خص المسي  ،و وب لمن ي ل م نخص المسني الم نبع لننا ع ني األر= وهنو لننا ليناة بدينة إني السنماءا

هــي شــجرة حيــاة للمتعلقــين بهــا= هنني ي الل مننة .والملع ن بالمسنني

ينننوم الل مننة ويثبننت إيننت ل ننون لننت لينناة

بدية.
(إش-:)0:13-11:16
(إش)13-11:16

"  -11لذلك هكذا يقول الرب عن ملك اشور ال يدخل هذه المدينة و ال يرمي هناك سهما و ال يتقدم عليها
بترس و ال يقيم عليها مترسة.

 -14في الطريق الذي جاء فيه يرجع و الى هذه المدينة ال يدخل يقول الرب.

 -11و احامي عن هذه المدينة الخلصها من اجل نفسي و من اجل داود عبدي.

 -10فخرج مالك الرب و ضرب من جيش اشور مئة و خمسة و ثمانين الفا فلما بكروا صباحا اذا هم

جميعا جثث ميتة.

 -16فانصرف سنحاريب ملك اشور و ذهب راجعا و اقام في نينوى.

 -13و فيما هو ساجد في بيت نسروخ الهه ضربه ادرملك و شراصر ابناه بالسيف و نجـوا الـى ارض ا ارراط

و ملك اسرحدون ابنه عوضا عنه" .
(إش)0-2:13

"  -2في تلك االيام مرض حزقيا للموت فجاء اليه اشعياء بن اموص النبي و قال له هكذا يقول الرب اوص
بيتك النك تموت و ال تعيش.
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 -1فوجه حزقيا وجهه الى الحائط و صلى الى الرب.

 -1و قال اه يا رب اذكر كيف سرت امامك باالمانة و بقلب سليم و فعلت الحسن في عينيك و بكى حزقيا

بكاء عظيما.

 -4فصار قول الرب الى اشعياء قائال.

 -1اذهب و قل لحزقيا هكذا يقول الرب اله داود ابيك قد سمعت صالتك قد رايت دموعك هانذا اضيف الى

ايامك خمس عشرة سنة.

 -0و من يد ملك اشور انقذك و هذه المدينة و احامي عن هذه المدينة "
إش9)3926-22924

نجد هنا هالك جيش

إ و عوي

بسب

ور الملمس ين باألر= ،المل برين) .ومن هننا ننرى لمنالا عوين

المخ نع إنجينل األلند)

ره .ما لخييا البار إ ملدت ليالت 45سنة للقيقاً لما جاء إي األمثال هي شجرة حياة.

(أي-:)10-2:11

"  -2فاجاب اليفاز التيماني و قال.

 -1هل ينفع االنسان اهلل بل ينفع نفسه الفطن.

 -1هل من مسرة للقدير اذا تبررت او من فائدة اذا قومت طرقك.
 -4هل على تقواك يوبخك او يدخل معك في المحاكمة.
 -1اليس شرك عظيما و اثامك ال نهاية لها.

 -0النك ارتهنت اخاك بال سبب و سلبت ثياب العراة.

 -6ماء لم تسق العطشان و عن الجوعان منعت خبزا.

 -3اما صاحب القوة فله االرض و المترفع الوجه ساكن فيها.
 -9االرامل ارسلت خاليات و ذراع اليتامى انسحقت.

 -20الجل ذلك حواليك فخاخ و يريعك رعب بغتة.
 -22او ظلمة فال ترى و فيض المياه يغطيك.

 -21هوذا اهلل في علو السماوات و انظر راس الكواكب ما اعاله.
 -21فقلت كيف يعلم اهلل هل من وراء الضباب يقضي.

 -24السحاب ستر له فال يرى و على دائرة السماوات يتمشى.
 -21هل تحفظ طريق القدم الذي داسه رجال االثم.

 -20الذين قبض عليهم قبل الوقت الغمر انصب على اساسهم.
 -26القائلين هلل ابعد عنا و ماذا يفعل القدير لهم.

 -23و هو قد مال بيوتهم خي ار لتبعد عني مشورة االشرار.

 -29االبرار ينظرون و يفرحون و البريء يستهزئ بهم قائلين.
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 -10الم يبد مقاومونا و بقيتهم قد اكلها النار.
 -12تعرف به و اسلم بذلك ياتيك خير.

 -11اقبل الشريعة من فيه و ضع كالمه في قلبك.

 -11ان رجعت الى القدير تبنى ان ابعدت ظلما من خيمتك.

 -14و القيت التبر على التراب و ذهب اوفير بين حصا االودية.
 -11يكون القدير تبرك و فضة اتعاب لك.

 -10النك حينئذ تتلذذ بالقدير و ترفع الى اهلل وجهك.
 -16تصلي له فيستمع لك و نذورك توفيها.

 -13و تجزم ام ار فيثبت لك و على طرقك يضيء نور.

 -19اذا وضعوا تقول رفع و يخلص المنخفض العينين.
 -10ينجي غير البريء و ينجي بطهارة يديك "
ي9)23-4933

بماذا ينتفع الرب إن كنت أنت تتزكى في أعمالك= المعن
وهنا نرى المصائ

اللي لنخل ع

ن ا .لن ينلفع إن نت نا با اًر بل نا اللي سأنلفع.

الخا ئ بغ= النظر عن ن يو

ان برئ من نل هنله اإلل امنات) .و ن

اللوبة ري لعودة البر ات.
القراءات:

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)1،1 :36

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :لو)12-20:21

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس( :في)20-2:1

الكــــــــــــــــــــــاثوليكون2( :بط)23-20:1

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)11-11:20

مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)4،1 :31

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :لو)26-21:9

مزمور باكر (مز " -:)1،1 :36فلتات قدامك صـالتي امـل اذنـك الـى صـراخي .النـه قـد شـبعت مـن المصـائب
نفسي و حياتي الى الهاوية دنت .حسبت مثل المنحدرين الى الجب صرت كرجل ال قوة له "

مخمور با ر9

أمل يا رب سمعك إلى طلبتي= ن ل م للة السماويات .فقد إمتألت من الشـر نفسـي= ي منن ملبنة العنالم.
ولو إسلمرت ليالي ه لا إي ملبة العالم حسبت مع المنحدرين في الجـب إنالمرنم يصن ي ولنصن ي معنت ل ني

لله

نفسنا إل الجليم.

إنجيل باكر (لو-:)12-20:21

"  -20و ضرب لهم مثال قائال انسان غني اخصبت كورته.
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 -26ففكر في نفسه قائال ماذا اعمل الن ليس لي موضع اجمع فيه اثماري.

 -23و قال اعمل هذا اهدم مخازني و ابني اعظم و اجمع هناك جميع غالتي و خيراتي.

 -29و اقول لنفسي يا نفس لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة استريحي و كلي و اشربي و افرحي.
 -10فقال له اهلل يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك فهذه التي اعددتها لمن تكون.
 -12هكذا الذي يكنز لنفسه و ليس هو غنيا هلل "

إنجيل با ر9

رينا إي المخمور ري ال بع ن نرإع نفسنا ل ر

مخمنور إنجينل القنداس) .وهننا نجند الع نس ،إنالغني الغبني

يف ننر سننوى إنني األراننيات .وبننولس الرسننول يقننول "إن نننلم ينند يمننلم مننع المسنني إننأ بوا مننا إننو ليننث المسنني
جالس ."..وهلا ي مل اإلن غال بالسماويات وهلا بد لت ن نبد باللغص

إي الصالة واللسابي لل نللو للة

اللياة السماوية إنن غل ب ا .ما هلا الغني إ ل ما ي غ ت موالت وم لالت وهو ناسياً لماماً نت سيموت.
البولس (في-:)20-2:1

"  -2فان كان وعظ ما في المسيح ان كانت تسلية ما للمحبة ان كانت شركة ما في الروح ان كانت احشاء

و رافة.

 -1فتمموا فرحي حتى تفتكروا فك ار واحدا و لكم محبة واحدة بنفس واحدة مفتكرين شيئا واحدا.
 -1ال شيئا بتحزب او بعجب بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض افضل من انفسهم.
 -4ال تنظروا كل واحد الى ما هو لنفسه بل كل واحد الى ما هو الخرين ايضا.
 -1فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا.

 -0الذي اذ كان في صورة اهلل لم يحسب خلسة ان يكون معادال هلل.
 -6لكنه اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائ ار في شبه الناس.

 -3و اذ وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه و اطاع حتى الموت موت الصليب.
 -9لذلك رفعه اهلل ايضا و اعطاه اسما فوق كل اسم.

 -20لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء و من على االرض و من تحت االرض.
 -22و يعترف كل لسان ان يسوع المسيح هو رب لمجد اهلل االب.

 -21اذا يا احبائي كما اطعتم كل حين ليس كما في حضوري فقط بل االن باالولى جدا في غيابي تمموا

خالصكم بخوف و رعدة.

 -21الن اهلل هو العامل فيكم ان تريدوا و ان تعملوا من اجل المسرة.
 -24افعلوا كل شيء بال دمدمة و ال مجادلة.

 -21لكي تكونوا بال لوم و بسطاء اوالدا هلل بال عيب في وسط جيل معوج و ملتو تضيئون بينهم كانوار في

العالم.

 -20متمسكين بكلمة الحياة الفتخاري في يوم المسيح باني لم اسع باطال و ال تعبت باطال "
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البولس9
نرى هنا يم نرإع نفسنا [ ]4إن انت لعخية ما إي المسي  ..والمقصود إ ن رك المسي معنا إي ل خ وة إي

ليالنا [ ]3باللوااع ومن يلوااع يرإعت ا .ويجع ت يلينا إني السنماويات إش  ، ) 45 9 54إ ينم نلقابنل منع

المسي السماوى اللى نخل من إو ال للت ونلن نريد ان نصعد ب بريائنا ال إو  ]2[ .نلمم خالصنا بخوم
ورعدة.
الكاثوليكون (2بط-:)23-20:1

"  -20الن من اراد ان يحب الحياة و يرى اياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر و شفتيه ان تتكلما

بالمكر.

 -22ليعرض عن الشر و يصنع الخير ليطلب السالم و يجد في اثره.

 -21الن عيني الرب على االبرار و اذنيه الى طلبتهم و لكن وجه الرب ضد فاعلي الشر.
 -21فمن يؤذيكم ان كنتم متمثلين بالخير.

 -24و لكن و ان تالمتم من اجل البر فطوباكم و اما خوفهم فال تخافوه و ال تضطربوا.

 -21بل قدسوا الرب االله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم

بوداعة و خوف.

 -20و لكم ضمير صالح لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة في المسيح يخزون في ما يفترون

عليكم كفاعلي شر.

 -26الن تالمكم ان شاءت مشيئة اهلل و انتم صانعون خي ار افضل منه و انتم صانعون شرا.

 -23فان المسيح ايضا تالم مرة واحدة من اجل الخطايا البار من اجل االثمة لكـي يقربنـا الـى اهلل مماتـا فـي

الجسد و لكن محيى في الروح "
ال اثولي ون9

إسل ما ً ل بولس نجد هنا ريقة رإع نفسنا ]4[ .لنكفف لساننا عن الشر ..ولنكفف عن المكر ولنحد عن الشر
ونصنع الخير..

اإلبركسيس (أع-:)11-11:20

"  -11و لما دخل بطرس استقبله كرنيليوس و سجد واقعا على قدميه.

 -10فاقامه بطرس قائال قم انا ايضا انسان.

 -16ثم دخل و هو يتكلم معه و وجد كثيرين مجتمعين.

 -13فقال لهم انتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي ان يلتصق باحد اجنبي او ياتي اليه و اما انا

فقد اراني اهلل ان ال اقول عن انسان ما انه دنس او نجس.

 -19فلذلك جئت من دون مناقضة اذ استدعيتموني فاستخبركم الي سبب استدعيتموني.
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 -10فقال كرنيليوس منذ اربعة ايام الى هذه الساعة كنت صائما و في الساعة التاسعة كنت اصلي في

بيتي و اذا رجل قد وقف امامي بلباس المع.

 -12و قال يا كرنيليوس سمعت صالتك و ذكرت صدقاتك امام اهلل.

 -11فارسل الى يافا و استدعي سمعان الملقب بطرس انه نازل في بيت سمعان رجل دباغ عند البحر فهو

متى جاء يكلمك.

 -11فارسلت اليك حاال و انت فعلت حسنا اذ جئت و االن نحن جميعا حاضرون امام اهلل لنسمع جميع ما

امرك به اهلل.

 -14ففتح بطرس فاه و قال بالحق انا اجد ان اهلل ال يقبل الوجوه.
 -11بل في كل امة الذي يتقيه و يصنع البر مقبول عنده "

اإلبر سيس9

يصننة رني يننوس وارسننال ب ننرس لننت  .وإي ننا نننرى ن ا .بنند و ن يسننمع لصن والنا مننا إسننلمع صن وات رني يننوس
و رسل لت ب رس لينق ت من األرايات ل سمائيات.
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يوم الثالثاء من األسبوع الخامس

رجوع للفهرس

إنجيل القداس (يو-:)10-21:3

"  -21ثم كلمهم يسوع ايضا قائال انا هو نور العالم من يتبعني فال يمشي في الظلمة بل يكون له نور

الحياة.

 -21فقال له الفريسيون انت تشهد لنفسك شهادتك ليست حقا.

 -24اجاب يسوع و قال لهم و ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي حق الني اعلم من اين اتيت و الى اين

اذهب و اما انتم فال تعلمون من اين اتي و ال الى اين اذهب.
 -21انتم حسب الجسد تدينون اما انا فلست ادين احدا.

 -20و ان كنت انا ادين فدينونتي حق الني لست وحدي بل انا و االب الذي ارسلني.
 -26و ايضا في ناموسكم مكتوب ان شهادة رجلين حق.

 -23انا هو الشاهد لنفسي و يشهد لي االب الذي ارسلني.

 -29فقالوا له اين هو ابوك اجاب يسوع لستم تعرفونني انا و ال ابي لو عرفتموني لعرفتم ابي ايضا.

 -10هذا الكالم قاله يسوع في الخزانة و هو يعلم في الهيكل و لم يمسكه احد الن ساعته لم تكن قد جاءت

بعد "

إنجيل القداس:
الخ ية سب

اللخب إي الظالم إ ي إنفصال وابلعاد عن ا ،.وا .هو النور اللقيقي .والمسي جناء لنيع م إينينر

لنا ال ري  ،وليع ينا لياة ب للادنا بت ،وب للادنا بت ي ون لنا نور ،إ و نور العالم ومن يسير إي النور إ نت ليناة
بدية ألنت سيظل ثابلاً إي المسي  ،والمسي هو اللياة.

مزمور إنجيل القداس (مز " -:)20 :31اصنع معي اية للخير فيـرى ذلـك مبغضـي فيخـزوا النـك انـت يـا رب

اعنتني و عزيتني "
مزمور اإلنجيل:

إصنع معي آية صالحة= هنله ب سنان المسني  ،ولعنني لينرى الي نود المقناومون وي مننوا ننك رسن لني .فليـر الـذين
يشنوني وليخزوا= ي لير اللين يبغاوني ويخخوا.

النبوات:

(عد)11:22-11:20

(إش)3-2:40

(أم)9:4-29:1
(أي)10،11

(عد-:)11:22-11:20
(عد)10-11:20

"  -11و عند ارتحال التابوت كان موسى يقول قم يا رب فلتتبدد اعداؤك و يهرب مبغضوك من امامك.
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 -10و عن حلوله كان يقول ارجع يا رب الى ربوات الوف اسرائيل" .

(عد)11-2:22

"  -2و كان الشعب كانهم يشتكون ش ار في اذني الرب و سمع الرب فحمي غضبه فاشتعلت فيهم نار الرب و
احرقت في طرف المحلة.

 -1فصرخ الشعب الى موسى فصلى موسى الى الرب فخمدت النار.
 -1فدعي اسم ذلك الموضع تبعيرة الن نار الرب اشتعلت فيهم.

 -4و اللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة فعاد بنو اسرائيل ايضا و بكوا و قالوا من يطعمنا لحما.
 -1قد تذكرنا السمك الذي كنا ناكله في مصر مجانا و القثاء و البطيخ و الكراث و البصل و الثوم.
 -0و االن قد يبست انفسنا ليس شيء غير ان اعيننا الى هذا المن.
 -6و اما المن فكان كبزر الكزبرة و منظره كمنظر المقل.

 -3كان الشعب يطوفون ليلتقطوه ثم يطحنونه بالرحى او يدقونه في الهاون و يطبخونه في القدور و

يعملونه مالت و كان طعمه كطعم قطائف بزيت.

 -9و متى نزل الندى على المحلة ليال كان ينزل المن معه.

 -20فلما سمع موسى الشعب يبكون بعشائرهم كل واحد في باب خيمته و حمي غضب الرب جدا ساء ذلك

في عيني موسى.

 -22فقال موسى للرب لماذا اسات الى عبدك و لماذا لم اجد نعمة في عينيك حتى انك وضعت ثقل جميع

هذا الشعب علي.

 -21العلي حبلت بجميع هذا الشعب او لعلي ولدته حتى تقول لي احمله في حضنك كما يحمل المربي

الرضيع الى االرض التي حلفت البائه.

 -21من اين لي لحم حتى اعطي جميع هذا الشعب النهم يبكون علي قائلين اعطنا لحما لناكل.
 -24ال اقدر انا وحدي ان احمل جميع هذا الشعب النه ثقيل علي.

 -21فان كنت تفعل بي هكذا فاقتلني قتال ان وجدت نعمة في عينيك فال ارى بليتي.

 -20فقال الرب لموسى اجمع الي سبعين رجال من شيوخ اسرائيل الذين تعلم انهم شيوخ الشعب و عرفاؤه

و اقبل بهم الى خيمة االجتماع فيقفوا هناك معك.

 -26فانزل انا و اتكلم معك هناك و اخذ من الروح الذي عليك و اضع عليهم فيحملون معك ثقل الشعب

فال تحمل انت وحدك.

 -23و للشعب تقول تقدسوا للغد فتاكلوا لحما النكم قد بكيتم في اذني الرب قائلين من يطعمنا لحما انه كان

لنا خير في مصر فيعطيكم الرب لحما فتاكلون.

 -29تاكلون ال يوما واحدا و ال يومين و ال خمسة ايام و ال عشرة ايام و ال عشرين يوما.

 -10بل شه ار من الزمان حتى يخرج من مناخركم و يصير لكم كراهة النكم رفضتم الرب الذي في وسطكم و

بكيتم امامه قائلين لماذا خرجنا من مصر.
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 -12فقال موسى ست مئة الف ماش هو الشعب الذي انا في وسطه و انت قد قلت اعطيهم لحما لياكلوا

شه ار من الزمان.

 -11ايذبح لهم غنم و بقر ليكفيهم ام يجمع لهم كل سمك البحر ليكفيهم.
 -11فقال الرب لموسى هل تقصر يد الرب االن ترى ايوافيك كالمي ام ال.

 -14فخرج موسى و كلم الشعب بكالم الرب و جمع سبعين رجال من شيوخ الشعب و اوقفهم حوالي

الخيمة.

 -11فنزل الرب في سحابة و تكلم معه و اخذ من الروح الذي عليه و جعل على السبعين رجال الشيوخ

فلما حلت عليهم الروح تنباوا و لكنهم لم يزيدوا.

 -10و بقي رجالن في المحلة اسم الواحد الداد و اسم االخر ميداد فحل عليهما الروح و كانا من المكتوبين

لكنهما لم يخرجا الى الخيمة فتنبا في المحلة.

 -16فركض غالم و اخبر موسى و قال الداد و ميداد يتنبان في المحلة.

 -13فاجاب يشوع بن نون خادم موسى من حداثته و قال يا سيدي موسى اردعهما.

 -19فقال له موسى هل تغار انت لي يا ليت كل شعب الرب كانوا انبياء اذا جعل الرب روحه عليهم.
 -10ثم انحاز موسى الى المحلة هو و شيوخ اسرائيل.

 -12فخرجت ريح من قبل الرب و ساقت سلوى من البحر و القتها على المحلة نحو مسيرة يوم من هنا و

مسيرة يوم من هناك حوالي المحلة و نحو ذراعين فوق وجه االرض.

 -11فقام الشعب كل ذلك النهار و كل الليل و كل يوم الغد و جمعوا السلوى الذي قلل جمع عشرة حوامر و

سطحوها لهم مساطح حوالي المحلة.

 -11و اذ كان اللحم بعد بين اسنانهم قبل ان ينقطع حمي غضب الرب على الشعب و ضرب الرب الشعب

ضربة عظيمة جدا.

 -14فدعي اسم ذلك الموضع قبروت هتاوة النهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا
 -11و من قبروت هتاوة ارتحل الشعب الى حضيروت فكانوا في حضيروت "
عد9)25944-25943

اإلنجيننل عننن ن المسنني نننور ومننن يسننير وراءه ل ننون لننت لينناة .وهنننا نننرى لننلمر الي ننود ع ن المننن والمننن رمننخ
ل مسي ) ونجد الي ود يسيرون وراء

وال م إمالوا .إال وات ظ مة وموتا وبينما اللحم بعد بـين أسـنانهم قبـل

أن يمضغوه حمى غضب الرب على الشعب فضربهم ..فدعى إسم ذلك الموضع قبور الشهوة.
(أم-:)9:4-29:1
(أم)11-29:1

"  -29الرب بالحكمة اسس االرض اثبت السماوات بالفهم.
 -10بعلمه انشقت اللجج و تقطر السحاب ندى.
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 -12يا ابني ال تبرح هذه من عينيك احفظ الراي و التدبير.
 -11فيكونا حياة لنفسك و نعمة لعنقك.

 -11حينئذ تسلك في طريقك امنا و ال تعثر رجلك.

 -14اذا اضطجعت فال تخاف بل تضطجع و يلذ نومك.

 -11ال تخش من خوف باغت و ال من خراب االشرار اذا جاء.
 -10الن الرب يكون معتمدك و يصون رجلك من ان تؤخذ.

 -16ال تمنع الخير عن اهله حين يكون في طاقة يدك ان تفعله.
 -13ال تقل لصاحبك اذهب و عد فاعطيك غدا و موجود عندك.
 -19ال تخترع ش ار على صاحبك و هو ساكن لديك امنا.

 -10ال تخاصم انسانا بدون سبب ان لم يكن قد صنع معك شرا.
 -12ال تحسد الظالم و ال تختر شيئا من طرقه.

 -11الن الملتوي رجس عند الرب اما سره فعند المستقيمين.

 -11لعنة الرب في بيت الشرير لكنه يبارك مسكن الصديقين.

 -14كما انه يستهزئ بالمستهزئين هكذا يعطي نعمة للمتواضعين.
 -11الحكماء يرثون مجدا و الحمقى يحملون هوانا" .

(أم)9-2:4

"  -2اسمعوا ايها البنون تاديب االب و اصغوا الجل معرفة الفهم.
 -1الني اعطيكم تعليما صالحا فال تتركوا شريعتي.
 -1فاني كنت ابنا البي غضا و وحيدا عند امي.

 -4و كان يريني و يقول لي ليضبط قلبك كالمي احفظ وصاياي فتحيا.
 -1اقتن الحكمة اقتن الفهم ال تنس و ال تعرض عن كلمات فمي.
 -0ال تتركها فتحفظك احببها فتصونك.

 -6الحكمة هي الراس فاقتن الحكمة و بكل مقتناك اقتن الفهم.
 -3ارفعها فتعليك تمجدك اذا اعتنقتها.

 -9تعطي راسك اكليل نعمة تاج جمال تمنحك "
م9)791-4792

إحفظ الرأي والتدبير وصنايا ا ).لكي تحيا بها نفسك .لكي تسلك بسـالم فـي طريقـك آمنـا وال تعثـر رجلـك هنله
لساوي "س ار لرج ي المك" .و ل من يس ك إي الل مة ،ي اإليمان بالمسي والباع وصاياه ي ون إي النور بل

يصير نو اًرا لتعطي رأسك إكليل نعمة وتاج جمال.
(إش-:)3-2:40
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"  -2عزوا عزوا شعبي يقول الهكم.

 -1طيبوا قلب اورشليم و نادوها بان جهادها قد كمل ان اثمها قد عفي عنه انها قد قبلت من يد الرب

ضعفين عن كل خطاياها.

 -1صوت صارخ في البرية اعدوا طريق الرب قوموا في القفر سبيال اللهنا.

 -4كل وطاء يرتفع و كل جبل و اكمة ينخفض و يصير المعوج مستقيما و العراقيب سهال.
 -1فيعلن مجد الرب و يراه كل بشر جميعا الن فم الرب تكلم.

 -0صوت قائل ناد فقال بماذا انادي كل جسد عشب و كل جماله كزهر الحقل.
 -6يبس العشب ذبل الزهر الن نفخة الرب هبت عليه حقا الشعب عشب.
 -3يبس العشب ذبل الزهر و اما كلمة الهنا فتثبت الى االبد "
إش9)6-4913

دور خدام ا .اللين هم نور ينير ال ري ل ع

 ،لعخية ال ع

 )4عزوا شعبي= إن ري المسي ظ ر بلجسده.

ودعولت ل لوبة ليرى خالص المسي

 )3قوموا في القفر سبيال إللهنا= القفر هو من يلينا إني خن ار ويلعثنر إني الخ ينة ورمخهنا هننا صنخور القفنر.
القفر هو لالة اإلنسان اللى لم يعرم المسي بعد وليس لت ثمار ألن ليست لت لياة .

 )2كل جبل وأكمة ينخفض= لنخف= برياء اإلنسان.
 )1كل و ٍاد يمتلئ= ل من يليا إي النجاسة و صغر النفس.

 )5يرى كل بشر خالص اهلل= من يفعل ما سب لنفل عيناه ويبصر ري اللياة األبدية.
(أي-:)10،11
(أي)11

"  -2فاجاب بلدد الشوحي و قال.

 -1السلطان و الهيبة عنده هو صانع السالم في اعاليه.
 -1هل من عدد لجنوده و على من ال يشرق نوره.

 -4فكيف يتبرر االنسان عند اهلل و كيف يزكو مولود المراة.

 -1هوذا نفس القمر ال يضيء و الكواكب غير نقية في عينيه.
 -0فكم بالحري االنسان الرمة و ابن ادم الدود "

(أي)10

"  -2فاجاب ايوب و قال.

 -1كيف اعنت من ال قوة له و خلصت ذراعا ال عز لها.

 -1كيف اشرت على من ال حكمة له و اظهرت الفهم بكثرة.
 -4لمن اعلنت اقواال و نسمة من خرجت منك.
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 -1االخيلة ترتعد من تحت المياه و سكانها.

 -0الهاوية عريانة قدامه و الهالك ليس له غطاء.

 -6يمد الشمال على الخالء و يعلق االرض على ال شيء.
 -3يصر المياه في سحبه فال يتمزق الغيم تحتها.
 -9يحجب وجه كرسيه باسطا عليه سحابه.

 -20رسم حدا على وجه المياه عند اتصال النور بالظلمة.
 -22اعمدة السماوات ترتعد و ترتاع من زجره.
 -21بقوته يزعج البحر و بفهمه يسحق رهب.

 -21بنفخته السماوات مسفرة و يداه ابداتا الحية الهاربة.

 -24ها هذه اطراف طرقه و ما اخفض الكالم الذي نسمعه منه و اما رعد جبروته فمن يفهم "
ي9)35،33

ا .رسم حدا حول وجه المياه نحو ملتقى النور بالظلمة= ا .ظ ر اللدود بين النور والظ منة بوصناياه ،إ نيس
لنا علر .الكواكب غير نقية أمامه= إ و النور ال ا م ل ظ مة.

القراءات:

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)0،1 :31

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :مر)14-24:9

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس( :في)10-11:1
الكــــــــــــــــــــــاثوليكون2( :يو)22-1:1

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)11-20:14
مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)20 :31

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :يو)10-21:3

مزمور باكر (مز -1 " -:)0،1 :31النك انت يا رب صالح و غفور و كثير الرحمة لكل الداعين اليك.
 -0اصغ يا رب الى صالتي و انصت الى صوت تضرعاتي "

مخمور با ر9

ال ي ان ما ر يالل ل ن النر ا أنت يا رب صـالح وديـع .رحمتـك كثيـرة لسـائر المسـتغيثين= منا نقنل الصنبي،
إ نصرخ لت لي في بيعلنا بال امل .ويع ينا ن لنفل

عيننا لنعرم ن الوصية نور .

إنجيل باكر (مر-:)14-24:9

"  -24و لما جاء الى التالميذ راى جمعا كثي ار حولهم و كتبة يحاورونهم.
 -21و للوقت كل الجمع لما راوه تحيروا و ركضوا و سلموا عليه.
 -20فسال الكتبة بماذا تحاورونهم.

 -26فاجاب واحد من الجمع و قال يا معلم قد قدمت اليك ابني به روح اخرس.
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 -23و حيثما ادركه يمزقه فيزبد و يصر باسنانه و ييبس فقلت لتالميذك ان يخرجوه فلم يقدروا.

 -29فاجاب و قال لهم ايها الجيل غير المؤمن الى متى اكون معكم الى متى احتملكم قدموه الي.
 -10فقدموه اليه فلما راه للوقت صرعه الروح فوقع على االرض يتمرغ و يزبد.
 -12فسال اباه كم من الزمان منذ اصابه هذا فقال منذ صباه.

 -11و كثي ار ما القاه في النار و في الماء ليهلكه لكن ان كنت تستطيع شيئا فتحنن علينا و اعنا.
 -11فقال له يسوع ان كنت تستطيع ان تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن.

 -14فللوقت صرخ ابو الولد بدموع و قال اؤمن يا سيد فاعن عدم ايماني "

إنجيل با ر9

ال ي ان ي قي الصبي في النار وفي الماء ليهلكه .إ له إرادة ال ي ان ،ن ي نا .وال ي ان هو س ان الظ مة
يدإع من يلبعت ل موت .والظ مة ه إ راءات ال وة الل إ العالم .

البولس (في-:)10-11:1

"  -11و اما اختباره فانتم تعرفون انه كولد مع اب خدم معي الجل االنجيل.

 -11هذا ارجو ان ارسله اول ما ارى احوالي حاال.

 -14و اثق بالرب اني انا ايضا ساتي اليكم سريعا.

 -11و لكني حسبت من الالزم ان ارسل اليكم ابفرودتس اخي و العامل معي و المتجند معي و رسولكم و

الخادم لحاجتي.

 -10اذ كان مشتاقا الى جميعكم و مغموما النكم سمعتم انه كان مريضا "

البولس9

هنننا نننرى مواصننفات أبفــرودتس ...خــدم معــى ألجــل اإلنجيــل ..األخ والشــريك العامــل .إ رين النننور هننو ري ن

خدمة المسي .
الكاثوليكون (2يو-:)22-1:1

"  -1ايها االحباء االن نحن اوالد اهلل و لم يظهر بعد ماذا سنكون و لكن نعلم انه اذا اظهر نكون مثله الننا

سنراه كما هو.

 -1و كل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر.

 -4كل من يفعل الخطية يفعل التعدي ايضا و الخطية هي التعدي.
 -1و تعلمون ان ذاك اظهر لكي يرفع خطايانا و ليس فيه خطية.

 -0كل من يثبت فيه ال يخطئ كل من يخطئ لم يبصره و ال عرفه.

 -6ايها االوالد ال يضلكم احد من يفعل البر فهو بار كما ان ذاك بار.
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 -3من يفعل الخطية فهو من ابليس الن ابليس من البدء يخطئ الجل هذا اظهر ابن اهلل لكي ينقض

اعمال ابليس.

 -9كل من هو مولود من اهلل ال يفعل خطية الن زرعه يثبت فيه و ال يستطيع ان يخطئ النه مولود من

اهلل.

 -20بهذا اوالد اهلل ظاهرون و اوالد ابليس كل من ال يفعل البر فليس من اهلل و كذا من ال يحب اخاه.
 -22الن هذا هو الخبر الذي سمعتموه من البدء ان يحب بعضنا بعضا "

ال اثولي ون9

إذا ظهــر نكــون مثلــه =..مجنند ولينناة لمننن يسننير إنني النننور .هننلا لننناي= واا ن مننع المننوت الننلي ينلظننر لبنناع
إب يسا من يفعل الخطيئة فهو من إبليس .وأوالد اهلل ظاهرون وأوالد إبليس.

اإلبركسيس (أع-:)11-20:14

"  -20فاجاب بولس اذ اوما اليه الوالي ان يتكلم اني اذ قد علمت انك منذ سنين كثيرة قاض لهذه االمة
احتج عما في امري باكثر سرور.

 -22و انت قادر ان تعرف انه ليس لي اكثر من اثني عشر يوما منذ صعدت السجد في اورشليم.

 -21و لم يجدوني في الهيكل احاج احدا او اصنع تجمعا من الشعب و ال في المجامع و ال في المدينة.
 -21و ال يستطيعون ان يثبتوا ما يشتكون به االن علي.

 -24و لكنني اقر لك بهذا انني حسب الطريق الذي يقولون له شيعة هكذا اعبد اله ابائي مؤمنا بكل ما هو

مكتوب في الناموس و االنبياء.

 -21و لي رجاء باهلل في ما هم ايضا ينتظرونه انه سوف تكون قيامة لالموات االبرار و االثمة.
 -20لذلك انا ايضا ادرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بال عثرة من نحو اهلل و الناس.
 -26و بعد سنين كثيرة جئت اصنع صدقات المتي و قرابين.

 -23و في ذلك وجدني متطه ار في الهيكل ليس مع جمع و ال مع شغب قوم هم يهود من اسيا.
 -29كان ينبغي ان يحضروا لديك و يشتكوا ان كان لهم علي شيء.

 -10او ليقل هؤالء انفسهم ماذا وجدوا في من الذنب و انا قائم امام المجمع.

 -12اال من جهة هذا القول الواحد الذي صرخت به واقفا بينهم اني من اجل قيامة االموات احاكم منكم

اليوم.

 -11فلما سمع هذا فيلكس امهلهم اذ كان يعلم باكثر تحقيق امور هذا الطريق قائال متى انحدر ليسياس

االمير افحص عن اموركم.

 -11و امر قائد المئة ان يحرس بولس و تكـون لـه رخصـة و ان ال يمنـع احـدا مـن اصـحابه ان يخدمـه او

ياتي اليه "
اإلبر سيس9
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لذلك انا ايضا ادرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بال عثرة من نحو اهلل و النـاس .ننرى بنولس هننا يندر نفسنت
ليسير إي النور ،لي ون لت ييامة من بين األمواتا هكذا أعبد إله أبائي..
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يوم األربعاء من األسبوع الخامس

رجوع للفهرس

إنجيل القداس (لو-:)9-0:21

"  -0و قال هذا المثل كانت لواحد شجرة 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.
 -3فاجاب و قال له يا سيد اتركها هذه السنة ايضا حتى انقب حولها و اضع زبال.
 -9فان صنعت ثم ار و اال ففيما بعد تقطعها "

إنجيل القداس9
الخ ية صيرلنا ير مثمرين

نجرة ينر مثمنرة ،انعفاء .والمسني

لن ليعنخ ويسنمد ي ينقني ويقنوي بيعلننا،

ويع ينا إرصة خرى .يا سيد دع ا هله السنة يااً .إا .بعند ن عمنل منا عم نت منن إنداء وارسنال ل نرو القندس
يقوي بيعلنا الاعيفة اللني نالمف و ا إنجينل األلند) صنار يلم نل ع يننا لعنل نول نالنت لقودننا ل لوبنة ونسنلفيد

من إم انيات الرو القدس السا ن إينا إنثمر  ..واالّ فإن لم تثمر تقطعها.

مزمــور إنجيــل القــداس (مــز " -:)21،21 :31الن رحمتــك عظيمــة نحــوي و قــد نجيــت نفســي مــن الهاويــة
السفلى .اللهم المتكبرون قد قاموا علي و جماعة العتاة طلبوا نفسي و لم يجعلوك امامهم "

مخمور اإلنجيل9

علي= بفدائك وام الك لي ل ي ثمر .وقد نجيت نفسي من الجحيم= ع يلني إرص عديدة
ألن رحمتك عظيمة َّ
علـي= ل ني يانعوا عثنرات إني ريقني لجنار إني اللربنة
لل
ه نك .اللهـم إن مخـالفي النـاموس قـد قـاموا ّ
لمنع اإلثمار).

النبوات:

(خر)11:9-10:3

(يؤ)12-9:1

(ام )29 - 20 : 4

(إش)24-4:42

(أي)13-21:13

(خر-:)11:9-10:3
(خر)11-10:3

"  -10ثم قال الرب لموسى بكر في الصباح و قف امام فرعون انه يخرج الى الماء و قل له هكذا يقول الرب

اطلق شعبي ليعبدوني.

 -12فانه ان كنت ال تطلق شعبي ها انا ارسل عليك و على عبيدك و على شعبك و على بيوتك الذبان

فتمتلئ بيوت المصريين ذبانا و ايضا االرض التي هم عليها.
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 -11و لكن اميز في ذلك اليوم ارض جاسان حيث شعبي مقيم حتى ال يكون هناك ذبان لكي تعلم اني انا

الرب في االرض.

 -11و اجعل فرقا بين شعبي و شعبك غدا تكون هذه االية.

 -14ففعل الرب هكذا فدخلت ذبان كثيرة الى بيت فرعون و بيوت عبيده و في كل ارض مصر خربت االرض

من الذبان.

 -11فدعا فرعون موسى و هرون و قال اذهبوا اذبحوا اللهكم في هذه االرض.

 -10فقال موسى ال يصلح ان نفعل هكذا الننا انما نذبح رجس المصريين للرب الهنا ان ذبحنا رجس

المصريين امام عيونهم افال يرجموننا.

 -16نذهب سفر ثالثة ايام في البرية و نذبح للرب الهنا كما يقول لنا.

 -13فقال فرعون انا اطلقكم لتذبحوا للرب الهكم في البرية و لكن ال تذهبوا بعيدا صليا الجلي.

 -19فقال موسى ها انا اخرج من لدنك و اصلي الى الرب فترتفع الذبان عن فرعون و عبيده و شعبه غدا

و لكن ال يعد فرعون يخاتل حتى ال يطلق الشعب ليذبح للرب.
 -10فخرج موسى من لدن فرعون و صلى الى الرب.

 -12ففعل الرب كقول موسى فارتفع الذبان عن فرعون و عبيده و شعبه لم تبق واحدة.
 -11و لكن اغلظ فرعون قلبه هذه المرة ايضا فلم يطلق الشعب" .

(خر)11-2:9

"  -2ثم قال الرب لموسى ادخل الى فرعون و قل له هكذا يقول الرب اله العبرانيين اطلق شعبي ليعبدوني.
 -1فانه ان كنت تابى ان تطلقهم و كنت تمسكهم بعد.

 -1فها يد الرب تكون على مواشيك التي في الحقل على الخيل و الحمير و الجمال و البقر و الغنم وبا

ثقيال جدا.

 -4و يميز الرب بين مواشي اسرائيل و مواشي المصريين فال يموت من كل ما لبني اسرائيل شيء.
 -1و عين الرب وقتا قائال غدا يفعل الرب هذا االمر في االرض.

 -0ففعل الرب هذا االمر في الغد فماتت جميع مواشي المصريين و اما مواشي بني اسرائيل فلم يمت منها

واحد.

 -6و ارسل فرعون و اذا مواشي اسرائيل لم يمت منها و ال واحد و لكن غلظ قلب فرعون فلم يطلق

الشعب.

 -3ثم قال الرب لموسى و هرون خذا ملء ايديكما من رماد االتون و ليذره موسى نحو السماء امام عيني

فرعون.

 -9ليصير غبا ار على كل ارض مصر فيصير على الناس و على البهائم دمامل طالعة ببثور في كل ارض

مصر.
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 -20فاخذا رماد االتون و وقفا امام فرعون و ذراه موسى نحو السماء فصار دمامل بثور طالعة في الناس

و في البهائم.

 -22و لم يستطع العرافون ان يقفوا امام موسى من اجل الدمامل الن الدمامل كانت في العرافين و في كل

المصريين.

 -21و لكن شدد الرب قلب فرعون فلم يسمع لهما كما كلم الرب موسى.

 -21ثم قال الرب لموسى بكر في الصباح و قف امام فرعون و قل له هكذا يقول الرب اله العبرانيين اطلق

شعبي ليعبدوني.

 -24الني هذه المرة ارسل جميع ضرباتي الى قلبك و على عبيدك و شعبك لكي تعرف ان ليس مثلي في

كل االرض.

 -21فانه االن لو كنت امد يدي و اضربك و شعبك بالوبا لكنت تباد من االرض.

 -20و لكن الجل هذا اقمتك لكي اريك قوتي و لكي يخبر باسمي في كل االرض.
 -26انت معاند بعد لشعبي حتى ال تطلقه.

 -23ها انا غدا مثل االن امطر بردا عظيما جدا لم يكن مثله في مصر منذ يوم تاسيسها الى االن.

 -29فاالن ارسل احم مواشيك و كل ما لك في الحقل جميع الناس و البهائم الذين يوجدون في الحقل و ال

يجمعون الى البيوت ينزل عليهم البرد فيموتون.

 -10فالذي خاف كلمة الرب من عبيد فرعون هرب بعبيده و مواشيه الى البيوت.
 -12و اما الذي لم يوجه قلبه الى كلمة الرب فترك عبيده و مواشيه في الحقل.

 -11ثم قال الرب لموسى مد يدك نحو السماء ليكون برد في كل ارض مصر على الناس و على البهائم و

على كل عشب الحقل في ارض مصر.

 -11فمد موسى عصاه نحو السماء فاعطى الرب رعودا و بردا و جرت نار على االرض و امطر الرب بردا

على ارض مصر.

 -14فكان برد و نار متواصلة في وسط البرد شيء عظيم جدا لم يكن مثله في كل ارض مصر منذ صارت

امة.

 -11فضرب البرد في كل ارض مصر جميع ما في الحقل من الناس و البهائم و ضرب البرد جميع عشب

الحقل و كسر جميع شجر الحقل.

 -10اال ارض جاسان حيث كان بنو اسرائيل فلم يكن فيها برد.

 -16فارسل فرعون و دعا موسى و هرون و قال لهما اخطات هذه المرة الرب هو البار و انا و شعبي

االشرار.

 -13صليا الى الرب و كفى حدوث رعود اهلل و البرد فاطلقكم و ال تعودوا تلبثون.

 -19فقال له موسى عند خروجي من المدينة ابسط يدي الى الرب فتنقطع الرعود و ال يكون البرد ايضا

لكي تعرف ان للرب االرض.
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 -10و اما انت و عبيدك فانا اعلم انكم لم تخشوا بعد من الرب االله.
 -12فالكتان و الشعير ضربا الن الشعير كان مسبال و الكتان مبزرا.
 -11و اما الحنطة و القطاني فلم تضرب النها كانت متاخرة.

 -11فخرج موسى من المدينة من لدن فرعون و بسط يديه الى الرب فانقطعت الرعود و البرد و لم ينصب

المطر على االرض.

 -14و لكن فرعون لما راى ان المطر و البرد و الرعود انقطعت عاد يخطئ و اغلظ قلبه هو و عبيده.
 -11فاشتد قلب فرعون فلم يطلق بني اسرائيل كما تكلم الرب عن يد موسى "

خر9)2597-3396

هنا نرى اربات ا .اد إرعون ،ول ن ننرى نول نناة ا ..إنا .يع ني إرصناً ثينرة إم نا هنله السننة ياناً..

إنجيل القداس) .وهله الفرص ان ل ا إائدة خرى وهني ن يعنرم ال نع

الي نودي ينوة ا ..وهنله الانربات رمنخ

لاربات ا .اد ال ي ان اللي انعفت يولنت لمامناً ،لاك النلي لل الب نر صنار بنال سن ان ع ني م ..للنك لمنن
يريد ويثبت إي المسي .

(إش-:)24-4:42

"  -4من فعل و صنع داعيا االجيال من البدء انا الرب االول و مع االخرين انا هو.
 -1نظرت الجزائر فخافت اطراف االرض ارتعدت اقتربت و جاءت.
 -0كل واحد يساعد صاحبه و يقول الخيه تشدد.

 -6فشدد النجار الصائغ الصاقل بالمطرقة الضارب على السندان قائال عن االلحام هو جيد فمكنه بمسامير

حتى ال يتقلقل.

 -3و اما انت يا اسرائيل عبدي يا يعقوب الذي اخترته نسل ابراهيم خليلي.

 -9الذي امسكته من اطراف االرض و من اقطارها دعوته و قلت لك انت عبدي اخترتك و لم ارفضك.

 -20ال تخف الني معك ال تتلفت الني الهك قد ايدتك و اعنتك و عضدتك بيمين بري.

 -22انه سيخزى و يخجل جميع المغتاظين عليك يكون كال شيء مخاصموك و يبيدون.
 -21تفتش على منازعيك و ال تجدهم يكون محاربوك كال شيء و كالعدم.
 -21الني انا الرب الهك الممسك بيمينك القائل لك ال تخف انا اعينك.

 -24ال تخف يا دودة يعقوب يا شرذمة اسرائيل انا اعينك يقول الرب و فاديك قدوس اسرائيل "

إش9)41-1914

م ما انت يوة األ رار اللين يلاولون إسقا ي إي ال ر إأه ك) إ م ال ئ مام ا .اللي ينصر نيسلت وهو

إادي ا .والمسي إادي يع ي إرصة وراء إرصة ،ويع ي ينوة ونعمنة ُيسنمد) ويقنول لني ال تخـف يـا دودة يعقـوب
ي نت اإلنسان الاعيم إقولي الجبارة لساندكا أنا الرب إلهك الممسك بيمينك.
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(يؤ-:)12-9:1

"  -9نادوا بهذا بين االمم قدسوا حربا انهضوا االبطال ليتقدم و يصعد كل رجال الحرب.
 -20اطبعوا سكاتكم سيوفا و مناجلكم رماحا ليقل الضعيف بطل انا.

 -22اسرعوا و هلموا يا جميع االمم من كل ناحية و اجتمعوا الى هناك انزل يا رب ابطالك.

 -21تنهض و تصعد االمم الى وادي يهوشافاط الني هناك اجلس الحاكم جميع االمم من كل ناحية.

 -21ارسلوا المنجل الن الحصيد قد نضج هلموا دوسوا النه قد امتالت المعصرة فاضت الحياض الن شرهم

كثير.

 -24جماهير جماهير في وادي القضاء الن يوم الرب قريب في وادي القضاء.
 -21الشمس و القمر يظلمان و النجوم تحجز لمعانها.

 -20و الرب من صهيون يزمجر و من اورشليم يعطي صوته فترجف السماء و االرض و لكن الرب ملجا

لشعبه و حصن لبني اسرائيل.

 -26فتعرفون اني انا الرب الهكم ساكنا في صهيون جبل قدسي و تكون اورشليم مقدسة و ال يجتاز فيها

االعاجم في ما بعد.

 -23و يكون في ذلك اليوم ان الجبال تقطر عصي ار و التالل تفيض لبنا و جميع ينابيع يهوذا تفيض ماء و

من بيت الرب يخرج ينبوع و يسقي وادي السنط.

 -29مصر تصير خرابا و ادوم تصير قف ار خربا من اجل ظلمهم لبني يهوذا الذين سفكوا دما بريئا في

ارضهم.

 -10و لكن يهوذا تسكن الى االبد و اورشليم الى دور فدور.

 -12و ابرئ دمهم الذي لم ابرئ و الرب يسكن في صهيون "
ي 9)34-792

نلن إي لر اد يوات ال ر الرولية ،ل ن إلا ان ا .يمسك بيميني إأنا جبار بتا ليقل الضعيف إني جبار.

إضــربوا ســككم ســيوفا= ي عي نوا لينناة الج نناد لل خم نوا إب ننيس .أعطيــت قــوة لجميــع جبابرتــك= عننخ ولسننميد.
و ع انا س ان ن ندوس الليات والعقار ا هلموا دوسوا.

(أي-:)13-21:13

"  -21اما الحكمة فمن اين توجد و اين هو مكان الفهم.

 -21ال يعرف االنسان قيمتها و ال توجد في ارض االحياء.

 -24الغمر يقول ليست هي في و البحر يقول ليست هي عندي.
 -21ال يعطى ذهب خالص بدلها و ال توزن فضة ثمنا لها.

 -20ال توزن بذهب اوفير او بالجزع الكريم او الياقوت االزرق.
 -26ال يعادلها الذهب و ال الزجاج و ال تبدل باناء ذهب ابريز.
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 -23ال يذكر المرجان او البلور و تحصيل الحكمة خير من الاللئ.
 -29ال يعادلها ياقوت كوش االصفر و ال توزن بالذهب الخالص.
 -10فمن اين تاتي الحكمة و اين هو مكان الفهم.

 -12اذ اخفيت عن عيون كل حي و سترت عن طير السماء.
 -11الهالك و الموت يقوالن باذاننا قد سمعنا خبرها.
 -11اهلل يفهم طريقها و هو عالم بمكانها.

 -14النه هو ينظر الى اقاصي االرض تحت كل السماوات يرى.
 -11ليجعل للريح وزنا و يعاير المياه بمقياس.

 -10لما جعل للمطر فريضة و مذهبا للصواعق.

 -16حينئذ راها و اخبر بها هياها و ايضا بحث عنها.

 -13و قال لالنسان هوذا مخافة الرب هي الحكمة و الحيدان عن الشر هو الفهم "
ي9)36-43936

ال الم هنا عن الل مة .إا .يعخ ويسمد .ودوري نا ن س ك بالل مة .والل مة هي مخاإة ا..
(ام -:)29 - 20 : 4

"  -20اسمع يا ابني و اقبل اقوالي فتكثر سنو حياتك.
 -22اريتك طريق الحكمة هديتك سبل االستقامة.

 -21اذا سرت فال تضيق خطواتك و اذا سعيت فال تعثر.
 -21تمسك باالدب ال ترخه احفظه فانه هو حياتك.

 -24ال تدخل في سبيل االشرار و ال تسر في طريق االثمة.
 -21تنكب عنه ال تمر به حد عنه و اعبر.

 -20النهم ال ينامون ان لم يفعلوا سوءا و ينزع نومهم ان لم يسقطوا احدا.
 -26النهم يطعمون خبز الشر و يشربون خمر الظلم.

 -23اما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد و ينير الى النهار الكامل.
 -29اما طريق االشرار فكالظالم ال يعلمون ما يعثرون به "

القراءات:

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)2 :14

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :مر)21-2:20

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس( :رو)1:1-24:4

الكــــــــــــــــــــــاثوليكون2( :بط)29-21:4

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)23-21:22

مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)21،21 :31

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :لو)9-0:21
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مزمور باكر (مز " -:)2 :14اصغ يا اهلل الى صالتي و ال تتغاض عن تضرعي "
مخمور با ر9

إنصت يا اهلل لصالتي= هو صراخ ولارع لل نظل إي هله الولدة.
إنجيل باكر (مر-:)21-2:20

"  -2و قام من هناك و جاء الى تخوم اليهودية من عبر االردن فاجتمع اليه جموع ايضا و كعادته كان

ايضا يعلمهم.

 -1فتقدم الفريسيون و سالوه هل يحل للرجل ان يطلق امراته ليجربوه.
 -1فاجاب و قال لهم بماذا اوصاكم موسى.

 -4فقالوا موسى اذن ان يكتب كتاب طالق فتطلق.

 -1فاجاب يسوع و قال لهم من اجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية.
 -0و لكن من بدء الخليقة ذك ار و انثى خلقهما اهلل.

 -6من اجل هذا يترك الرجل اباه و امه و يلتصق بامراته.

 -3و يكون االثنان جسدا واحدا اذا ليسا بعد اثنين بل جسد واحد.
 -9فالذي جمعه اهلل ال يفرقه انسان.

 -20ثم في البيت ساله تالميذه ايضا عن ذلك.

 -22فقال لهم من طلق امراته و تزوج باخرى يزني عليها.
 -21و ان طلقت امراة زوجها و تزوجت باخر تزني "

إنجيل با ر9

السيد المسي يمنع ال ال  .إنلن عروس المسني المنرلب ين معنت إني ولندة ،وب نلا صنارت لننا ليالنت .وهنلا هنو

سر اإلثمار .وعالية الل
ي يل نالت ع

عبت .

هله بين المسي وبين عبت ه ما دإع المسي ليفدى عبت ليع ي م لياة  ،وما خال

البولس (رو-:)1:1-24:4
(رو)11-24:4

"  -24النه ان كان الذين من الناموس هم ورثة فقد تعطل االيمان و بطل الوعد.

 -21الن الناموس ينشئ غضبا اذ حيث ليس ناموس ليس ايضا تعد.

 -20لهذا هو من االيمان كي يكون على سبيل النعمة ليكون الوعد وطيدا لجميع النسل ليس لمن هو من

الناموس فقط بل ايضا لمن هو من ايمان ابراهيم الذي هو اب لجميعنا.

 -26كما هو مكتوب اني قد جعلتك ابا المم كثيرة امام اهلل الذي امن به الذي يحيي الموتى و يدعو االشياء

غير الموجودة كانها موجودة.
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 -23فهو على خالف الرجاء امن على الرجاء لكي يصير ابا المم كثيرة كما قيل هكذا يكون نسلك.

 -29و اذ لم يكن ضعيفا في االيمان لم يعتبر جسده و هو قد صار مماتا اذ كان ابن نحو مئة سنة و ال

مماتية مستودع سارة.

 -10و ال بعدم ايمان ارتاب في وعد اهلل بل تقوى بااليمان معطيا مجدا هلل.
 -12و تيقن ان ما وعد به هو قادر ان يفعله ايضا.
 -11لذلك ايضا حسب له برا.

 -11و لكن لم يكتب من اجله وحده انه حسب له.

 -14بل من اجلنا نحن ايضا الذين سيحسب لنا الذين نؤمن بمن اقام يسوع ربنا من االموات.
 -11الذي اسلم من اجل خطايانا و اقيم الجل تبريرنا" .

(رو)1-2:1

"  -2فاذ قد تبررنا بااليمان لنا سالم مع اهلل بربنا يسوع المسيح.

 -1الذي به ايضا قد صار لنا الدخول بااليمان الى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون و نفتخر على رجاء

مجد اهلل.

 -1و ليس ذلك فقط بل نفتخر ايضا في الضيقات عالمين ان الضيق ينشئ صبرا.
 -4و الصبر تزكية و التزكية رجاء.

 -1و الرجاء ال يخزي الن محبة اهلل قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا "
البولس9

ري الولدة مع المسي هو اإليمان بت إنلصنل ع ن الليناة اللني وعندنا ا .ب نا و نا سـالم مـع اهلل والمسني

يعنخ ي يسننم بننبع= الاننيقاتا نفتخــر أيضــا فــي الضــيقات وهننلا ينقنني .و ينم يسننمد المسنني ب بالنعمننة اللنني
ع اها لنناا النعمة التي نحن فيها مقيمون .منالا عمنل المسني لننا ب سنالم هننا ومجند هنناكا مفتخـرون علـى

رجاء مجد اهلل.

الكاثوليكون (2بط-:)29-21:4

"  -21ايها االحباء ال تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة الجل امتحانكم كانه اصابكم امر غريب.

 -21بل كما اشتركتم في االم المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعالن مجده ايضا مبتهجين.

 -24ان عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم الن روح المجد و اهلل يحل عليكم اما من جهتهم فيجدف عليه و

اما من جهتكم فيمجد.

 -21فال يتالم احدكم كقاتل او سارق او فاعل شر او متداخل في امور غيره.
 -20و لكن ان كان كمسيحي فال يخجل بل يمجد اهلل من هذا القبيل.

 -26النه الوقت البتداء القضاء من بيت اهلل فان كان اوال منا فما هي نهاية الذين ال يطيعون انجيل اهلل.
 -23و ان كان البار بالجهد يخلص فالفاجر و الخاطئ اين يظهران.
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 -29فاذا الذين يتالمون بحسب مشيئة اهلل فليستودعوا انفسهم كما لخالق امين في عمل الخير "
ال اثولي ون9

 -4المسي يعخ لينقيا ال تستغربوا البلوى المحرقة إ ي بسما من ا .ل ي ينقي.

 -3الدور الم و مناا إن كان البار بالجهد يخلص= الم و الج اد المسلمر وال اللياة.
اإلبركسيس (أع-:)23-21:22

"  -21فقال لي الروح ان اذهب معهم غير مرتاب في شيء و ذهب معي ايضا هؤالء االخوة الستة فدخلنا

بيت الرجل.

 -21فاخبرنا كيف راى المالك في بيته قائما و قائال له ارسل الى يافا رجاال و استدع سمعان الملقب

بطرس.

 -24و هو يكلمك كالما به تخلص انت و كل بيتك.

 -21فلما ابتدات اتكلم حل الروح القدس عليهم كما علينا ايضا في البداءة.

 -20فتذكرت كالم الرب كيف قال ان يوحنا عمد بماء و اما انتم فستعمدون بالروح القدس.

 -26فان كان اهلل قد اعطاهم الموهبة كما لنا ايضا بالسوية مؤمنين بالرب يسوع المسيح فمن انا اقادر ان

امنع اهلل.

 -23فلما سمعوا ذلك سكتوا و كانوا يمجدون اهلل قائلين اذا اعطى اهلل االمم ايضا التوبة للحياة "

اإلبر سيس9

 -4عمل المسي ا حل الروح القدس عليهم= هله هي النعمة.

 -3الدور الم و من الب را أعطي اهلل التوبة لألمم أيضا= لياة اللوبةا ينق

لول ا ...للحياة.

 -2واللياة والخالص هما لألمم ي ل جميع ولي نا م ما نت خا ئ والبداية هي اللوبة.

315

قراءات الصوم الكبير (يوم الخميس من األسبوع الخامس)
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رجوع للفهرس

إنجيل القداس (لو-:)26-20:21

"  -20و كان يعلم في احد المجامع في السبت.

 -22و اذا امراة كان بها روح ضعف ثماني عشرة سنة و كانت منحنية و لم تقدر ان تنتصب البتة.
 -21فلما راها يسوع دعاها و قال لها يا امراة انك محلولة من ضعفك.
 -21و وضع عليها يديه ففي الحال استقامت و مجدت اهلل.

 -24فاجاب رئيس المجمع و هو مغتاظ الن يسوع اب ار في السبت و قال للجمع هي ستة ايام ينبغي فيها

العمل ففي هذه ائتوا و استشفوا و ليس في يوم السبت.

 -21فاجابه الرب و قال يا مرائي اال يحل كل واحد في السبت ثوره او حماره من المذود و يمضي به و

يسقيه.

 -20و هذه و هي ابنة ابراهيم قد ربطها الشيطان ثماني عشرة سنة اما كان ينبغي ان تحل من هذا الرباط

في يوم السبت.

 -26و اذ قال هذا اخجل جميع الذين كانوا يعاندونه و فرح كل الجمع بجميع االعمال المجيدة الكائنة منه "

إنجيل القداس9

لم نن ال ني ان منن الب نر يبننل المسني واسنلعبدهم ،وجناء المسني ليلننل الب نر منن ربا نات ال نيا ين ويلننررهم.
ولننآلن إمننن يس ن ك وراء ن والت يعننود ال نني ان ليسننلعبده .لننللك يننال المسنني "إن لننرر م اإلبننن إباللقيقننة ل ونننون
ل ار اًر" ي

لعودوا ل عبودية مرة ثانية بعد ن لررل م.

مزمور إنجيل القداس (مز " -:)26،20 :31اصنع معي اية للخير فيرى ذلـك مبغضـي فيخـزوا النـك انـت يـا

رب اعنتني و عزيتني "
مخمور اإلنجيل9

إصــنع معــي آيــة صــالحة= ا يننة لنندل ع ن مننن هننو ال ننخص .والمعنن لررننني يننا ر مننن ننل عبوديننة ل خ يننة
واظ ر يولك وجبرولك إي هلا .إ قد ظ ر من هو المسي بس انت الواا ع

ال ي ان  ،إ يس إلنسان عادى

ه ننلا السن ن ان  .فليـــر الـــذين يشـــنوني= ي يبغا ننوني ي ال ننيا ين .وليخ ننخوا ألنـــك أنـــت يـــا رب أعنتنـــي..
وعزيتني= إاإلنلصار ع

النبوات:

(إش)20-1:41

(2صم )10 - 2 : 1

الخ ية إيت لعخية.

(أي)10-1:19

(أم)16-10:4
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(إش-:)20-1:41

"  -1هكذا يقول اهلل الرب خالق السماوات و ناشرها باسط االرض و نتائجها معطي الشعب عليها نسمة و
الساكنين فيها روحا.

 -0انا الرب قد دعوتك بالبر فامسك بيدك و احفظك و اجعلك عهدا للشعب و نو ار لالمم.

 -6لتفتح عيون العمي لتخرج من الحبس الماسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة.
 -3انا الرب هذا اسمي و مجدي ال اعطيه الخر و ال تسبيحي للمنحوتات.

 -9هوذا االوليات قد اتت و الحديثات انا مخبر بها قبل ان تنبت اعلمكم بها.

 -20غنوا للرب اغنية جديدة تسبيحه من اقصى االرض ايها المنحدرون في البحر و ملؤه و الجزائر و

سكانها.

 -22لترفع البرية و مدنها صوتها الديار التي سكنها قيدار لتترنم سكان سالع من رؤوس الجبال ليهتفوا.
 -21ليعطوا الرب مجدا و يخبروا بتسبيحه في الجزائر.

 -21الرب كالجبار يخرج كرجل حروب ينهض غيرته يهتف و يصرخ و يقوى على اعدائه.
 -24قد صمت منذ الدهر سكت تجلدت كالوالدة اصيح انفخ و انخر معا.

 -21اخرب الجبال و االكام و اجفف كل عشبها و اجعل االنهار يبسا و انشف االجام.

 -20و اســير العمــي فــي طريــق لــم يعرفوهــا فــي مســالك لــم يــدروها امشــيهم اجعــل الظلمــة امــامهم نــو ار و

المعوجات مستقيمة هذه االمور افعلها و ال اتركهم"
إش9)43-5913

نبننوة عننن المسنني الننلي لن عهــدا للشــعب ونــو ار لألمــم ليخــرج المأســورين مــن الحــبس= ي يلننرر الننناس مننن
عبودية إب يس ..ودليل اللرية اللسبي ا إنشدوا للرب نشيدا جديدا تسبيحة له.

(أم-:)16-10:4

"  -10يا بني اصغ الى كالمي امل اذنك الى اقوالي.
 -12ال تبرح عن عينيك احفظها في وسط قلبك.

 -11النها هي حياة للذين يجدونها و دواء لكل الجسد.
 -11فوق كل تحفظ احفظ قلبك الن منه مخارج الحياة.

 -14انزع عنك التواء الفم و ابعد عنك انحراف الشفتين.

 -11لتنظر عيناك الى قدامك و اجفانك الى امامك مستقيما.
 -10مهد سبيل رجليك فتثبت كل طرقك.

 -16ال تمل يمنى و ال يسرة باعد رجلك عن الشر "
م9)34-3391
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مهد سـبيل قـدميك ..باعـد قـدمك عـن طريـق الشـر= إالقداسنة خمنة لنثبنت إني رين اللرينة .إالنلي يسن ك إني

الطرق التي عن الشمال اللي هي معوجة= يسق إي العبودية.
(أي-:)10-1:19

"  -1يا ليتني كما في الشهور السالفة و كااليام التي حفظني اهلل فيها.
 -1حين اضاء سراجه على راسي و بنوره سلكت الظلمة.
 -4كما كنت في ايام خريفي و رضا اهلل على خيمتي.
 -1و القدير بعد معي و حولي غلماني.

 -0اذ غسلت خطواتي باللبن و الصخر سكب لي جداول زيت.

 -6حين كنت اخرج الى الباب في القرية و اهيئ في الساحة مجلسي.
 -3راني الغلمان فاختباوا و االشياخ قاموا و وقفوا.

 -9العظماء امسكوا عن الكالم و وضعوا ايديهم على افواههم.

 -20صوت الشرفاء اختفى و لصقت السنتهم باحناكهم.

 -22الن االذن سمعت فطوبتني و العين رات فشهدت لي.

 -21الني انقذت المسكين المستغيث و اليتيم و ال معين له.
 -21بركة الهالك حلت علي و جعلت قلب االرملة يسر.
 -24لبست البر فكساني كجبة و عمامة كان عدلي.
 -21كنت عيونا للعمي و ارجال للعرج.

 -20اب انا للفقراء و دعوى لم اعرفها فحصت عنها.

 -26هشمت اضراس الظالم و من بين اسنانه خطفت الفريسة.

 -23فقلت اني في وكري اسلم الروح و مثل السمندل اكثر اياما.
 -29اصلي كان منبسطا الى المياه و الطل بات على اغصاني.
 -10كرامتي بقيت حديثة عندي و قوسي تجددت في يدي "
ي9)33-3937

هنا نجد أيوب يذكر مجده الضائع ]4[ -:اإلنسان نان إني مجند يبنل السنقو إني الخ ينة ]3[ .المسني

عناد لننا

المجد ول نت ير مسلع ن [ ]2الخ ية لايع منا المجد إل لجع نا نلبع إب يس ثانية.
(2صم -:)10 - 2 : 1

"  -2و كان الصبي صموئيل يخدم الرب امام عالي و كانت كلمة الرب عزيزة في تلك االيام لم تكن رؤيا
كثيرا.

 -1و كان في ذلك الزمان اذ كان عالي مضطجعا في مكانه و عيناه ابتداتا تضعفان لم يقدر ان يبصر.
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 -1و قبل ان ينطفئ سراج اهلل و صموئيل مضطجع في هيكل الرب الذي فيه تابوت اهلل.
 -4ان الرب دعا صموئيل فقال هانذا.

 -1و ركض الى عالي و قال هانذا النك دعوتني فقال لم ادع ارجع اضطجع فذهب و اضطجع.

 -0ثم عاد الرب و دعا ايضا صموئيل فقام صموئيل و ذهب الى عالي و قال هانذا النك دعوتني فقال لم

ادع يا ابني ارجع اضطجع.

 -6و لم يعرف صموئيل الرب بعد و ال اعلن له كالم الرب بعد.

 -3و عاد الرب فدعا صموئيل ثالثة فقام و ذهب الى عالي و قال هانذا النك دعوتني ففهم عالي ان الرب

يدعو الصبي.

 -9فقال عالي لصموئيل اذهب اضطجع و يكون اذا دعاك تقول تكلم يا رب الن عبدك سامع فذهب

صموئيل و اضطجع في مكانه.

 -20فجاء الرب و وقف و دعا كالمرات االول صموئيل صموئيل فقال صموئيل تكلم الن عبدك سامع.
 -22فقال الرب لصموئيل هوذا انا فاعل ام ار في اسرائيل كل من سمع به تطن اذناه.
 -21في ذلك اليوم اقيم على عالي كل ما تكلمت به على بيته ابتدئ و اكمل.

 -21و قد اخبرته باني اقضي على بيته الى االبد من اجل الشر الذي يعلم ان بنيه قد اوجبوا به اللعنة

على انفسهم و لم يردعهم.

 -24و لذلك اقسمت لبيت عالي انه ال يكفر عن شر بيت عالي بذبيحة او بتقدمة الى االبد.

 -21و اضطجع صموئيل الى الصباح و فتح ابواب بيت الرب و خاف صموئيل ان يخبر عالي بالرؤيا.
 -20فدعا عالي صموئيل و قال يا صموئيل ابني فقال هانذا.

 -26فقال ما الكالم الذي كلمك به ال تخف عني هكذا يعمل لك اهلل و هكذا يزيد ان اخفيت عني كلمة من

كل الكالم الذي كلمك به.

 -23فاخبره صموئيل بجميع الكالم و لم يخف عنه فقال هو الرب ما يحسن في عينيه يعمل.
 -29و كبر صموئيل و كان الرب معه و لم يدع شيئا من جميع كالمه يسقط الى االرض.
 -10و عرف جميع اسرائيل من دان الى بئر سبع انه قد اؤتمن صموئيل نبيا للرب "

القراءات:

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)21 :31

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :لو)41-16:9

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس2( :كو)2:22-24:20
الكــــــــــــــــــــــاثوليكون2( :بط)3-1:2

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)24-1:12

مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)26،20 :31

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :لو)26-20:21
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مزمور بـاكر (مـز " -:)21 :31اللهـم المتكبـرون قـد قـاموا علـي و جماعـة العتـاة طلبـوا نفسـي و لـم يجعلـوك

امامهم "

مخمور با ر9

علـي .ومجمـع األعـزاء طلبـوا نفسـي= هنم ال نيا ين مخنالفي النناموس وهنم
اللهم إن مخالفي الناموس قد قاموا ّ
مجمع األعخاء لقول م ،ل ن هم ال ئ مام ا ..لللك نصرخ  .ليلررنا من م ومن الخ ية.

إنجيل باكر (لو-:)41-16:9

"  -16و في اليوم التالي اذ نزلوا من الجبل استقبله جمع كثير.

 -13و اذا رجل من الجمع صرخ قائال يا معلم اطلب اليك انظر الى ابني فانه وحيد لي.
 -19و ها روح ياخذه فيصرخ بغتة فيصرعه مزبدا و بالجهد يفارقه مرضضا اياه.
 -40و طلبت من تالميذك ان يخرجوه فلم يقدروا.

 -42فاجاب يسوع و قال ايها الجيل غير المؤمن و الملتوي الى متى اكون معكم و احتملكم قدم ابنك الى

هنا.

 -41و بينما هو ات مزقه الشيطان و صرعه فانتهر يسوع الروح النجس و شفى الصبي و سلمه الى ابيه.
 -41فبهت الجميع من عظمة اهلل و اذ كان الجميع يتعجبون من كل ما فعل يسوع قال لتالميذه "

إنجيل با ر9

نرى السيد ي ف الصبي بأن يخر منت الرو النجس .إالمسي

ل ليلررنا من س ان ال يا ين.

البولس (2كو-:)2:22-24:20

(2كو)11-24:20

"  -24لذلك يا احبائي اهربوا من عبادة االوثان.

 -21اقول كما للحكماء احكموا انتم في ما اقول.

 -20كاس البركة التي نباركها اليست هي شركة دم المسيح الخبز الذي نكسره اليس هو شركة جسد

المسيح.

 -26فاننا نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد الننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد.
 -23انظروا اسرائيل حسب الجسد اليس الذين ياكلون الذبائح هم شركاء المذبح.
 -29فماذا اقول اان الوثن شيء او ان ما ذبح للوثن شيء.

 -10بل ان ما يذبحه االمم فانما يذبحونه للشياطين ال هلل فلست اريد ان تكونوا انتم شركاء الشياطين.

 -12ال تقدرون ان تشربوا كاس الرب و كاس شياطين ال تقدرون ان تشتركوا في مائدة الرب و في مائدة

شياطين.

 -11ام نغير الرب العلنا اقوى منه.
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 -11كل االشياء تحل لي لكن ليس كل االشياء توافق كل االشياء تحل لي و لكن ليس كل االشياء تبني.
 -14ال يطلب احد ما هو لنفسه بل كل واحد ما هو لالخر.

 -11كل ما يباع في الملحمة كلوه غير فاحصين عن شيء من اجل الضمير.
 -10الن للرب االرض و مالها.

 -16و ان كان احد من غير المؤمنين يدعوكم و تريدون ان تذهبوا فكل ما يقدم لكم كلوا منه غير

فاحصين من اجل الضمير.

 -13و لكن ان قال لكم احد هذا مذبوح لوثن فال تاكلوا من اجل ذاك الذي اعلمكم و الضمير الن للرب

االرض و مالها.

 -19اقول الضمير ليس ضميرك انت بل ضمير االخر النه لماذا يحكم في حريتي من ضمير اخر.
 -10فان كنت انا اتناول بشكر فلماذا يفترى علي الجل ما اشكر عليه.

 -12فاذا كنتم تاكلون او تشربون او تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد اهلل.
 -11كونوا بال عثرة لليهود و لليونانيين و لكنيسة اهلل.

 -11كما انا ايضا ارضي الجميع في كل شيء غير طالب ما يوافق نفسي بل الكثيرين لكي يخلصوا" .

(2كو)2:22

"  -2كونوا متمثلين بي كما انا ايضا بالمسيح "

البولس9

إهربوا من عبادة األوثان= ري القداسنة وال نرو منن الخ ينة نر إلسنلم اررنا إني اللرينة اللني وهب نا ا .لننا.
ولنعمل كل شئ لمجد اهلل .وال نأكل من ذبيحة أوثان= المعن عدم السير إي ري الخ ية.

الكاثوليكون (2بط-:)3-1:2

"  -1بمقتضى علم اهلل االب السابق في تقديس الروح للطاعة و رش دم يسوع المسيح لتكثر لكم النعمة و

السالم.

 -1مبارك اهلل ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح

من االموات.

 -4لميراث ال يفنى و ال يتدنس و ال يضمحل محفوظ في السماوات الجلكم.

 -1انتم الذين بقوة اهلل محروسون بايمان لخالص مستعد ان يعلن في الزمان االخير.
 -0الذي به تبتهجون مع انكم االن ان كان يجب تحزنون يسي ار بتجارب متنوعة.

 -6لكي تكون تزكية ايمانكم و هي اثمن من الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار توجد للمدح و الكرامة و

المجد عند استعالن يسوع المسيح.

 -3ذلك و ان لم تروه تحبونه ذلك و ان كنتم ال ترونه االن لكن تؤمنون به فتبتهجـون بفـرح ال ينطـق بـه و

مجيد "
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ال اثولي ون9

مبارك الـرب اهلل ..حسـب رحمتـه الكثيـرة ولـدنا ثانيـة ..لميـراث ال يفنـى= لسنبي ا .و ن ره نر إلسنلم اررنا إني
ري اللرية .إللمال اللجار

يااً بال للمر هو ر ٍ
ثانا إن كان يجب أن تحزنوا بتجارب متنوعة.

اإلبركسيس (أع-:)24-1:12

"  -1و لكن لما استكملنا االيام خرجنا ذاهبين و هم جميعا يشيعوننا مع النساء و االوالد الى خارج المدينة

فجثونا على ركبنا على الشاطئ و صلينا.

 -0و لما ودعنا بعضنا بعضا صعدنا الى السفينة و اما هم فرجعوا الى خاصتهم.

 -6و لما اكملنا السفر في البحر من صور اقبلنا الى بتولمايس فسلمنا على االخوة و مكثنا عندهم يوما

واحدا.

 -3ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس و جئنا الى قيصرية فدخلنا بيت فيلبس المبشر اذ كان واحدا من

السبعة و اقمنا عنده.

 -9و كان لهذا اربع بنات عذارى كن يتنبان.

 -20و بينما نحن مقيمون اياما كثيرة انحدر من اليهودية نبي اسمه اغابوس.

 -22فجاء الينا و اخذ منطقة بولس و ربط يدي نفسه و رجليه و قال هذا يقوله الروح القدس الرجل الذي

له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهود في اورشليم و يسلمونه الى ايدي االمم.

 -21فلما سمعنا هذا طلبنا اليه نحن و الذين من المكان ان ال يصعد الى اورشليم.

 -21فاجاب بولس ماذا تفعلون تبكون و تكسرون قلبي الني مستعد ليس ان اربط فقط بل ان اموت ايضا

في اورشليم الجل اسم الرب يسوع.

 -24و لما لم يقنع سكتنا قائلين لتكن مشيئة الرب "

اإلبر سيس9

نرى هنا بولس ع

إسلعداد ن يموت من جل المسي  .إ و يع ن إرلبا ت بالمسي م ما لدث لت.
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إنجيل القداس (يو-:)16-12:3

رجوع للفهرس

"  -12قال لهم يسوع ايضا انا امضي و ستطلبونني و تموتون في خطيتكم حيث امضي انا ال تقدرون انتم

ان تاتوا.

 -11فقال اليهود العله يقتل نفسه حتى يقول حيث امضي انا ال تقدرون انتم ان تاتوا.

 -11فقال لهم انتم من اسفل اما انا فمن فوق انتم من هذا العالم اما انا فلست من هذا العالم.
 -14فقلت لكم انكم تموتون في خطاياكم النكم ان لم تؤمنوا اني انا هو تموتون في خطاياكم.
 -11فقالوا له من انت فقال لهم يسوع انا من البدء ما اكلمكم ايضا به.

 -10ان لي اشياء كثيرة اتكلم و احكم بها من نحوكم لكن الذي ارسلني هو حق و انا ما سمعته منه فهذا

اقوله للعالم.

 -16و لم يفهموا انه كان يقول لهم عن االب "

إنجيل القداس9

حيث أمضي أنا ال تقدرون أن تأتوا= "للمناً ودمناً

وهال نا بعيداً عن المجد .والمسي
خ يلنت ولنن ينله

ليث له

هو.

لينث ينله

ل

يرثنان م نوت السنموات" إالخ ينة سنببت مولننا إني خ اياننا

ساب لننا ليعند لننا م انناً إني المجند .ومنن

المسني  .والمسني

لن للن

ين من بالمسني سنيموت إني

نمنوت إني خ اياننا ،ول ني يخ صننا من نا إننله

مزمور إنجيل القداس (مز -2 " -:)1،2 :216احمدك من كل قلبي قدام االلهة ارنم لك.

 -1اسجد في هيكل قدسك و احمد اسمك على رحمتك و حقك النك قد عظمت كلمتك على كل اسمك "

مخمور اإلنجيل9

أعتــرف لــك مــن كــل قلبــي= هننلا إعلنرام بعمننل المسنني الننلي بننت سننندخل المجنند .واإلعلنرام إيننت نننوع مننن إعننالن
اإليمان اللي بدونت

النبوات:

خالص و دخول ل مجد.

(تث)16:21-19:22

(أي)1:11-9:10

(أم)21-2:1

(2مل)14-1:26
(إش)9-2:41

(تث-:)16:21-19:22
(تث)11-19:22

"  -19و اذا جاء بك الرب الهك الى االرض التي انت داخل اليها لكي تمتلكها فاجعل البركة على جبل
جرزيم و اللعنة على جبل عيبال.
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 -10اما هما في عبر االردن وراء طريق غروب الشمس في ارض الكنعانيين الساكنين في العربة مقابل

الجلجال بجانب بلوطات مورة.

 -12النكم عابرون االردن لتدخلوا و تمتلكوا االرض التي الرب الهكم يعطيكم تمتلكونها و تسكنونها.
 -11فاحفظوا جميع الفرائض و االحكام التي انا واضع امامكم اليوم لتعملوها" .

(تث)16-2:21

"  -2هذه هي الفرائض و االحكام التي تحفظون لتعملوها في االرض التي اعطاك الرب اله ابائك لتمتلكها كل
االيام التي تحيون على االرض.

 -1تخربون جميع االماكن حيث عبدت االمم التي ترثونها الهتها على الجبال الشامخة و على التالل و

تحت كل شجرة خضراء.

 -1و تهدمون مذابحهم و تكسرون انصابهم و تحرقون سواريهم بالنار و تقطعون تماثيل الهتهم و تمحون

اسمهم من ذلك المكان.

 -4ال تفعلوا هكذا للرب الهكم.

 -1بل المكان الذي يختاره الرب الهكم من جميع اسباطكم ليضع اسمه فيه سكناه تطلبون و الى هناك

تاتون.

 -0و تقدمون الى هناك محرقاتكم و ذبائحكم و عشوركم و رفائع ايديكم و نذوركم و نوافلكم و ابكار بقركم

و غنمكم.

 -6و تاكلون هناك امام الرب الهكم و تفرحون بكل ما تمتد اليه ايديكم انتم و بيوتكم كما بارككم الرب

الهكم.

 -3ال تعملوا حسب كل ما نحن عاملون هنا اليوم اي كل انسان مهما صلح في عينيه.
 -9ال نكم لم تدخلوا حتى االن الى المقر و النصيب اللذين يعطيكم الرب الهكم.

 -20فمتى عبرتم االردن و سكنتم االرض التي يقسمها لكم الرب الهكم و اراحكم من جميع اعدائكم الذين

حواليكم و سكنتم امنين.

 -22فالمكان الذي يختاره الرب الهكم ليحل اسمه فيه تحملون اليه كل ما انا اوصيكم به محرقاتكم و

ذبائحكم و عشوركم و رفائع ايديكم و كل خيار نذوركم التي تنذرونها للرب.

 -21تفرحون امام الرب الهكم انتم و بنوكم و بناتكم و عبيدكم و اماؤكم و الالوي الذي في ابوابكم النه

ليس له قسم و ال نصيب معكم.

 -21احترز من ان تصعد محرقاتك في كل مكان تراه.

 -24بل في المكان الذي يختاره الرب في احد اسباطك هناك تصعد محرقاتك و هناك تعمل كل ما انا اوصيك

به.

 -21و لكن من كل ما تشتهي نفسك تذبح و تاكل لحما في جميع ابوابك حسب بركة الرب الهك التي

اعطاك النجس و الطاهر ياكالنه كالظبي و االيل.
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 -20و اما الدم فال تاكله على االرض تسفكه كالماء.

 -26ال يحل لك ان تاكل في ابوابك عشر حنطتك و خمرك و زيتك و ال ابكار بقرك و غنمك و ال شيئا من

نذورك التي تنذر و نوافلك و رفائع يدك.

 -23بل امام الرب الهك تاكلها في المكان الذي يختاره الرب الهك انت و ابنك و ابنتك و عبدك و امتك و

الالوي الذي في ابوابك و تفرح امام الرب الهك بكل ما امتدت اليه يدك.
 -29احترز من ان تترك الالوي كل ايامك على ارضك.

 -10اذا وسع الرب الهك تخومك كما كلمك و قلت اكل لحما الن نفسك تشتهي ان تاكل لحما فمن كل ما

تشتهي نفسك تاكل لحما.

 -12اذا كان المكان الذي يختاره الرب الهك ليضع اسمه فيه بعيدا عنك فاذبح من بقرك و غنمك التي

اعطاك الرب كما اوصيتك و كل في ابوابك من كل ما اشتهت نفسك.

 -11كما يؤكل الظبي و االيل هكذا تاكله النجس و الطاهر ياكالنه سواء.

 -11لكن احترز ان ال تاكل الدم الن الدم هو النفس فال تاكل النفس مع اللحم.
 -14ال تاكله على االرض تسفكه كالماء.

 -11ال تاكله لكي يكون لك و الوالدك من بعدك خير اذا عملت الحق في عيني الرب.
 -10و اما اقداسك التي لك و نذورك فتحملها و تذهب الى المكان الذي يختاره الرب.

 -16فتعمل محرقاتك اللحم و الدم على مذبح الرب الهك و اما ذبائحك فيسفك دمهـا علـى مـذبح الـرب الهـك

و اللحم تاكله "

لث 9)34943-37944يل م هنا موس النبي عن دخول ر= الميعاد ،ول ن هلا رمخ لندخول المجند والسنماء.

و ان ر دخول األر= ن يلفظوا الوصايا ويرإاوا العبادة الوثنية ،ويقدموا العبادة  ..و بعاً مف نوم ب نلا ن
نفس الوصايا هي ر دخول السماء.

(2مل-:)14-1:26

"  -1و كان كالم الرب له قائال.

 -1انطلق من هنا و اتجه نحو المشرق و اختبئ عند نهر كريث الذي هو مقابل االردن.
 -4فتشرب من النهر و قد امرت الغربان ان تعولك هناك.

 -1فانطلق و عمل حسب كالم الرب و ذهب فاقام عند نهر كريث الذي هو مقابل االردن.

 -0و كانت الغربان تاتي اليه بخبز و لحم صباحا و بخبز و لحم مساء و كان يشرب من النهر.
 -6و كان بعد مدة من الزمان ان النهر يبس النه لم يكن مطر في االرض.
 -3و كان له كالم الرب قائال.

 -9قم اذهب الى صرفة التي لصيدون و اقم هناك هوذا قد امرت هناك امراة ارملة ان تعولك.
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 -20فقام و ذهب الى صرفة و جاء الى باب المدينة و اذا بامراة ارملة هناك تقش عيدانا فناداها و قال

هاتي لي قليل ماء في اناء فاشرب.

 -22و فيما هي ذاهبة لتاتي به ناداها و قال هاتي لي كسرة خبز في يدك.

 -21فقالت حي هو الرب الهك انه ليست عندي كعكة و لكن ملء كف من الدقيق في الكوار و قليل من

الزيت في الكوز و هانذا اقش عودين التي و اعمله لي و البني لناكله ثم نموت.

 -21فقال لها ايليا ال تخافي ادخلي و اعملي كقولك و لكن اعملي لي منها كعكة صغيرة اوال و اخرجي بها

الي ثم اعملي لك و البنك اخيرا.

 -24النه هكذا قال الرب اله اسرائيل ان كوار الدقيق ال يفرغ و كوز الزيت ال ينقص الى اليوم الذي فيه

يعطي الرب مط ار على وجه االرض.

 -21فذهبت و فعلت حسب قول ايليا و اكلت هي و هو و بيتها اياما.

 -20كوار الدقيق لم يفرغ و كوز الزيت لم ينقص حسب قول الرب الذي تكلم به عن يد ايليا.

 -26و بعد هذه االمور مرض ابن المراة صاحبة البيت و اشتد مرضه جدا حتى لم تبق فيه نسمة.
 -23فقالت اليليا ما لي و لك يا رجل اهلل هل جئت الي لتذكير اثمي و اماتة ابني.

 -29فقال لها اعطيني ابنك و اخذه من حضنها و صعد به الى العلية التي كان مقيما بها و اضجعه على

سريره.

 -10و صرخ الى الرب و قال ايها الرب الهي اايضا الى االرملة التي انا نازل عندها قد اسات باماتتك

ابنها.

 -12فتمدد على الولد ثالث مرات و صرخ الى الرب و قال يا رب الهي لترجع نفس هذا الولد الى جوفه.
 -11فسمع الرب لصوت ايليا فرجعت نفس الولد الى جوفه فعاش.

 -11فاخذ ايليا الولد و نزل به من العلية الى البيت و دفعه المه و قال ايليا انظري ابنك حي.
 -14فقالت المراة اليليا هذا الوقت علمت انك رجل اهلل و ان كالم الرب في فمك حق "
4مل9)31-3944

هنا نرى عظمة اإليمان ،اللي بسببت انت الغربان لعول إي يا ،وبسببت بقيت األرم ة لينة ،وبسنب
الولد بعد ن مات .والمعن

ن اإليمان ر اللياة األبدية وهلا مواوع إنجيل القداس.

(أم-:)21-2:1

"  -2يا ابني اصغ الى حكمتي امل اذنك الى فهمي.
 -1لحفظ التدابير و لتحفظ شفتاك معرفة.

 -1ال ن شفتي المراة االجنبية تقطران عسال و حنكها انعم من الزيت.
 -4لكن عاقبتها مرة كاالفسنتين حادة كسيف ذي حدين.
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 -1قدماها تنحدران الى الموت خطواتها تتمسك بالهاوية.
 -0لئال تتامل طريق الحياة تمايلت خطواتها و ال تشعر.

 -6و االن ايها البنون اسمعوا لي و ال ترتدوا عن كلمات فمي.
 -3ابعد طريقك عنها و ال تقرب الى باب بيتها.
 -9لئال تعطي زهرك الخرين و سنينك للقاسي.

 -20لئال تشبع االجانب من قوتك و تكون اتعابك في بيت غريب.
 -22فتنوح في اواخرك عند فناء لحمك و جسمك.

 -21فتقول كيف اني ابغضت االدب و رذل قلبي التوبيخ "
م9)43-495

نرى الخنا سب

ال الك والموت والجليم ،والخننا ننوعين 9خننا رولنيا عبنادة لند ينر ا ..وخننا جسندي .و الهمنا

يق ع عالية اإلنسان با .إي ك اإلنسانا فتندم في آخرتك عند فناء لحمك وجسدك.
(إش-:)9-2:41

"  -2و االن هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب و جابلك يا اسرائيل ال تخف الني فديتك دعوتك باسمك انت

لي.

 -1اذا اجتزت في المياه فانا معك و في االنهار فال تغمرك اذا مشيت في النار فال تلذع و اللهيب ال

يحرقك.

 -1الني انا الرب الهك قدوس اسرائيل مخلصك جعلت مصر فديتك كوش و سبا عوضك.

 -4اذ صرت عزي از في عيني مكرما و انا قد احببتك اعطي اناسا عوضك و شعوبا عوض نفسك.
 -1ال تخف فاني معك من المشرق اتي بنسلك و من المغرب اجمعك.

 -0اقول للشمال اعط و للجنوب ال تمنع ايت ببني من بعيد و ببناتي من اقصى االرض.
 -6بكل من دعي باسمي و لمجدي خلقته و جبلته و صنعته.
 -3اخرج الشعب االعمى و له عيون و االصم و له اذان.

 -9اجتمعوا يا كـل االمـم معـا و لتلتـئم القبائـل مـن مـنهم يخبـر بهـذا و يعلمنـا باالوليـات ليقـدموا شـهودهم و

يتبرروا او ليسمعوا فيقولوا صدق "
إش9)7-4912

إنــي قــد إفتــدتيك ..إذا إجتــزت فــي الميــاه فــإني معــك= لينناة .واذا ســلكت فــي النــار فــال تحتــرق= لينناة .إالفننداء
ع انا لياة بدية ،و الموت المياه) يادرة ن ل نا ،و النارا الجليم ،يادر ن يامنا ..لمنالا ألني أنا الرب

إلهك قدوس إسرائيل مخلصك.
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(أي-:)1:11-9:10
(أي)12-9:10

"  -9اما االن فصرت اغنيتهم و اصبحت لهم مثال.

 -20يكرهونني يبتعدون عني و امام وجهي لم يمسكوا عن البسق.
 -22النه اطلق العنان و قهرني فنزعوا الزمام قدامي.

 -21عن اليمين الفروخ يقومون يزيحون رجلي و يعدون علي طرقهم للبوار.
 -21افسدوا سبلي اعانوا على سقوطي ال مساعد عليهم.
 -24ياتون كصدع عريض تحت الهدة يتدحرجون.

 -21انقلبت علي اهوال طردت كالريح نعمتي فعبرت كالسحاب سعادتي.
 -20فاالن انهالت نفسي علي و اخذتني ايام المذلة.
 -26الليل ينخر عظامي في و عارقي ال تهجع.

 -23بكثرة الشدة تنكر لبسي مثل جيب قميصي حزمتني.
 -29قد طرحني في الوحل فاشبهت التراب و الرماد.

 -10اليك اصرخ فما تستجيب لي اقوم فما تنتبه الي.

 -12تحولت الى جاف من نحوي بقدرة يدك تضطهدني.
 -11حملتني اركبتني الريح و ذوبتني تشوها.

 -11الني اعلم انك الى الموت تعيدني و الى بيت ميعاد كل حي.
 -14و لكن في الخراب اال يمد يدا في البلية اال يستغيث عليها.
 -11الم ابك لمن عسر يومه الم تكتئب نفسي على المسكين.

 -10حينما ترجيت الخير جاء الشر و انتظرت النور فجاء الدجى.
 -16امعائي تغلي و ال تكف تقدمتني ايام المذلة.

 -13اسوددت لكن بال شمس قمت في الجماعة اصرخ.
 -19صرت اخا للذئاب و صاحبا لرئال النعام.

 -10حرش جلدي علي و عظامي احترت من الحرارة في.
 -12صار عودي للنوح و مزماري لصوت الباكين" .

(أي)12

"  -2عهدا قطعت لعيني فكيف اتطلع في عذراء.

 -1و ما هي قسمة اهلل من فوق و نصيب القدير من االعالي.
 -1اليس البوار لعامل الشر و النكر لفاعلي االثم.

 -4اليس هو ينظر طرقي و يحصي جميع خطواتي.

 -1ان كنت قد سلكت مع الكذب او اسرعت رجلي الى الغش.
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 -0ليزني في ميزان الحق فيعرف اهلل كمالي.

 -6ان حادت خطواتي عن الطريق و ذهب قلبي وراء عيني او لصق عيب بكفي.
 -3ازرع و غيري ياكل و فروعي تستاصل.

 -9ان غوي قلبي على امراة او كمنت على باب قريبي.

 -20فلتطحن امراتي الخر و لينحن عليها اخرون.
 -22الن هذه رذيلة و هي اثم يعرض للقضاة.

 -21النها نار تاكل حتى الى الهالك و تستاصل كل محصولي.
 -21ان كنت رفضت حق عبدي و امتي في دعواهما علي.

 -24فماذا كنت اصنع حين يقوم اهلل و اذا افتقد فبماذا اجيبه.

 -21اوليس صانعي في البطن صانعه و قد صورنا واحد في الرحم.
 -20ان كنت منعت المساكين عن مرادهم او افنيت عيني االرملة.
 -26او اكلت لقمتي وحدي فما اكل منها اليتيم.

 -23بل منذ صباي كبر عندي كاب و من بطن امي هديتها.
 -29ان كنت رايت هالكا لعدم اللبس او فقي ار بال كسوة.
 -10ان لم تباركني حقواه و قد استدفا بجزة غنمي.

 -12ان كنت قد هززت يدي على اليتيم لما رايت عوني في الباب.
 -11فلتسقط عضدي من كتفي و لتنكسر ذراعي من قصبتها.
 -11الن البوار من اهلل رعب علي و من جالله لم استطع.

 -14ان كنت قد جعلت الذهب عمدتي او قلت لالبريز انت متكلي.
 -11ان كنت قد فرحت اذ كثرت ثروتي و الن يدي وجدت كثيرا.

 -10ان كنت قد نظرت الى النور حين ضاء او الى القمر يسير بالبهاء.
 -16و غوي قلبي س ار و لثم يدي فمي.

 -13فهذا ايضا اثم يعرض للقضاة الني اكون قد جحدت اهلل من فوق.
 -19ان كنت قد فرحت ببلية مبغضي او شمت حين اصابه سوء.
 -10بل لم ادع حنكي يخطئ في طلب نفسه بلعنة.

 -12ان كان اهل خيمتي لم يقولوا من ياتي باحد لم يشبع من طعامه.
 -11غريب لم يبت في الخارج فتحت للمسافر ابوابي.

 -11ان كنت قد كتمت كالناس ذنبي الخفاء اثمي في حضني.

 -14اذ رهبت جمهو ار غفي ار و روعتني اهانة العشائر فكففت و لم اخرج من الباب.

 -11من لي بمن يسمعني هوذا امضائي ليجبني القدير و من لي بشكوى كتبها خصمي.
 -10فكنت احملها على كتفي كنت اعصبها تاجا لي.
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 -16كنت اخبره بعدد خطواتي و ادنو منه كشريف.

 -13ان كانت ارضي قد صرخت علي و تباكت اتالمها جميعا.

 -19ان كنت قد اكلت غلتها بال فضة او اطفات انفس اصحابها.

 -40فعوض الحنطة لينبت شوك و بدل الشعير زوان تمت اقوال ايوب" .

(أي)1-2:11

"  -2فكف هؤالء الرجال الثالثة عن مجاوبة ايوب لكونه با ار في عيني نفسه.

 -1فحمي غضب اليهو بن برخئيل البوزي من عشيرة رام على ايوب حمي غضبه النه حسب نفسه ابر من

اهلل.

 -1و على اصحابه الثالثة حمي غضبه النهم لم يجدوا جوابا و استذنبوا ايوب.
 -4و كان اليهو قد صبر على ايوب بالكالم النهم اكثر منه اياما.

 -1فلما راى اليهو انه ال جواب في افواه الرجال الثالثة حمي غضبه "
ي9)5923-7923

نرى هنا يو ي رر ويخيد نت بال خ ية وبال عي

وهلا ما جعنل لي نو يغان  .إنألي و نان إاهمناً ننت

إنسان بال عي  ،بل ن من يلبت الر ي دبت وهلا اللأدي
القراءات:

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)9،3 :31

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :مر)14-13:21

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس( :عب )20 - 1 : 21
الكــــــــــــــــــــــاثوليكون2( :بط)1:1-21:4

يوجند

هو ري السماء.

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)1:20-10:21
مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)1،2 :216

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :يو)16-12:3

مزمـور بــاكر (مــز -3 " -:)9،3 :31كــل االمــم الــذين صـنعتهم يــاتون و يســجدون امامــك يــا رب و يمجــدون

اسمك -9 .النك عظيم انت و صانع عجائب انت اهلل وحدك "
مخمور با ر9

كل األمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامـك يـا رب= إ نارة لإلنجينل بنا ر) النلي ينل م عنن اإليمنان بنا.ب،

إ ا األمم لألي ول من بالمسي ولسجد لت عن ل  ..ويمجدون إسمك.
إنجيل باكر (مر-:)14-13:21

"  -13فجاء واحد من الكتبة و سمعهم يتحاورون فلما راى انه اجابهم حسنا ساله اية وصية هي اول

الكل.

 -19فاجابه يسوع ان اول كل الوصايا هي اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد.
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 -10و تحب الرب الهك من كل قلبك و من كل نفسك و من كل فكرك و من كل قدرتك هذه هي الوصية

االولى.

 -12و ثانية مثلها هي تحب قريبك كنفسك ليس وصية اخرى اعظم من هاتين.
 -11فقال له الكاتب جيدا يا معلم بالحق قلت النه اهلل واحد و ليس اخر سواه.

 -11و محبته من كل القلب و من كل الفهم و من كل النفس و من كل القدرة و محبة القريب كالنفس هي

افضل من جميع المحرقات و الذبائح.

 -14فلما راه يسوع انه اجاب بعقل قال له لست بعيدا عن ملكوت اهلل و لم يجسر احد بعد ذلك ان يساله "

إنجيل با ر9

ي منا اإلنجيل عن ري الخالص وهو اإليمان بأن ا .والد يسلل الملبة  .والملبة  .ول قري .

البولس (عب -:)20 - 1 : 21

"  -1و قد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين يا ابني ال تحتقر تاديب الرب و ال تخر اذا وبخك.
 -0الن الذي يحبه الرب يؤدبه و يجلد كل ابن يقبله.

 -6ان كنتم تحتملون التاديب يعاملكم اهلل كالبنين فاي ابن ال يؤدبه ابوه.

 -3و لكن ان كنتم بال تاديب قد صار الجميع شركاء فيه فانتم نغول ال بنون.

 -9ثم قد كان لنا اباء اجسادنا مؤدبين و كنا نهابهم افال نخضع باالولى جدا البي االرواح فنحيا.

 -20الن اولئك ادبونا اياما قليلة حسب استحسانهم و اما هذا فالجل المنفعة لكي نشترك في قداسته.

 -22و لكن كل تاديب في الحاضر ال يرى انه للفرح بل للحزن و اما اخي ار فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر

للسالم.

 -21لذلك قوموا االيادي المسترخية و الركب المخلعة.

 -21و اصنعوا الرجلكم مسالك مستقيمة لكي ال يعتسف االعرج بل بالحري يشفى.
 -24اتبعوا السالم مع الجميع و القداسة التي بدونها لن يرى احد الرب.

 -21مالحظين لئال يخيب احد من نعمة اهلل لئال يطلع اصل مرارة و يصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون.
 -20لئال يكون احد زانيا او مستبيحا كعيسو الذي الجل اكلة واحدة باع بكوريته "

البولس9
ي في اإليمان ل وصنول ل مجند .إ بيعلننا العاصنية الملمنردة لللنا للأدين  ،وهنلا منا ي مننا عننت بنولس الرسنول

هنا ،واللأدي

هدإت ن نحيا.

الكاثوليكون (2بط-:)1:1-21:4
(2بط)29-21:4

"  -21فال يتالم احدكم كقاتل او سارق او فاعل شر او متداخل في امور غيره.
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 -20و لكن ان كان كمسيحي فال يخجل بل يمجد اهلل من هذا القبيل.

 -26النه الوقت البتداء القضاء من بيت اهلل فان كان اوال منا فما هي نهاية الذين ال يطيعون انجيل اهلل.
 -23و ان كان البار بالجهد يخلص فالفاجر و الخاطئ اين يظهران.

 -29فاذا الذين يتالمون بحسب مشيئة اهلل فليستودعوا انفسهم كما لخالق امين في عمل الخير" .

(2بط)1-2:1

"  -2اطلب الى الشيوخ الذين بينكم انا الشيخ رفيقهم و الشاهد الالم المسيح و شريك المجد العتيد ان
يعلن.

 -1ارعوا رعية اهلل التي بينكم نظا ار ال عن اضطرار بل باالختيار و ال لربح قبيح بل بنشاط.
 -1و ال كمن يسود على االنصبة بل صائرين امثلة للرعية.

 -4و متى ظهر رئيس الرعاة تنالون اكليل المجد الذي ال يبلى.

 -1كذلك ايها االحداث اخضعوا للشيوخ و كونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض و تسربلوا بالتواضـع الن اهلل

يقاوم المستكبرين و اما المتواضعون فيعطيهم نعمة "
ال اثولي ون9

الرسول يقول فال يتألم أحدكم كقاتل أو سارق= ي

لع وا ل نناس إرصنة ن يانربو م بسنب

وب لمن ي ان ألنت مسيلي ،إق ألنت مسيلي وليس بسنب

خ نائ م .ول نن

خ ائنت .لينئنل ي نون إللمالنت لأللنم ألننت مسنيلي

ريقت ل مجدا فال يخجل بل ليمجد اهلل بهذا اإلسم= اإلا اد ري المجد.
اإلبركسيس (أع-:)1:20-10:21

(أع)42-10:21

"  -10ثم بعد ايام قال بولس لبرنابا لنرجع و نفتقد اخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم.

 -16فاشار برنابا ان ياخذا معهما ايضا يوحنا الذي يدعى مرقس.

 -13و اما بولس فكان يستحسن ان الذي فارقهما من بمفيلية و لم يذهب معهما للعمل ال ياخذانه معهما.
 -19فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق احدهما االخر و برنابا اخذ مرقس و سافر في البحر الى قبرس.
 -40و اما بولس فاختار سيال و خرج مستودعا من االخوة الى نعمة اهلل.
 -42فاجتاز في سورية و كيليكية يشدد الكنائس" .

(أع)1-2:20

"  -2ثم وصل الى دربة و لسترة و اذا تلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس ابن امراة يهودية مؤمنة و لكن اباه
يوناني.

 -1و كان مشهودا له من االخوة الذين في لسترة و ايقونية.

 -1فاراد بولس ان يخرج هذا معه فاخذه و ختنـه مـن اجـل اليهـود الـذين فـي تلـك االمـاكن الن الجميـع كـانوا

يعرفون اباه انه يوناني "
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اإلبر سيس9

بعد أيام قال بولس لبرنابا لنرجع ونفتقد اإلخوة= هلا دور ال نيسة ن لفلقد و دها المجنربين والملنألمين للن
يخنوروا إنني ال رين  .ول ننن إخليننار هنلا الفصننل لننت معنن م ننم .إبنولس رإنن= إصن لا
واللي نظر ل عمال المسي  ،وللك لرإات ن يله

منريس الي ننودي األصننل

مع بولس إي الرل ة السابقة ،ربما لمرات وربما لصعوبة

ال ارخة .و خل معت ليموثاوس األممي اللي لم يرى المسي ل نت ممن دون ن يرى.
والمعن

ن من يرإ=

نصي

لت إي المجد ،ومن يقبل لت نصي

إي المجد .ع

ن مريس ما هو معروم

عاد و رخ إي مصر وإي ل الدنيا ،ويال عنت بولس نت صار ناإعاً ل خدمنة 3لني )4491ل نن الننص المقصنود

منت المعن الرمخي.
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يوم السبت من األسبوع الخامس

إنجيل القداس (مت-:)19-21:11

رجوع للفهرس

"  -21لكن ويل لكم ايها الكتبة و الفريسيون المراؤون النكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فال

تدخلون انتم و ال تدعون الداخلين يدخلون.

 -24ويل لكم ايها الكتبة و الفريسيون المراؤون النكم تاكلون بيوت االرامل و لعلة تطيلون صلواتكم لذلك

تاخذون دينونة اعظم.

 -21ويل لكم ايها الكتبة و الفريسيون المراؤون النكم تطوفون البحر و البر لتكسبوا دخيال واحدا و متى

حصل تصنعونه ابنا لجهنم اكثر منكم مضاعفا.

 -20ويل لكم ايها القادة العميان القائلون من حلف بالهيكل فليس بشيء و لكن من حلف بذهب الهيكل

يلتزم.

 -26ايها الجهال و العميان ايما اعظم الذهب ام الهيكل الذي يقدس الذهب.

 -23و من حلف بالمذبح فليس بشيء و لكن من حلف بالقربان الذي عليه يلتزم.
 -29ايها الجهال و العميان ايما اعظم القربان ام المذبح الذي يقدس القربان.
 -10فان من حلف بالمذبح فقد حلف به و بكل ما عليه.
 -12من حلف بالهيكل فقد حلف به و بالساكن فيه.

 -11و من حلف بالسماء فقد حلف بعرش اهلل و بالجالس عليه.

 -11ويل لكم ايها الكتبة و الفريسيون المراؤون النكم تعشرون النعنع و الشبث و الكمون و تركتم اثقل

الناموس الحق و الرحمة و االيمان كان ينبغي ان تعملوا هذه و ال تتركوا تلك.
 -14ايها القادة العميان الذين يصفون عن البعوضة و يبلعون الجمل.

 -11ويل لكم ايها الكتبة و الفريسيون المراؤون النكم تنقون خارج الكاس و الصحفة و هما من داخل

مملوان اختطافا و دعارة.

 -10ايها الفريسي االعمى نق اوال داخل الكاس و الصحفة لكي يكون خارجهما ايضا نقيا.

 -16ويل لكم ايها الكتبة و الفريسيون المراؤون النكم تشبهون قبو ار مبيضة تظهر من خارج جميلة و هي

من داخل مملوءة عظام اموات و كل نجاسة.

 -13هكذا انتم ايضا من خارج تظهرون للناس اب ار ار و لكنكم من داخل مشحونون رياء و اثما.

 -19ويل لكم ايها الكتبة و الفريسيون المراؤون النكم تبنون قبور االنبياء و تزينون مدافن الصديقين.
 -10و تقولون لو كنا في ايام ابائنا لما شاركناهم في دم االنبياء.
 -12فانتم تشهدون على انفسكم انكم ابناء قتلة االنبياء.
 -11فامال وا انتم مكيال ابائكم.

 -11ايها الحيات اوالد االفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم.
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 -14لذلك ها انا ارسل اليكم انبياء و حكماء و كتبة فمنهم تقتلون و تصلبون و منهم تجلدون في

مجامعكم و تطردون من مدينة الى مدينة.

 -11لكي ياتي عليكم كل دم زكي سفك على االرض من دم هابيل الصديق الى دم زكريا بن برخيا الذي

قتلتموه بين الهيكل و المذبح.

 -10الحق اقول لكم ان هذا كله ياتي على هذا الجيل.

 -16يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة االنبياء و راجمة المرسلين اليها كم مرة اردت ان اجمع اوالدك كما

تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها و لم تريدوا.
 -13هوذا بيتكم يترك لكم خرابا.

 -19الني اقول لكم انكم ال ترونني من االن حتى تقولوا مبارك االتي باسم الرب "

إنجيل القداس9

الخ ية لت بالويالت ع

اإلنسان إلنلراإت ما إنلرم ه ء ال لبة والفريسيون .ول ن لظ إن رادة المسني

ن

يجمع ال ل للت جناليت ،ونلن اللين نرإ= .هو ل لخالص ال ل ،هو ل ولمل هنله النويالت .إ نقندم لوبنة

ونسننلمع لصننولت إننال ن ننك .وينل ن اإلنجيننل بقننول الننر كــم مــرة اردت......فلــم تريــدوا  .ثننم لننألي يصننة المخ ننع

والر يسألت هل تريد ان تب أر .

مزمور إنجيـل القـداس (مـز " -:)2 :241يـا رب اسـمع صـالتي و اصـغ الـى تضـرعاتي بامانتـك اسـتجب لـي
بعدلك .و ال تدخل في المحاكمة مع عبدك فانه لن يتبرر قدامك حي "

مخمور القداس9

يا رب إستمع صالتي= صراخ ل

الرلمة لل

يغا

ا .ع ي .وال تدخل في المحاكمة مع عبدك= ما

دخ ت إي الملا مة مع ال لبة والفريسيين إن قت ع ي م بالويالت.
القراءات:

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)1،1 :04

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :لو)20-1:21

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس( :غل )1 :0-20 : 1
الكــــــــــــــــــــــاثوليكون( :يع)22-6:1

اإلبركســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)23-2:10
مزمـــور إنجيـــل القـــداس( :مز)2 :241

إنجيـــــــــــــــل القـــــــــــــــداس( :مت)19-21:11

مزمور باكر (مز -1 " -:)1،1 :04يا سامع الصالة اليك ياتي كل بشر -1 .اثـام قـد قويـت علـي معاصـينا

انت تكفر عنها "
مخمور با ر9

إستمع يا اهلل صالتي= لارع من الخا ئ ليسمع لت ا .ويقبل لوبلت إال ي ك.
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إنجيل باكر (لو-:)20-1:21

"  -1فكلمهم بهذا المثل قائال.

 -4اي انسان منكم له مئة خروف و اضاع واحدا منها اال يترك التسعة و التسعين في البرية و يذهب الجل

الضال حتى يجده.

 -1و اذا وجده يضعه على منكبيه فرحا.

 -0و ياتي الى بيته و يدعو االصدقاء و الجيران قائال لهم افرحوا معي الني وجدت خروفي الضال.

 -6اقول لكم انه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب اكثر من تسعة و تسعين با ار ال يحتاجون

الى توبة.

 -3او اية امراة لها عشرة دراهم ان اضاعت درهما واحدا اال توقد سراجا و تكنس البيت و تفتش باجتهاد

حتى تجده.

 -9و اذا وجدته تدعو الصديقات و الجارات قائلة افرحن معي الني وجدت الدرهم الذي اضعته.
 -20هكذا اقول لكم يكون فرح قدام مالئكة اهلل بخاطئ واحد يتوب "

إنجيل با ر9

المسنني الننلي يبلننث عننن الخننروم الاننال والنندرهم المفقننود ،هننو الننلي ل ن ليجمننع ال ننل للننت جناليننت إنجيننل

القداس) .و لظ إر السماء بخا ئ والد يلو .
البولس (غل -:)1 :0-20 : 1

(غل)10-20:1

"  -20و انما اقول اسلكوا بالروح فال تكملوا شهوة الجسد.

 -26الن الجسد يشتهي ضد الروح و الروح ضد الجسد و هذان يقاوم احدهما االخر حتى تفعلون ما ال

تريدون.

 -23و لكن اذا انقدتم بالروح فلستم تحت الناموس.

 -29و اعمال الجسد ظاهرة التي هي زنى عهارة نجاسة دعارة.

 -10عبادة االوثان سحر عداوة خصام غيرة سخط تحزب شقاق بدعة.

 -12حسد قتل سكر بطر و امثال هذه التي اسبق فاقول لكم عنها كما سبقت فقلت ايضا ان الذين يفعلون

مثل هذه ال يرثون ملكوت اهلل.

 -11و اما ثمر الروح فهو محبة فرح سالم طول اناة لطف صالح ايمان.
 -11وداعة تعفف ضد امثال هذه ليس ناموس.

 -14و لكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع االهواء و الشهوات.
 -11ان كنا نعيش بالروح فلنسلك ايضا بحسب الروح.

 -10ال نكن معجبين نغاضب بعضنا بعضا و نحسد بعضنا بعضا" .
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(غل)1-2:0

"  -2ايها االخوة ان انسبق انسان فاخذ في زلة ما فاصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة ناظ ار

الى نفسك لئال تجرب انت ايضا.

 -1احملوا بعضكم اثقال بعض و هكذا تمموا ناموس المسيح "

البولس9
المسنني

لنني و ع انننا ن يس ن ن الننرو القنندس إينننا .والرسننول ينندعونا يننائالً إســلكوا بــالروح .ومننن يفعننل و يقنناوم

صوت الرو ي ون لت ثمار النرو  ..والع نس إن سنار وراء ن وات الجسند ،إأعمنال الجسند هني ..وعنن مثنل هنله
األعمال يج

ن نملنع .ما نلن إ يم نس ك مع الخ اةب برو الوداعة وبال إللقار.

الكاثوليكون (يع-:)22-6:1

"  -6فتانوا ايها االخوة الى مجيء الرب هوذا الفالح ينتظر ثمر االرض الثمين متانيا عليه حتى ينال المطر

المبكر و المتاخر.

 -3فتانوا انتم و ثبتوا قلوبكم الن مجيء الرب قد اقترب.

 -9ال يئن بعضكم على بعض ايها االخوة لئال تدانوا هوذا الديان واقف قدام الباب.

 -20خذوا يا اخوتي مثاال الحتمال المشقات و االناة االنبياء الذين تكلموا باسم الرب.

 -22ها نحن نطوب الصابرين قد سمعتم بصبر ايوب و رايتم عاقبة الرب الن الرب كثير الرحمة و رؤوف "

ال اثولي ون9

إ نللمل ي لم ولجربة إ ي ل لأدي

ونليجل ا المطـر المبكـر والمتـأخر= ي اإلمنلالء منن النرو والنليجنة ظ نور

ثمار الرو .
اإلبركسيس (أع-:)23-2:10

"  -2فقال اغريباس لبولس ماذون لك ان تتكلم الجل نفسك حينئذ بسط بولس يده و جعل يحتج.

 -1اني احسب نفسي سعيدا ايها الملك اغريباس اذ انا مزمع ان احتج اليوم لديك عن كل ما يحاكمني به

اليهود.

 -1ال سيما و انت عالم بجميع العوائد و المسائل التي بين اليهود لذلك التمس منك ان تسمعني بطول

االناة.

 -4فسيرتي منذ حداثتي التي من البداءة كانت بين امتي في اورشليم يعرفها جميع اليهود.

 -1عالمين بي من االول ان ارادوا ان يشهدوا اني حسب مذهب عبادتنا االضيق عشت فريسيا.
 -0و االن انا واقف احاكم على رجاء الوعد الذي صار من اهلل البائنا.

 -6الذي اسباطنا االثنا عشر يرجون نواله عابدين بالجهد ليال و نها ار فمن اجل هذا الرجاء انا احاكم من

اليهود ايها الملك اغريباس.
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 -3لماذا يعد عندكم ام ار ال يصدق ان اقام اهلل امواتا.

 -9فانا ارتايت في نفسي انه ينبغي ان اصنع امو ار كثيرة مضادة السم يسوع الناصري.

 -20و فعلت ذلك ايضا في اورشليم فحبست في سجون كثيرين من القديسين اخذا السلطان من قبل

رؤساء الكهنة و لما كانوا يقتلون القيت قرعة بذلك.

 -22و في كل المجامع كنت اعاقبهم م ار ار كثيرة و اضطرهم الى التجديف و اذ افرط حنقي عليهم كنت

اطردهم الى المدن التي في الخارج.

 -21و لما كنت ذاهبا في ذلك الى دمشق بسلطان و وصية من رؤساء الكهنة.

 -21رايت في نصف النهار في الطريق ايها الملك نو ار من السماء افضل من لمعان الشمس قد ابرق

حولي و حول الذاهبين معي.

 -24فلما سقطنا جميعنا على االرض سمعت صوتا يكلمني و يقول باللغة العبرانية شاول شاول لماذا

تضطهدني صعب عليك ان ترفس مناخس.

 -21فقلت انا من انت يا سيد فقال انا يسوع الذي انت تضطهده.

 -20و لكن قم و قف على رجليك الني لهذا ظهرت لك النتخبك خادما و شاهدا بما رايت و بما ساظهر لك

به.

 -26منقذا اياك من الشعب و من االمم الذين انا االن ارسلك اليهم.

 -23لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات الى نور و من سلطان الشيطان الى اهلل حتى ينـالوا بااليمـان بـي

غفران الخطايا و نصيبا مع المقدسين "
اإلبر سيس9

نننرى هنننا بننولس إنني اننيقة ،ونجننده يعلننرم بالاننيقات اللنني سننبب ا ل نيسننة .ال ننل إنني اننيقة وع ينننا ن نللمننل

إالص ي

ري المجد.
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رجوع للفهرس

إنجيل القداس (يو-:)23-2:1

"  -2و بعد هذا كان عيد لليهود فصعد يسوع الى اورشليم.

 -1و في اورشليم عند باب الضان بركة يقال لها بالعبرانية بيت حسدا لها خمسة اروقة.

 -1في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى و عمي و عرج و عسم يتوقعون تحريك الماء.

 -4الن مالكا كان ينزل احيانا في البركة و يحرك الماء فمن نزل اوال بعد تحريك الماء كان يب ار من اي

مرض اعتراه.

 -1و كان هناك انسان به مرض منذ ثمان و ثالثين سنة.

 -0هذا راه يسوع مضطجعا و علم ان له زمانا كثي ار فقال له اتريد ان تبرا.

 -6اجابه المريض يا سيد ليس لي انسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء بل بينما انا ات ينزل قدامي

اخر.

 -3قال له يسوع قم احمل سريرك و امش.

 -9فحاال برئ االنسان و حمل سريره و مشى و كان في ذلك اليوم سبت.

 -20فقال اليهود للذي شفي انه سبت ال يحل لك ان تحمل سريرك.
 -22اجابهم ان الذي ابراني هو قال لي احمل سريرك و امش.

 -21فسالوه من هو االنسان الذي قال لك احمل سريرك و امش.

 -21اما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو الن يسوع اعتزل اذ كان في الموضع جمع.

 -24بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل و قال له ها انت قد برئت فال تخطئ ايضا لئال يكون لك اشر.
 -21فمضى االنسان و اخبر اليهود ان يسوع هو الذي ابراه.

 -20و لهذا كان اليهود يطردون يسوع و يطلبون ان يقتلوه النه عمل هذا في سبت.
 -26فاجابهم يسوع ابي يعمل حتى االن و انا اعمل.

 -23فمن اجل هذا كان اليهود يطلبون اكثر ان يقتلوه النه لم ينقض السبت فقط بـل قـال ايضـا ان اهلل ابـوه

معادال نفسه باهلل "
إنجيل القداس 9

إنجيل المخ ع اللي فاه المسي لقره ال نيسة يبل لد اللناصير ،إ لا هنو عمنل المعمودينة ،ن نا لع ني إم انينة

ل لر ة بد ً من ال ل الرولي .هي لر ة إي إلجاه السماء .ومن يللرك إي إلجاه السماء يلعمد إلسلنير عيناه،
مراننت هننو

ويم ننت ع ن ي بننت لنند ال ننعانين) .هننا المخ ننع ننان سننب
وي ْدخ نت ُ
ومنن لسننلنير عيننناه يفننر بالمسنني ُ
الخ يننة ،والسننيد المسنني ل ن لي ننفي بيعلنننا مننن ثننار الخ يننة المنندمرة ،و لننظ نننت ع ن يننوة ل ننلا المخ ننع "يننم

إلمننل س نريرك وامننش" إالسننيد ي نندد يننوى الم ن منين رولي ناً .والمننالك رمننخ ل مسنني ) ننان يلننرك المنناء المسنني

سيرسننل الننرو القنندس إالمنناء ي ننير ل ننرو القنندس) وللننك ل ننفاء بيعلنننا .و ننان مننن ينننخل و ً ي ننفي هننم األيوينناء
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القادرون ع

الننخول و ً رمن اًخ لألنبيناء ور سناء ال ننة والم نوك النلين لنل إني م النرو القندس إني الع ند القنديم).

ما المخ ع إ و نا و نت والعالم ت اللي ان مللاجاً لمن يعينت ،إأل المسي لللك .

ولناللظ ان إنجيل مس السبت إنل

بقول السيد " كم مرة اردت  ...فلم تريدوا "  .وهنا يسأ الر المف نو هـل

تريد ان تب أر  ......وما خال الس ال يائماً ل ل منا للي ا ن  .ا .خ قنا ال ار ار ع

صورلت ولنن يعنود يلرمننا

من هله الع ية .

مزمــور إنجيــل القــداس (مــز " -:)0،1 :11امــتألت األرض مــن رحمــة الــرب .بكلمــة الــرب تشــددت الســموات.
وبروح فيه كل قواتها .هلليلويا "

مخمور اإلنجيل9

يحب الرحمة والحكم= الرلمة هي للنن يسوع ع

المف و وع ينا نا لي نفينا .والل نم هنو لم نت ع ن الصن ي

ول ن الل م يااً يعني ننا لو خ أنا ثانية بعد ل ما عم ت المسي سي ون لنا

لك

ر اإلنجيل) إ و يحب الحكم ي العندل إ نو يندوس

را إال لخ ئ بعد لئال ي ون

يقبنل ال نر .تشـددت السـموات= منن ندد السنموات

ي دد المف و و ي ددني نا رولياً.
القراءات:

مزمـــــــور العشـــــــية( :مز)21،21 :13

الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون1( :بط)23-2:1

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)1،2 :202

مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)0،1 :11

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)3:16-29:10

إنجيــــــــل العشــــــــية( :لو)3-2:23

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :يو)23-2:1

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :مت)40-11:12

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس1( :تس)26-2:1

مزمور العشية (مز " -:)21،21 :13استمع صالتي وتضرعي .وانصـت إلـى دمـوعي وال تسـكت عنـى .ألنـي

أنا غريب على األرض .ومجتاز مثل جميع آبائي .هلليلويا "

مخمور الع ية9

إستمع صالتي وتضرعي= صالة ب جاجة لي فينا ا..

إنجيل العشية (لو-:)3-2:23

"  -2و قال لهم ايضا مثال في انه ينبغي ان يصلى كل حين و ال يمل.
 -1قائال كان في مدينة قاض ال يخاف اهلل و ال يهاب انسانا.

 -1و كان في تلك المدينة ارملة و كانت تاتي اليه قائلة انصفني من خصمي.

 -4و كان ال يشاء الى زمان و لكن بعد ذلك قال في نفسه و ان كنت ال اخاف اهلل و ال اهاب انسانا.
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 -1فاني الجل ان هذه االرملة تزعجني انصفها لئال تاتي دائما فتقمعني.
 -0و قال الرب اسمعوا ما يقول قاضي الظلم.

 -6افال ينصف اهلل مختاريه الصارخين اليه نها ار و ليال و هو متمهل عليهم.

 -3اقول لكم انه ينصفهم سريعا و لكن متى جاء ابن االنسان العله يجد االيمان على االرض "
إنجيل الع ية9

المسي

لي لي في ،ول ن يج

نن

ب جاجة.

مزمـور بـاكر (مـز -2 " -:)1،2 :202يـا رب اسـتمع صـالتي و ليـدخل اليـك صـراخي -1 .ال تحجـب وجهـك
عني في يوم ضيقي امل الي اذنك في يوم ادعوك استجب لي سريعا "

مخمور با ر9
لل

ن ك نسلمر إي الصراخ والر ي في إنثمرا يا رب إستمع صالتي وليصعد أمامك صراخي.

إنجيل باكر (مت-:)40-11:12

"  -11اسمعوا مثال اخر كان انسان رب بيت غرس كرما و احاطه بسياج و حفر فيه معصرة و بنى برجا و

سلمه الى كرامين و سافر.

 -14و لما قرب وقت االثمار ارسل عبيده الى الكرامين لياخذ اثماره.

 -11فاخذ الكرامون عبيده و جلدوا بعضا و قتلوا بعضا و رجموا بعضا.
 -10ثم ارسل ايضا عبيدا اخرين اكثر من االولين ففعلوا بهم كذلك.
 -16فاخي ار ارسل اليهم ابنه قائال يهابون ابني.

 -13و اما الكرامون فلما اروا االبن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث هلموا نقتله و ناخذ ميراثه.
 -19فاخذوه و اخرجوه خارج الكرم و قتلوه.

 -40فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل باولئك الكرامين.

 -42قالوا له اولئك االردياء يهلكهم هالكا رديا و يسلم الكرم الى كرامين اخرين يعطونه االثمار في اوقاتها.
 -41قال لهم يسوع اما قراتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راس الزاوية من قبل

الرب كان هذا و هو عجيب في اعيننا.

 -41لذلك اقول لكم ان ملكوت اهلل ينزع منكم و يعطى المة تعمل اثماره.

 -44و من سقط على هذا الحجر يترضض و من سقط هو عليه يسحقه.

 -41و لما سمع رؤساء الكهنة و الفريسيون امثاله عرفوا انه تكلم عليهم.

 -40و اذ كانوا يطلبون ان يمسكوه خافوا من الجموع النه كان عندهم مثل نبي "

إنجيل با ر9
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مثننل ال نرامين األردينناء .وي ننير ألن ا .يرينند ن ي ننفي وي نندد ألنننت ي ن

الثمننر  .ول ننن مننن ي نرإ= إمص ننيره

ال الك.
البولس (1تس-:)26-2:1

"  -2ثم نسالكم ايها االخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح و اجتماعنا اليه.

 -1ان ال تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم و ال ترتاعوا ال بروح و ال بكلمة و ال برسالة كانها منا اي ان يوم

المسيح قد حضر.

 -1ال يخدعنكم احد على طريقة ما النه ال ياتي ان لم يات االرتداد اوال و يستعلن انسان الخطية ابن

الهالك.

 -4المقاوم و المرتفع على كل ما يدعى الها او معبودا حتى انه يجلس في هيكل اهلل كاله مظه ار نفسه انه

اله.

 -1اما تذكرون اني و انا بعد عندكم كنت اقول لكم هذا.
 -0و االن تعلمون ما يحجز حتى يستعلن في وقته.

 -6الن سر االثم االن يعمل فقط الى ان يرفع من الوسط الذي يحجز االن.

 -3و حينئذ سيستعلن االثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه و يبطله بظهور مجيئه.
 -9الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة و بايات و عجائب كاذبة.

 -20و بكل خديعة االثم في الهالكين النهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا.
 -22و الجل هذا سيرسل اليهم اهلل عمل الضالل حتى يصدقوا الكذب.
 -21لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا باالثم.

 -21و اما نحن فينبغي لنا ان نشكر اهلل كل حين الجلكم ايها االخوة المحبوبون من الرب ان اهلل اختاركم

من البدء للخالص بتقديس الروح و تصديق الحق.

 -24االمر الذي دعاكم اليه بانجيلنا القتناء مجد ربنا يسوع المسيح.

 -21فاثبتوا اذا ايها االخوة و تمسكوا بالتعاليم التي تعلمتموها سواء كان بالكالم ام برسالتنا.

 -20و ربنا نفسه يسوع المسيح و اهلل ابونا الذي احبنا و اعطانا عزاء ابديا و رجاء صالحا بالنعمة.
 -26يعزي قلوبكم و يثبتكم في كل كالم و عمل صالح "

البولس9
هنا نرى مجيء اد المسي وانال لت .إنالر يريند ن ي نفي ول نن هنناك خنداعات ولنرو اند ال نيسنة للن
ن اية الخمان .وع ينا ن نثبت و ل ون ر بنا مخ عة ،وهو ي دد .ومن يثبت يثبلت يسوع.

الكاثوليكون (1بط-:)23-2:1

"  -2هذه اكتبها االن اليكم رسالة ثانية ايها االحباء فيهما انهض بالتذكرة ذهنكم النقي.
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 -1لتذكروا االقوال التي قالها سابقا االنبياء القديسون و وصيتنا نحن الرسل وصية الرب و المخلص.
 -1عالمين هذا اوال انه سياتي في اخر االيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات انفسهم.

 -4و قائلين اين هو موعد مجيئه النه من حين رقد االباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة.

 -1الن هذا يخفى عليهم بارادتهم ان السماوات كانت منذ القديم و االرض بكلمة اهلل قائمة من الماء و

بالماء.

 -0اللواتي بهن العالم الكائن حينئذ فاض عليه الماء فهلك.

 -6و اما السماوات و االرض الكائنة االن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها محفوظة للنار الى يوم الدين و

هالك الناس الفجار.

 -3و لكن ال يخف عليكم هذا الشيء الواحد ايها االحباء ان يوما واحدا عند الرب كالف سنة و الف سنة

كيوم واحد.

 -9ال يتباطا الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ لكنه يتانى علينا و هو ال يشاء ان يهلك اناس بل ان

يقبل الجميع الى التوبة.

 -20و لكن سياتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج و تنحل العناصر محترقة و

تحترق االرض و المصنوعات التي فيها.

 -22فبما ان هذه كلها تنحل اي اناس يجب ان تكونوا انتم في سيرة مقدسة و تقوى.

 -21منتظرين و طالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة و العناصر محترقة تذوب.
 -21و لكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة و ارضا جديدة يسكن فيها البر.

 -24لذلك ايها االحباء اذ انتم منتظرون هذه اجتهدوا لتوجدوا عنده بال دنس و ال عيب في سالم.

 -21و احسبوا اناة ربنا خالصا كما كتب اليكم اخونا الحبيب بولس ايضا بحسب الحكمة المعطاة له.

 -20كما في الرسائل كلها ايضا متكلما فيها عن هذه االمور التي فيها اشياء عسرة الفهم يحرفها غير

العلماء و غير الثابتين كباقي الكتب ايضا لهالك انفسهم.

 -26فانتم ايها االحباء اذ قد سبقتم فعرفتم احترسوا من ان تنقادوا بضالل االردياء فتسقطوا من ثباتكم.

 -23و لكن انموا في النعمة و فـي معرفـة ربنـا و مخلصـنا يسـوع المسـيح لـه المجـد االن و الـى يـوم الـدهر

امين "

ال اثولي ون9

نفس موانوع البنولسا سـيأتي فـي آخـر اآليـام قـوم مسـتهزئون يسـلكون حسـب شـهواتهم وع يننا ن نسن ك إني

سيرة مقدسة وتقوى ..منتظرين مستعجلين مجيء يوم ظهور الـرب  ..فتحفظـوا لـئال تنقـادوا بضـالل الجهـال..

ومن يثبت يخ ص.
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اإلبركسيس (أع-:)3:16-29:10

(أع)11-29:10

"  -29من ثم ايها الملك اغريباس لم اكن معاندا للرؤيا السماوية.

 -10بل اخبرت اوال الذين في دمشق و في اورشليم حتى جميع كورة اليهودية ثم االمم ان يتوبوا و يرجعوا

الى اهلل عاملين اعماال تليق بالتوبة.

 -12من اجل ذلك امسكني اليهود في الهيكل و شرعوا في قتلي.

 -11فاذ حصلت على معونة من اهلل بقيت الى هذا اليوم شاهدا للصغير و الكبير و انا ال اقول شيئا غير

ما تكلم االنبياء و موسى انه عتيد ان يكون.

 -11ان يؤلم المسيح يكن هو اول قيامة االموات مزمعا ان ينادي بنور للشعب و لالمم.

 -14و بينما هو يحتج بهذا قال فستوس بصوت عظيم انت تهذي يا بولس الكتب الكثيرة تحولك الى

الهذيان.

 -11فقال لست اهذي ايها العزيز فستوس بل انطق بكلمات الصدق و الصحو.

 -10النه من جهة هذه االمور عالم الملك الذي اكلمه جها ار اذ انا لست اصدق ان يخفى عليه شيء من

ذلك الن هذا لم يفعل في زاوية.

 -16اتؤمن ايها الملك اغريباس باالنبياء انا اعلم انك تؤمن.
 -13فقال اغريباس لبولس بقليل تقنعني ان اصير مسيحيا.

 -19فقال بولس كنت اصلي الى اهلل انه بقليل و بكثير ليس انت فقط بل ايضا جميع الذين يسمعونني

اليوم يصيرون هكذا كما انا ما خال هذه القيود.

 -10فلما قال هذا قام الملك و الوالي و برنيكي و الجالسون معهم.

 -12و انصرفوا و هم يكلمون بعضهم بعضا قائلين ان هذا االنسان ليس يفعل شيئا يستحق الموت او

القيود.

 -11و قال اغريباس لفستوس كان يمكن ان يطلق هذا االنسان لو لم يكن قد رفع دعواه الى قيصر" .

(أع)3-2:16

"  -2فلما استقر الراي ان نسافر في البحر الى ايطاليا سلموا بولس و اسرى اخرين الى قائد مئة من كتيبة

اوغسطس اسمه يوليوس.

 -1فصعدنا الى سفينة ادراميتينية و اقلعنا مزمعين ان نسافر مارين بالمواضع التي في اسيا و كان معنا

ارسترخس رجل مكدوني من تسالونيكي.

 -1و في اليوم االخر اقبلنا الى صيدا فعامل يوليوس بولس بالرفق و اذن ان يذهب الى اصدقائه ليحصل

على عناية منهم.

 -4ثم اقلعنا من هناك و سافرنا في البحر من تحت قبرس الن الرياح كانت مضادة.
 -1و بعدما عبرنا البحر الذي بجانب كيليكية و بمفيلية نزلنا الى ميراليكية.
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 -0فاذ وجد قائد المئة هناك سفينة اسكندرية مسافرة الى ايطاليا ادخلنا فيها.

 -6و لما كنا نسافر رويدا اياما كثيرة و بالجهد صرنا بقرب كنيدس و لم تمكنا الريح اكثر سافرنا من تحت

كريت بقرب سلموني.

 -3و لما تجاوزناها بالجهد جئنا الى مكان يقال له المواني الحسنة التي بقربها مدينة لسائية "

اإلبر سيس9

بولس ان من اللين يريدون  ،والر اللى دد السموات دده ،و منا نفي المخ نع و ندد يندماه  .ننراه ثابلنا امنام

الي ننود و مننام ل ن يك إسننلوس ا ال ل ن
ا ريباس بالمسيلية.

ال ثي نرة للولننك ال ن الجنننون  .بننل نناد إ ن دإاعننت القننوى ان يقنننع الم ننك

صالة مساء األحد الخامس
اإلنجيل(مت -:)3 - 2 : 9

من الصوم المقدس

"  -2فدخل السفينة و اجتاز و جاء الى مدينته.

 -1و اذا مفلوج يقدمونه اليه مطروحا على فراش فلما راى يسوع ايمانهم قال للمفلوج ثق يا بني مغفورة لك

خطاياك.

 -1و اذا قوم من الكتبة قد قالوا في انفسهم هذا يجدف.

 -4فعلم يسوع افكارهم فقال لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم.

 -1ايما ايسر ان يقال مغفورة لك خطاياك او ان يقال قم و امش.

 -0و لكن لكي تعلموا ان البن االنسان سلطانا على االرض ان يغفر الخطايا حينئذ قال للمفلوج قم احمل

فراشك و اذهب الى بيتك.

 -6فقام و مضى الى بيته.

 -3فلما راى الجموع تعجبوا و مجدوا اهلل الذي اعطى الناس سلطانا مثل هذا "
فاء مخ ع هو نفس إ رة إنجيل الصبا )
المزمور(مز  " -:)2 : 242يا رب اليك صرخت اسرع الي اصغ الى صوتي عندما اصرخ اليك "
بصوتي إلى الرب هتفت= ع ينا ن نسلمر إي الصراخ والصالة لنثبت.
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قراءات أيام األسبوع السادس

رجوع للفهرس

األلد القادم هو لد اللناصير ولقر إيت ال نيسة إصنل المولنود عمن والنلي إنل السنيد المسني عينينت و اننت لنت

اإلسلنارة ،إل عرم ن المسي هو إبن ا .وسجد لت.

يـــوم اإلثنـــين :ب نند م ننن ن نن نرإ= ال نني ان وخداع ننت .إ نني المعمودي ننة نع ننن جل نند ال نني ان ي رإ نن= س نناليبت
وخداعالت .المسي يندعونا ل لوبنة ي لنرك نر ال ني ان للسنلمر إيننا مفاعينل المعمودينة .عمومناً

اللوبة هي معمودية ثانية.

يــوم الثالثــاء :بعنند قننس جلنند ال نني ان إنني المعموديننة نننألي ل قننس اإلعل نرام باإليمننان بالمسنني وهنننا إنني هننلا
اإلنجيل نجد ب رس لت هله اإلسلنارة وعرم المسي .

يوم األربعاء :قس المعمودية نجد إيت

ابين مسئولين عن رعاية ولع يم المعمد .وهنا نرى ويالت لنص

ع

األ ننابين والرعنناة والمع مننين الم نرائين الننلين يلسننببون إنني هننالك و د ا ..بالمعموديننة نصننير و د

ا ،.ويا ويل من يعثر و د ا .ويجع م ي ون.

يوم الخميس :المعمودية هي و دة جديدة نولند إي نا نأو د  .مللندين بالمسني  .وخنالل ليالننا إني العنالم نخ نئ
والخ ينة مننوت .لننللك نللننا لسننر اإلإخارسنليا ليع ينننا لينناة وثبننات إنني المسني  .ومننن لننت لينناة لننت

إسلنارة..

يوم الجمعة :عن لقاء نيقوديموس مع المسي  .والسيد المسي ي د ن الخالص هو بلجديد الخ يقة بالمعمودية.
يوم السبت :عن فاء عم .

يوم األحد :فاء المولود عم .
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رجوع للفهرس

إنجيل القداس (لو-:)1-2:21

"  -2و كان حاض ار في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بيالطس دمهم بذبائحهم.

 -1فاجاب 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.

 -4او اولئك الثمانية عشر الذين سقط عليهم البرج في سلوام و قتلهم اتظنون ان هؤالء كانوا مذنبين اكثر

من جميع الناس الساكنين في اورشليم.

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

إنجيل القداس9

بيال س هنا يقلل الج ي يين وخ

دماءهم بنلبائل م .وبنر يسنق ع ن  46إنسناناً إقنل م .إالموانوع هننا ،نناس

برياء دون لن ومالوا ،ربما هم ل م خ اءهم ،ل ن ال لا لم يل ر ل نم خ ناء .والسنيد المسني ُيع نم هننا ن
نف ننر إنني ..لمننالا مننالوا ،بننل ع ينننا ن نقنندم لوبننة .إ ننيس م مناً ن نمننوت ،ولننيس لننت هميننة ن نف ننر لمننالا و يننم،
ول ن الم م ن نقدم لوبة لل إلا جاء الموت

ن كا إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون .ويوم األلند القنادم

هو يوم المعمودية لد اللناصير) واللوبة هي معمودية ثانية .ول بار سنناً

معمودينة ان لنم يسنبق ا لوبنة و .

و إسلنارة بال لوبة.واب يس اللي ان يلا ً ل ناس مننل البندء ينو )1196يرمنخ لنت بنيال س يالنل الج ي ينين .ولنيس

ببعيد ن إب يس يااً دبر لادثة البر  .ول نن إلا سنم ا .بنالموت إ نلا لينقنل و ده ل سنماء .ول نن إب نيس ياناً

ُيع م الناس الخ ايا إي وا بدياً .وهلا هو ما يللا لوبة ورإ= إل راءات إب يس.

مزمور إنجيل القداس (مز -2 " -:)1،2 :14خاصم يا رب مخاصمي قاتل مقاتلي -1 .امسك مجنـا و ترسـا

و انهض الى معونتي "

مخمور اإلنجيل9
ِدن يــا رب الــذين يظلمــونني= ي ال ننيا ين الننلين يخنندعونني بالخ ايننا .وقاتــل الــذين يقــاتلونني= ال ننيا ين.
خذ سالحا وترسا وانهض إلى معونتي= السالم ان بالص ي  .وا .ع

لنا سال نلار بت إب يس

راجع م.)3
نــرى فــي ق ـراءات هــذا اليــوم :ال نني ان القالننل لسننب

بخداعننت و وايلننت ن جعننل اإلنسننان يمننوت إل خ ننأ .وجنناء

المسي الفادي المخ نص لي سنس سنر المعمودينة وسنر اللوبنة لغفنران الخ ينة إنال نمنوت .وع يننا ن نسن ك بقداسنة
ول مة ي

نسير وراء

والنا وا .يادر ن يخاع إب يس .و ع انا الرو القندس يع يننا ل منة ب نا

وراء إب يس ل ن من يعود لينجل

وراء الخ ية راإااً اللوبة ي ك.
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النبوات:

(أم)22-2:3

(أي)20-0:11

(إش)13-20:41

(أم-:)22-2:3

"  -2العل الحكمة ال تنادي و الفهم اال يعطي صوته.

 -1عند رؤوس الشواهق عند الطريق بين المسالك تقف.

 -1بجانب االبواب عند ثغر المدينة عند مدخل االبواب تصرح.
 -4لكم ايها الناس انادي و صوتي الى بني ادم.

 -1ايها الحمقى تعلموا ذكاء و يا جهال تعلموا فهما.

 -0اسمعوا فاني اتكلم بامور شريفة و افتتاح شفتي استقامة.
 -6الن حنكي يلهج بالصدق و مكرهة شفتي الكذب.

 -3كل كلمات فمي بالحق ليس فيها عوج و ال التواء.

 -9كلها واضحة لدى الفهيم و مستقيمة لدى الذين يجدون المعرفة.

 -20خذوا تاديبي ال الفضة و المعرفة اكثر من الذهب المختار.
 -22الن الحكمة خير من الاللئ و كل الجواهر ال تساويها "
م9)44-496

نسمع هننا عنن همينة الل منة .والل منة هني إني رإن= إ نراءات ال ني ان للن لنو اننت إ راءالنت لهبناً وإانة.

إاللوبة هم إ ي ري اللياة األبدية ما الخ ية إ ي ري ال الك.
(إش-:)13-20:41

"  -20انتم شهودي يقول الرب و عبدي الذي اخترته لكي تعرفوا و تؤمنوا بي و تفهموا اني انا هو قبلي لم
يصور اله و بعدي ال يكون.

 -22انا انا الرب و ليس غيري مخلص.

 -21انا اخبرت و خلصت و اعلمت و ليس بينكم غريب و انتم شهودي يقول الرب و انا اهلل.
 -21ايضا من اليوم انا هو و ال منقذ من يدي افعل و من يرد.

 -24هكذا يقول الرب فاديكم قدوس اسرائيل الجلكم ارسلت الى بابل و القيت المغاليق كلها و الكلدانيين في

سفن ترنمهم.

 -21انا الرب قدوسكم خالق اسرائيل ملككم.

 -20هكذا يقول الرب الجاعل في البحر طريقا و في المياه القوية مسلكا.

 -26المخرج المركبة و الفرس الجيش و العز يضطجعون معا ال يقومون قد خمدوا كفتيلة انطفاوا.
 -23ال تذكروا االوليات و القديمات ال تتاملوا بها.
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 -29هانذا صانع ام ار جديدا االن ينبت اال تعرفونه اجعل في البرية طريقا في القفر انهارا.

 -10يمجدني حيوان الصحراء الذئاب و بنات النعام الني جعلت في البرية ماء انها ار في القفر السقي

شعبي مختاري.

 -12هذا الشعب جبلته لنفسي يحدث بتسبيحي.

 -11و انت لم تدعني يا يعقوب حتى تتعب من اجلي يا اسرائيل.

 -11لم تحضر لي شاة محرقتك و بذبائحك لم تكرمني لم استخدمك بتقدمة و ال اتعبتك بلبان.

 -14لم تشتر لي بفضة قصبا و بشحم ذبائحك لم تروني لكن استخدمتني بخطاياك و اتعبتني باثامك.
 -11انا انا هو الماحي ذنوبك الجل نفسي و خطاياك ال اذكرها.
 -10ذكرني فنتحاكم معا حدث لكي تتبرر.

 -16ابوك االول اخطا و وسطاؤك عصوا علي.

 -13فدنست رؤساء القدس و دفعت يعقوب الى اللعن و اسرائيل الى الشتائم "
إش9)36-43912

الــرب هــو المخلــص وهننو الفــادي .جعــل فــي البحــر طريقــا مننع موسن إنني البلننر األلمننر رمن اًخ ل معموديننة) وفــي
المياه القوية مسلكا= ي المعمودية .وأولى البأس فيضطجعون= هم ال يا ين هم ا ن للت األيدام ومصنيرهم
ال الك األبدي.

أنا أنا هو الماحي معاصيك وأثامـك ال أذكرهـا= إنجينل القنداس عنن اللوبنة وانجينل األلند عنن المعمودينة .واللوبنة
معمودية ثانية .وباللوبة والمعمودية فران الخ ايا.

(أي-:)20-0:11

"  -0فاجاب اليهو بن برخئيل البوزي و قال انا صغير في االيام و انتم شيوخ الجل ذلك خفت و خشيت ان

ابدي لكم رايي.

 -6قلت االيام تتكلم و كثرة السنين تظهر حكمة.

 -3و لكن في الناس روحا و نسمة القدير تعقلهم.

 -9ليس الكثيرو االيام حكماء و ال الشيوخ يفهمون الحق.

 -20لذلك قلت اسمعوني انا ايضا ابدي رايي.

 -22هانذا قد صبرت لكالمكم اصغيت الى حججكم حتى فحصتم االقوال.
 -21فتاملت فيكم و اذ ليس من حج ايوب و ال جواب منكم لكالمه.
 -21فال تقولوا قد وجدنا حكمة اهلل يغلبه ال االنسان.

 -24فانه لم يوجه الي كالمه و ال ارد عليه انا بكالمكم.
 -21تحيروا لم يجيبوا بعد انتزع عنهم الكالم.

 -20فانتظرت النهم لم يتكلموا النهم وقفوا لم يجيبوا بعد "
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ي9)43-3923

ناللننظ ن الننرو القنندس يع نني ل مننةا لكــن فــي البشــر روحــا ونســمة القــدير تعلمنــي .لــيس الكثيــرو األيــام

حكماء= الل مة ليست بالسن ول ن بالرو القدس  ،ومن لصل ع
القراءات:

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)9 :16

هله الل مة من الرو القدس يلو .

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)23-9:23
مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)1،2 :14

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :مر)21-2:21

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :لو)1-2:21

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس2( :تس)23-2:4
الكــــــــــــــــــــــاثوليكون( :يع)21-6:4

مزمور باكر (مز " -:)9 :16يا رب امامك كل تاوهي و تنهدي ليس بمستور عنك "
مخمور با ر9

أمامك هي كل شهوتي .وتنهدي عنك لم يخف= لو انت
ان المرنم يصرخ إل ا .ن يخ صت من

لن دي إأعني لل

لخ ص من

وة المنرنم هني السنماء إ نلا يفنر ي ن

ا ،.ل نن لنو

وات العالم ،إال وة هنا هي خ ية يلن د ع ي ا .ويقول  .نت لرى

وات العالم إي ون لي لياة بدية.

إنجيل باكر (مر-:)21-2:21

"  -2و ابتدا يقول لهم بامثال انسان غرس كرما و احاطه بسياج و حفر حوض معصرة و بنى برجا و
سلمه الى كرامين و سافر.

 -1ثم ارسل الى الكرامين في الوقت عبدا لياخذ من الكرامين من ثمر الكرم.
 -1فاخذوه و جلدوه و ارسلوه فارغا.

 -4ثم ارسل اليهم ايضا عبدا اخر فرجموه و شجوه و ارسلوه مهانا.

 -1ثم ارسل ايضا اخر فقتلوه ثم اخرين كثيرين فجلدوا منهم بعضا و قتلوا بعضا.

 -0فاذ كان له ايضا ابن واحد حبيب اليه ارسله ايضا اليهم اخي ار قائال انهم يهابون ابني.
 -6و لكن اولئك الكرامين قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث هلموا نقتله فيكون لنا الميراث.
 -3فاخذوه و قتلوه و اخرجوه خارج الكرم.

 -9فماذا يفعل صاحب الكرم ياتي و يهلك الكرامين و يعطي الكرم الى اخرين.

 -20اما قراتم هذا المكتوب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راس الزاوية.
 -22من قبل الرب كان هذا و هو عجيب في اعيننا.

 -21فطلبوا ان يمسكوه و لكنهم خافوا من الجمع النهم عرفوا انه قال المثل عليهم فتركوه و مضوا "

إنجيل با ر9
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ال رم ثم يل وا إبنت المسي ) .وهلا ما يلدث عبنر النخمن،

مثل ال رامين األردياء .وإيت نراهم يقل ون رسل صال

إ ب يس يلرك لباعنت .ون اينة نل هن ء ال نالك األبندي .ل نن األبريناء النلين إسل ن دوا إ نم إني السنماء .إلاً لنيس
المننوت الجسنندي هننو الم ننم بننل المننوت الرولنني إلا إنجننل

ي ك بدياً.

إنسننان ل خ يننة .مثننل هننلا ع يننت ن يقنندم لوبننة للن

البولس (2تس-:)23-2:4

"  -2فمن ثم ايها االخوة نسالكم و نطلب اليكم في الرب يسوع انكم كما تسلمتم منا كيف يجب ان تسلكوا و

ترضوا اهلل تزدادون اكثر.

 -1النكم تعلمون اية وصايا اعطيناكم بالرب يسوع.

 -1الن هذه هي ارادة اهلل قداستكم ان تمتنعوا عن الزنا.

 -4ان يعرف كل واحد منكم ان يقتني اناءه بقداسة و كرامة.
 -1ال في هوى شهوة كاالمم الذين ال يعرفون اهلل.

 -0ان ال يتطاول احد و يطمع على اخيه في هذا االمر الن الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم قبال و

شهدنا.

 -6الن اهلل لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة.

 -3اذا من يرذل ال يرذل انسانا بل اهلل الذي اعطانا ايضا روحه القدوس.

 -9و اما المحبة االخوية فال حاجة لكم ان اكتب اليكم عنها النكم انفسكم متعلمون من اهلل ان يحب بعضكم

بعضا.

 -20فانكم تفعلون ذلك ايضا لجميع االخوة الذين في مكدونية كلها و انما اطلب اليكم ايها االخوة ان

تزدادوا اكثر.

 -22و ان تحرصوا على ان تكونوا هادئين و تمارسوا اموركم الخاصة و تشتغلوا بايديكم انتم كما

اوصيناكم.

 -21لكي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج و ال تكون لكم حاجة الى احد.

 -21ثم ال اريد ان تجهلوا ايها االخوة من جهة الراقدين لكي ال تحزنوا كالباقين الذين ال رجاء لهم.
 -24النه ان كنا نؤمن ان يسوع مات و قام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم اهلل ايضا معه.

 -21فاننا نقول لكم هذا بكلمة الرب اننا نحن االحياء الباقين الى مجيء الرب ال نسبق الراقدين.

 -20الن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس مالئكة و بوق اهلل سوف ينزل من السماء و االموات في

المسيح سيقومون اوال.

 -26ثم نحن االحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لمالقاة الرب في الهواء و هكذا نكون كل

حين مع الرب.

 -23لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكالم "
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البولس9
لقاً بالمعمودية نصير و داً  ..ل ن المعمودية ليست ن اية ال ري  ،بنل ع يننا ن نسن ك إني يداسنة العمنر نتا

هذه هي إرادة اهلل قداستكم  +المحبة األخوية .وال نحزن كالباقين الذين ال رجاء لهم .وننرى رجناء القديسنين ن
يخ فوا إل المجد لنالقي الرب في الهواء .هلا ما يدإعنا ن نس ك إي يداسة.

الكاثوليكون (يع-:)21-6:4

"  -6فاخضعوا هلل قاوموا ابليس فيهرب منكم.

 -3اقتربوا الى اهلل فيقترب اليكم نقوا ايديكم ايها الخطاة و طهروا قلوبكم يا ذوي الرايين.
 -9اكتئبوا و نوحوا و ابكوا ليتحول ضحككم الى نوح و فرحكم الى غم.

 -20اتضعوا قدام الرب فيرفعكم.

 -22ال يذم بعضكم بعضا ايها االخوة الذي يذم اخاه و يدين اخاه يذم الناموس و يدين الناموس و ان كنت

تدين الناموس فلست عامال بالناموس بل ديانا له.

 -21واحد هو واضع الناموس القادر ان يخلص و يهلك فمن انت يا من تدين غيرك "

ال اثولي ون9

ل م ة لنفس مواوع البولس .إخضعوا هلل .قاوموا إبليس فيهرب منكم .طهروا أيديكم.

اإلبركسيس (أع-:)23-9:23

"  -9فقال الرب لبولس برؤيا في الليل ال تخف بل تكلم و ال تسكت.

 -20الني انا معك و ال يقع بك احد ليؤذيك الن لي شعبا كثي ار في هذه المدينة.
 -22فاقام سنة و ستة اشهر يعلم بينهم بكلمة اهلل.

 -21و لما كان غاليون يتولى اخائية قام اليهود بنفس واحدة على بولس و اتوا به الى كرسي الوالية.
 -21قائلين ان هذا يستميل الناس ان يعبدوا اهلل بخالف الناموس.

 -24و اذ كان بولس مزمعا ان يفتح فاه قال غاليون لليهود لو كان ظلما او خبثا رديا ايها اليهود لكنت

بالحق قد احتملتكم.

 -21و لكن اذا كان مسئلة عن كلمة و اسماء و ناموسكم فتبصرون انتم الني لست اشاء ان اكون قاضيا

لهذه االمور.

 -20فطردهم من الكرسي.

 -26فاخذ جميع اليونانيين سوستانيس رئيس المجمع و ضربوه قدام الكرسي و لم يهم غاليون شيء من

ذلك.

 -23و اما بولس فلبث ايضا اياما كثيـرة ثـم ودع االخـوة و سـافر فـي البحـر الـى سـورية و معـه بريسـكال و

اكيال بعدما حلق راسه في كنخريا النه كان عليه نذر "
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اإلبر سيس9
بننولس يع ننم سنننة وسننلة

ن ر دون ن يقاومننت لنند .وهننلا لس ن

مس ننلعدين لإليم ننان إيل ننرك ل ننم ب ننولس س نننة وس ننلة

وعنند ا ..إفنني هننلا الم ننان ننناس وجنند ا .ن ننم

ن ن ر .و ل ننظ ن المقاوم ننة ل م ننة ا .ه نني م ننن عم ننل إب ننيس

بيال س إي إنجيل القداس رمخ لت) .ل ن لين يريد ا .ن يويفت إ و يويفت.
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رجوع للفهرس

إنجيل القداس (لو-:)11-23:9

"  -23و فيما هو يصلي على انفراد كان التالميذ معه فسالهم قائال من تقول الجموع اني انا.

 -29فاجابوا و قالوا يوحنا المعمدان و اخرون ايليا و اخرون ان نبيا من القدماء قام.
 -10فقال لهم و انتم من تقولون اني انا فاجاب بطرس و قال مسيح اهلل.
 -12فانتهرهم و اوصى ان ال يقولوا ذلك الحد.

 -11قائال انه ينبغي ان ابن االنسان يتالم كثي ار و يرفض من الشـيوخ و رؤسـاء الكهنـة و الكتبـة و يقتـل و

في اليوم الثالث يقوم "
إنجيل القداس9

س ال المسي ال ام أنتم من تقولون إني أنا .المسي سب وسنأل اللالمينل مـن تقـول الجمـوع أنـي أنـا .ونف نم ن
السيد م لم بري اللالميل إيت وليس ري الناس .إاللالميل هم خاصلت .والس ال لنا ..هل عرإنا المسي

لت إسلنارة سيعرم المسي من هو .ما من
لنند الننر " عن .)41943ومننن

المسي

م  ،منن

يخال ارياً إي خ يلت إ و لن يعرم المسي "بدون يداسة لن يرى

يعننرم المسنني سيلصننادم معننت عننند ول لجربننة ،إل نننت سننوم ي ننك إنني ملبننة

و يدرالت .وهنا نرى ب رس يع ن إعلراإت بالمسي .

يننوم األلنند نننرى األعمن إل إعلمنند لنندثت لننت إسننلنارة إعننرم المسنني وسننجد لننت .ونلننن بالمعموديننة للنندث لنننا هننله
اإلسننلنارة إنعننرم المسنني  ،ول ننن مننع الخ ايننا نعننود إنفقنند الر يننة و نعرإننت .ول نني نعرإننت نللننا ل نقنناوة والقداسننة

إنعرإننت ون نراه إل نسننلعيد اإلسننلنارة .ي نراءات يننوم اإلثنننين ر ننخت ع ن رإنن= ال نني ان ولننرك ري ن ال ننر واللوبننة

ويراءات اليوم لر خ ع

اإلسلنارة .وهلا ما نراه إي قس المعمودية .إأو ً هناك قس جلد ال ي ان وي يت نفن

ال اهن إي المعمد يائالً " خر ي ا الرو النجس" ثم يألي قس اإلعلرام واإليمان بالمسي .

مزمور إنجيل القداس (مز " -:)2 :42كما يشتاق اإليل ،إلى ينابيع المياه ،كذلك تاقت نفسـي ،أن تـأتى إليـك

يا اهلل .هلليلويا "
مخمور اإلنجيل9

كما يشتاق األيل إلى ينابيع المياه= هلا الم من لدثت لت إسلنارة .و لظ ن ينابيع المياه ل ير ل رو القندس.
و ما لدثت إسلنارة ي لا اإلنسان لإلملالء ثر.

إال الد يقدر ان يقول يسوع ر ا بالرو القدس  4و . ) 2 9 43
النبوات:

(أم)12-21:3

(1مل )16 - 2 : 1

(أي)11:11-26:11

(إش)3-2:44
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(أم-:)12-21:3

"  -21انا الحكمة اسكن الذكاء و اجد معرفة التدابير.

 -21مخافة الرب بغض الشر الكبرياء و التعظم و طريق الشر و فم االكاذيب ابغضت.
 -24لي المشورة و الراي انا الفهم لي القدرة.

 -21بي تملك الملوك و تقضي العظماء عدال.

 -20بي تتراس الرؤساء و الشرفاء كل قضاة االرض.

 -26انا احب الذين يحبونني و الذين يبكرون الي يجدونني.
 -23عندي الغنى و الكرامة قنية فاخرة و حظ.

 -29ثمري خير من الذهب و من االبريز و غلتي خير من الفضة المختارة.
 -10في طريق العدل اتمشى في وسط سبل الحق.
 -12فاورث محبي رزقا و امال خزائنهم "
م9)34-4396

أنا الحكمة المسي

ينوم الل مة) بالمشورة ظهرت لجسندت) .أنـا أحـب الـذين يحبـونني .ومنن هنو النلي يلن

المسي إ ّ من عرإت واسلنارت عيناه .وما هو نصيبتب أورث الذين يحبونني الخير الراهن إ ارة لمجد السماء.
(إش-:)3-2:44

"  -2و االن اسمع يا يعقوب عبدي و اسرائيل الذي اخترته.

 -1هكذا يقول الرب صانعك و جابلك من الرحم معينك ال تخف يا عبدي يعقوب و يا يشورون الذي اخترته.
 -1الني اسكب ماء على العطشان و سيوال على اليابسة اسكب روحي على نسلك و بركتي على ذريتك.
 -4فينبتون بين العشب مثل الصفصاف على مجاري المياه.

 -1هذا يقول انا للرب و هذا يكنى باسم يعقوب و هذا يكتب بيده للرب و باسم اسرائيل يلقب.
 -0هكذا يقول الرب ملك اسرائيل و فاديه رب الجنود انا االول و انا االخر و ال اله غيري.

 -6و من مثلي ينادي فليخبر به و يعرضه لي منذ وضعت الشعب القديم و المستقبالت و ما سياتي

ليخبروهم بها.

 -9ال ترتعبوا و ال ترتاعوا اما اعلمتك منذ القديم و اخبرتك فانتم شهودي هل يوجد الـه غيـري و ال صـخرة ال
اعلم بها "

إش9)6-4911

إني أفيض المياه على العطشى  .. ..أفيض روحي على ذريتك
المعمودية

الميرون
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(أي-:)11:11-26:11
(أي)11-26:11

"  -26فاجيب انا ايضا حصتي و ابدي انا ايضا رايي.
 -23الني مالن اقواال روح باطني تضايقني.

 -29هوذا بطني كخمر لم تفتح كالزقاق الجديدة يكاد ينشق.
 -10اتكلم فافرج افتح شفتي و اجيب.

 -12ال احابين وجه رجل و ال املث انسانا.

 -11الني ال اعرف الملث النه عن قليل ياخذني صانعي" .

(أي)11-2:11

"  -2و لكن اسمع االن يا ايوب اقوالي و اصغ الى كل كالمي.
 -1هانذا قد فتحت فمي لساني نطق في حنكي.

 -1استقامة قلبي كالمي و معرفة شفتي هما تنطقان بها خالصة.
 -4روح اهلل صنعني و نسمة القدير احيتني.

 -1ان استطعت فاجبني احسن الدعوى امامي انتصب.

 -0هانذا حسب قولك عوضا عن اهلل انا ايضا من الطين تقرصت.
 -6هوذا هيبتي ال ترهبك و جاللي ال يثقل عليك.

 -3انك قد قلت في مسامعي و صوت اقوالك سمعت.
 -9قلت انا بريء بال ذنب زكي انا و ال اثم لي.

 -20هوذا يطلب علي علل عداوة يحسبني عدوا له.
 -22وضع رجلي في المقطرة يراقب كل طرقي.

 -21ها انك في هذا لم تصب انا اجيبك الن اهلل اعظم من االنسان.
 -21لماذا تخاصمه الن كل اموره ال يجاوب عنها.

 -24لكن اهلل يتكلم مرة و باثنتين ال يالحظ االنسان.

 -21في حلم في رؤيا الليل عند سقوط سبات على الناس في النعاس على المضجع.
 -20حينئذ يكشف اذان الناس و يختم على تاديبهم.

 -26ليحول االنسان عن عمله و يكتم الكبرياء عن الرجل.

 -23ليمنع نفسه عن الحفرة و حياته من الزوال بحربة الموت.

 -29ايضا يؤدب بالوجع على مضجعه و مخاصمة عظامه دائمة.
 -10فتكره حياته خب از و نفسه الطعام الشهي.

 -12فيبلى لحمه عن العيان و تنبري عظامه فال ترى.
 -11و تقرب نفسه الى القبر و حياته الى المميتين.
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 -11ان وجد عنده مرسل وسيط واحد من الف ليعلن لالنسان استقامته.

 -14يترءاف عليه و يقول اطلقه عن الهبوط الى الحفرة قد وجدت فدية.
 -11يصير لحمه اغض من لحم الصبي و يعود الى ايام شبابه.

 -10يصلي الى اهلل فيرضى عنه و يعاين وجهه بهتاف فيرد على االنسان بره.
 -16يغني بين الناس فيقول قد اخطات و عوجت المستقيم و لم اجاز عليه.
 -13فدى نفسي من العبور الى الحفرة فترى حياتي النور.
 -19هوذا كل هذه يفعلها اهلل مرتين و ثالثا باالنسان.
 -10ليرد نفسه من الحفرة ليستنير بنور االحياء.

 -12فاصغ يا ايوب و استمع لي انصت فانا اتكلم.

 -11ان كان عندك كالم فاجبني تكلم فاني اريد تبريرك.
 -11و اال فاستمع انت لي انصت فاعلمك الحكمة "
ي9)22922-44923

اهلل يتكلم مرة وبإثنتين ال يالحظ اإلنسان= ا .يدعو اإلنسان ل لوبة بوسائل ملعددة يؤدب باأللم= إلا لم يسلج
لإلنلارات.

إلا رجعوا ل نر ويقروا بذنوبهم= يتجدد جسدهم وتمتلئ عظامهم نخاعا ..يعيد نفسه من الفساد وينورها بنـور

األحياء= لعود اإلسلنارة ل لائ .

(1مل  -:)16 - 2 : 1إشارة لتجديد الخليقة بغسل المعمودية.

"  -2و كان نعمان رئيس جيش ملك ارام رجال عظيما عند سيده مرفوع الوجه النه عن يده اعطى الرب

خالصا الرام و كان الرجل جبار باس ابرص.

 -1و كان االراميون قد خرجوا غزاة فسبوا من ارض اسرائيل فتاة صغيرة فكانت بين يدي امراة نعمان.
 -1فقالت لموالتها يا ليت سيدي امام النبي الذي في السامرة فانه كان يشفيه من برصه.
 -4فدخل و اخبر سيده قائال كذا و كذا قالت الجارية التي من ارض اسرائيل.

 -1فقال ملك ارام انطلق ذاهبا فارسل كتابا الى ملك اسرائيل فذهب و اخذ بيده عشر وزنات من الفضة و

ستة االف شاقل من الذهب و عشر حلل من الثياب.

 -0و اتى بالكتاب الى ملك اسرائيل يقول فيه فاالن عند وصول هذا الكتاب اليك هوذا قد ارسلت اليك نعمان

عبدي فاشفه من برصه.

 -6فلما ق ار ملك اسرائيل الكتاب مزق ثيابه و قال هل انا اهلل لكي اميت و احيي حتى ان هذا يرسل الي ان

اشفي رجال من برصه فاعلموا و انظروا انه انما يتعرض لي.

 -3و لما سمع اليشع رجل اهلل ان ملك اسرائيل قد مزق ثيابه ارسل الى الملك يقول لماذا مزقت ثيابك ليات

الي فيعلم انه يوجد نبي في اسرائيل.
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 -9فجاء نعمان بخيله و مركباته و وقف عند باب بيت اليشع.

 -20فارسل اليه اليشع رسوال يقول اذهب و اغتسل سبع مرات في االردن فيرجع لحمك اليك و تطهر.

 -22فغضب نعمان و مضى و قال هوذا قلت انه يخرج الي و يقف و يدعو باسم الرب الهه و يردد يده

فوق الموضع فيشفي االبرص.

 -21اليس ابانة و فرفر نه ار دمشق احسن من جميع مياه اسرائيل اما كنت اغتسل بهما فاطهر و رجع و

مضى بغيظ.

 -21فتقدم عبيده و كلموه و قالوا يا ابانا لو قال لك النبي ام ار عظيما اما كنت تعمله فكم بالحري اذا قال

لك اغتسل و اطهر.

 -24فنزل و غطس في االردن سبع مرات حسب قول رجل اهلل فرجع لحمه كلحم صبي صغير و طهر.

 -21فرجع الى رجل اهلل هو و كل جيشه و دخل و وقف امامه و قال هوذا قد عرفت انه ليس اله في كل

االرض اال في اسرائيل و االن فخذ بركة من عبدك.

 -20فقال حي هو الرب الذي انا واقف امامه اني ال اخذ و الح عليه ان ياخذ فابى.

 -26فقال نعمان اما يعطى لعبدك حمل بغلين من التراب النه ال يقرب بعد عبدك محرقة و ال ذبيحة اللهة

اخرى بل للرب.

 -23عن هذا االمر يصفح الرب لعبدك عند دخول سيدي الى بيت رمون ليسجد هناك و يستند على يدي

فاسجد في بيت رمون فعند سجودي في بيت رمون يصفح الرب لعبدك عن هذا االمر.
 -29فقال له امض بسالم و لما مضى من عنده مسافة من االرض.

 -10قال جيحزي غالم اليشع رجل اهلل هوذا سيدي قد امتنع عن ان ياخذ من يد نعمان االرامي هذا ما

احضره حي هو الرب اني اجري وراءه و اخذ منه شيئا.

 -12فسار جيحزي وراء نعمان و لما راه نعمان راكضا وراءه نزل عن المركبة للقائه و قال اسالم.

 -11فقال سالم ان سيدي قد ارسلني قائال هوذا في هذا الوقت قد جاء الي غالمان من جبل افرايم من بني

االنبياء فاعطهما وزنة فضة و حلتي ثياب.

 -11فقال نعمان اقبل و خذ وزنتين و الح عليه و صر وزنتي فضة في كيسين و حلتي الثياب و دفعها

لغالميه فحمالها قدامه.

 -14و لما وصل الى االكمة اخذها من ايديهما و اودعها في البيت و اطلق الرجلين فانطلقا.

 -11و اما هو فدخل و وقف امام سيده فقال له اليشع من اين يا جيحزي فقال لم يذهب عبدك الى هنا او

هناك.

 -10فقال له الم يذهب قلبي حين رجع الرجل من مركبته للقائك اهو وقت الخذ الفضة و الخذ ثياب و

زيتون و كروم و غنم و بقر و عبيد و جوار.

 -16فبرص نعمان يلصق بك و بنسلك الى االبد و خرج من امامه ابرص كالثلج "
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القراءات:

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)10-22:29

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)21 :14

مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)2 :42

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :لو)10-11:4

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :لو)11-23:9

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس2( :كو)13-23:24
الكــــــــــــــــــــــاثوليكون( :يع)2:1-11:2

مزمور باكر (مز " -:)21 :14اما انا ففـي مرضـهم كـان لباسـي مسـحا اذللـت بالصـوم نفسـي و صـالتي الـى

حضني ترجع "
مخمور با ر9

لبست مسحا وواضعت بالصوم نفسي= ه لا ينبغي ع

الم من ن يقلر من المسي لي فيت المسي  .صـالتي

إلى حضني ترجع= إي إلااعت وال لت لنفست وصاللت ،لرلد إليت صاللت بلعخيات ا .لمأل ي بت.

إنجيل باكر (لو-:)10-11:4

"  -11و كان الجميع يشهدون له و يتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه و يقولون اليس هذا ابن

يوسف.

 -11فقال لهم على كل حال تقولون لي هذا المثل ايها الطبيب اشفي نفسك كم سمعنا انه جرى في

كفرناحوم فافعل ذلك هنا ايضا في وطنك.

 -14و قال الحق اقول لكم انه ليس نبي مقبوال في وطنه.

 -11و بالحق اقول لكم ان ارامل كثيرة كن في اسرائيل في ايام ايليا حين اغلقت السماء مدة ثالث سنين و

ستة اشهر لما كان جوع عظيم في االرض كلها.

 -10و لم يرسل ايليا الى واحدة منها اال الى امراة ارملة الى صرفة صيدا.

 -16و برص كثيرون كانوا في اسرائيل في زمان اليشع النبي و لم يطهر واحد منهم اال نعمان السرياني.
 -13فامتال غضبا جميع الذين في المجمع حين سمعوا هذا.

 -19فقاموا و اخرجوه خارج المدينة و جاءوا به الى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى

يطرحوه الى اسفل.

 -10اما هو فجاز في وسطهم و مضى "

إنجيل با ر9

المسنني لننم يصنننع معج نخة مننع هن ء بسننب

عنندم إيمننان م .وإنني المعموديننة نلصننل ع ن

اإليمان يلرمنا من ال بيعة الجديدة .ومنا يسنب

بيعننة جدينندة ل ننن عنندم

عندم اإليمنان هنو عندم اإلسنلنارة والنلي ين دي لعندم اإلسنلنارة هنو

لياة الخ ية .ولياة الخ ية ل فئ الرو القدس إينا  ،إ يم نعرم المسي ون من .
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البولس (2كو-:)13-23:24

"  -23اشكر الهي اني اتكلم بالسنة اكثر من جميعكم.

 -29و لكن في كنيسة اريد ان اتكلم خمس كلمات بذهني لكي اعلم اخرين ايضا اكثر من عشرة االف كلمة

بلسان.

 -10ايها االخوة ال تكونوا اوالدا في اذهانكم بل كونوا اوالدا في الشر و اما في االذهان فكونوا كاملين.

 -12مكتوب في الناموس اني بذوي السنة اخرى و بشفاه اخرى ساكلم هذا الشعب و ال هكذا يسمعون لي

يقول الرب.

 -11اذا االلسنة اية ال للمؤمنين بل لغير المؤمنين اما النبوة فليست لغير المؤمنين بل للمؤمنين.

 -11فان اجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحد و كان الجميع يتكلمون بالسنة فدخل عاميون او غير

مؤمنين افال يقولون انكم تهذون.

 -14و لكن ان كان الجميع يتنباون فدخل احد غير مؤمن او عامي فانه يوبخ من الجميع يحكم عليه من

الجميع.

 -11و هكذا تصير خفايا قلبه ظاهرة و هكذا يخر على وجهه و يسجد هلل مناديا ان اهلل بالحقيقة فيكم.

 -10فما هو اذا ايها االخوة متى اجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور له تعليم له لسان له اعالن له ترجمة

فليكن كل شيء للبنيان.

 -16ان كان احد يتكلم بلسان فاثنين اثنين او على االكثر ثالثة ثالثة و بترتيب و ليترجم واحد.
 -13و لكن ان لم يكن مترجم فليصمت في الكنيسة و ليكلم نفسه و اهلل "

البولس9

عمنل ال نيسننة هننو الننوعظ واللع ننيم للن إذا دخــل أحــد غيــر مــؤمن أو أممــي فإنــه يــوبخ مــن الجميــع ويســجد هلل

معترفا أن اهلل حقا فيكم.

الكاثوليكون (يع-:)2:1-11:2

(يع)16-11:2

"  -11و لكن كونوا عاملين بالكلمة ال سامعين فقط خادعين نفوسكم.

 -11النه ان كان احد سامعا للكلمة و ليس عامال فذاك يشبه رجال ناظ ار وجه خلقته في مراة.
 -14فانه نظر ذاته و مضى و للوقت نسي ما هو.

 -11و لكن من اطلع على الناموس الكامل ناموس الحرية و ثبت و صار ليس سامعا ناسيا بل عامال

بالكلمة فهذا يكون مغبوطا في عمله.

 -10ان كان احد فيكم يظن انه دين و ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه فديانة هذا باطلة.

 -16الديانـة الطـاهرة النقيـة عنـد اهلل االب هـي هـذه افتقـاد اليتـامى و االرامـل فـي ضـيقتهم و حفـظ االنســان

نفسه بال دنس من العالم" .
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(يع)2:1

"  -2يا اخوتي ال يكن لكم ايمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة "
ال اثولي ون9

ليس الوعظ إق

ما إي البولس بل كونوا عاملين بالكلمة وتفتقدوا اليتامى واألرامل..

اإلبركسيس (أع-:)10-22:29

"  -22و كان اهلل يصنع على يدي بولس قوات غير المعتادة.

 -21حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل او مازر الى المرضى فتزول عنهم االمراض و تخرج االرواح

الشريرة منهم.

 -21فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين ان يسموا على الذين بهم االرواح الشريرة باسم الرب يسوع

قائلين نقسم عليك بيسوع الذي يكرز به بولس.

 -24و كان سبعة بنين لسكاوا رجل يهودي رئيس كهنة الذين فعلوا هذا.

 -21فاجاب الروح الشرير و قال اما يسوع فانا اعرفه و بولس انا اعلمه و اما انتم فمن انتم.

 -20فوثب عليهم االنسان الذي كان فيه الروح الشرير و غلبهم و قوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت

عراة و مجرحين.

 -26و صار هذا معلوما عند جميع اليهود و اليونانيين الساكنين في افسس فوقع خوف على جميعهم و

كان اسم الرب يسوع يتعظم.

 -23و كان كثيرون من الذين امنوا ياتون مقرين و مخبرين بافعالهم.

 -29و كان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب و يحرقونها امام الجميع و حسبوا اثمانها

فوجدوها خمسين الفا من الفضة.

 -10هكذا كانت كلمة الرب تنمو و تقوى بشدة "

اإلبر سيس9
ل بي ع

ما ُل ر إي البنولس .كثيرون من الذين يستعملون السحر أتـوا بكتـبهم وأحرقوهـا .و لنظ القنوة اللني

إي بولس الرسول ،إالمناديل والمآخر ل في األمرا= ولخر األروا ال ريرة.

374

قراءات الصوم الكبير (يوم األربعاء من األسبوع السادس)

يوم األربعاء من األسبوع السادس

رجوع للفهرس

إنجيل القداس (لو-:)11-41:22

"  -41فاجاب واحد من الناموسيين و قال له يا معلم حين تقول هذا تشتمنا نحن ايضا.

 -40فقال و ويل لكم انتم ايها الناموسيون النكم تحملون الناس احماال عسرة الحمل و انتم ال تمسون

االحمال باحدى اصابعكم.

 -46ويل لكم النكم تبنون قبور االنبياء و اباؤكم قتلوهم.

 -43اذا تشهدون و ترضون باعمال ابائكم النهم هم قتلوهم و انتم تبنون قبورهم.

 -49لذلك ايضا قالت حكمة اهلل اني ارسل اليهم انبياء و رسال فيقتلون منهم و يطردون.
 -10لكي يطلب من هذا الجيل دم جميع االنبياء المهرق منذ انشاء العالم.

 -12من دم هابيل الى دم زكريا الذي اهلك بين المذبح و البيت نعم اقول لكم انه يطلب من هذا الجيل.
 -11ويل لكم ايها الناموسيون النكم اخذتم مفتاح المعرفة ما دخلتم انتم و الداخلون منعتموهم "

إنجيل القداس9

نل معمنند لنت إ ننبين ولنت مع مننين يع مونننت .ويننا وينل مننن يعثننر لنند هن ء األ فننال الصننغار بقنندوة إاسندةا أنــتم ال

تمســون األحمــال بإحــدى أصــابعكم ..ينــتقم مــن هــذا الجيــل .إلاً هننناك ويننالت لنلظننر الم نرائين والمع مننين الننلين
يلسننببون إنني هننالك بننناء ا ..إالنندماء الم ننار ل ننا هنننا إنني هننلا اإلنجيننل هنني دمنناء و د ا .الننلين عثننرهم إب ننيس
واللين عثرهم

ابين م ومع مي م ورعال م .إ ناك مع مين يع مون هر قات و ياء خا ئة إنجيل با ر).

مزمور إنجيل القداس (مز " -:)3،6 :9رنموا للرب الساكن في صهيون اخبروا بين الشعوب بافعاله .النه

مطالب بالدماء ذكرهم لم ينس صراخ المساكين "
مخمور اإلنجيل9

رتل ـوا للــرب الســاكن فــي صــهيون..ألنه طلــب الــدماء وتــذكرها= ا .عننادل إنني ي ار ارلننت وانلقامننت مننن ننل ه ن ء
المعثرين إنجيل القداس)
النبوات:

(خر)20:22-2:20

(أي)16-2:14

(سيراخ )14 - 2 : 2

(إش)13-12:44

(أم)10-11:3

(خر-:)20:22-2:20
(خر)19-2:20

"  -2ثم قال الرب لموسى ادخل الى فرعون فاني اغلظت قلبه و قلوب عبيده لكي اصنع اياتي هذه بينهم.
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 -1و لكي تخبر في مسامع ابنك و ابن ابنك بما فعلته في مصر و باياتي التي صنعتها بينهم فتعلمون اني

انا الرب.

 -1فدخل موسى و هرون الى فرعون و قاال له هكذا يقول الرب اله العبرانيين الى متى تابى ان تخضع لي

اطلق شعبي ليعبدوني.

 -4فانه ان كنت تابى ان تطلق شعبي ها انا اجيء غدا بجراد على تخومك.

 -1فيغطي وجه االرض حتى ال يستطاع نظر االرض و ياكل الفضلة السالمة الباقية لكم من البرد و ياكل

جميع الشجر النابت لكم من الحقل.

 -0و يمال بيوتك و بيوت جميع عبيدك و بيوت جميع المصريين االمر الذي لم يره اباؤك و ال اباء ابائك

منذ يوم وجدوا على االرض الى هذا اليوم ثم تحول و خرج من لدن فرعون.

 -6فقال عبيد فرعون له الى متى يكون هذا لنا فخا اطلق الرجال ليعبدوا الرب الههم الم تعلم بعد ان مصر

قد خربت.

 -3فرد موسى و هرون الى فرعون فقال لهما اذهبوا اعبدوا الرب الهكم و لكن من و من هم الذين

يذهبون.

 -9فقال موسى نذهب بفتياننا و شيوخنا نذهب ببنينا و بناتنا بغنمنا و بقرنا الن لنا عيدا للرب.

 -20فقال لهما يكون الرب معكم هكذا كما اطلقكم و اوالدكم انظروا ان قدام وجوهكم شرا.

 -22ليس هكذا اذهبوا انتم الرجال و اعبدوا الرب النكم لهذا طالبون فطردا من لدن فرعون.

 -21ثم قال الرب لموسى مد يدك على ارض مصر الجل الجراد ليصعد على ارض مصر و ياكل كل عشب

االرض كل ما تركه البرد.

 -21فمد موسى عصاه على ارض مصر فجلب الرب على االرض ريحا شرقية كل ذلك النهار و كل الليل و

لما كان الصباح حملت الريح الشرقية الجراد.

 -24فصعد الجراد على كل ارض مصر و حل في جميع تخوم مصر شيء ثقيل جدا لم يكن قبله جراد هكذا

مثله و ال يكون بعده كذلك.

 -21و غطى وجه كل االرض حتى اظلمت االرض و اكل جميع عشب االرض و جميع ثمر الشجر الذي

تركه البرد حتى لم يبق شيء اخضر في الشجر و ال في عشب الحقل في كل ارض مصر.
 -20فدعا فرعون موسى و هرون مسرعا و قال اخطات الى الرب الهكما و اليكما.

 -26و االن اصفحا عن خطيتي هذه المرة فقط و صليا الى الرب الهكما ليرفع عني هذا الموت فقط.
 -23فخرج موسى من لدن فرعون و صلى الى الرب.

 -29فرد الرب ريحا غربية شديدة جدا فحملت الجراد و طرحته الى بحر سوف لم تبق جرادة واحدة في كل

تخوم مصر.

 -10و لكن شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني اسرائيل.

 -12ثم قال الرب لموسى مد يدك نحو السماء ليكون ظالم على ارض مصر حتى يلمس الظالم.
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 -11فمد موسى يده نحو السماء فكان ظالم دامس في كل ارض مصر ثالثة ايام.

 -11لم يبصر احد اخاه و ال قام احد من مكانه ثالثة ايام و لكن جميع بني اسرائيل كان لهم نور في

مساكنهم.

 -14فدعا فرعون موسى و قال اذهبوا اعبدوا الرب غير ان غنمكم و بقركم تبقى اوالدكم ايضا تذهب معكم.
 -11فقال موسى انت تعطي ايضا في ايدينا ذبائح و محرقات لنصنعها للرب الهنا.

 -10فتذهب مواشينا ايضا معنا ال يبقى ظلف الننا منها ناخذ لعبادة الرب الهنا و نحن ال نعرف بماذا نعبد

الرب حتى ناتي الى هناك.

 -16و لكن شدد الرب قلب فرعون فلم يشا ان يطلقهم.

 -13و قال له فرعون اذهب عني احترز ال تر وجهي ايضا انك يوم ترى وجهي تموت.
 -19فقال موسى نعما قلت انا ال اعود ارى وجهك ايضا" .

(خر)20-2:22

"  -2ثم قال الرب لموسى ضربة واحدة ايضا اجلب على فرعون و على مصر بعد ذلك يطلقكم من هنا و
عندما يطلقكم يطردكم طردا من هنا بالتمام.

 -1تكلم في مسامع الشعب ان يطلب كل رجل من صاحبه و كل امراة من صاحبتها امتعة فضة و امتعة

ذهب.

 -1و اعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين و ايضا الرجل موسى كان عظيما جدا في ارض مصر

في عيون عبيد فرعون و عيون الشعب.

 -4و قال موسى هكذا يقول الرب اني نحو نصف الليل اخرج في وسط مصر.

 -1فيموت كل بكر في ارض مصر من بكر فرعون الجالس على كرسيه الى بكر الجارية التي خلف الرحى

و كل بكر بهيمة.

 -0و يكون صراخ عظيم في كل ارض مصر لم يكن مثله و ال يكون مثله ايضا.

 -6و لكن جميع بني اسرائيل ال يسنن كلب لسانه اليهم ال الى الناس و ال الى البهائم لكي تعلموا ان الرب

يميز بين المصريين و اسرائيل.

 -3فينزل الي جميع عبيدك هؤالء و يسجدون لي قائلين اخرج انت و جميع الشعب الذين في اثرك و بعد

ذلك اخرج ثم خرج من لدن فرعون في حمو الغضب.

 -9و قال الرب لموسى ال يسمع لكما فرعون لكي تكثر عجائبي في ارض مصر.

 -20و كان موسى و هرون يفعالن كل هذه العجائب امام فرعون و لكن شدد الـرب قلـب فرعـون فلـم يطلـق

بني اسرائيل من ارضه "
خر9)43944-4943

لكي تخبروا في مسامع أبنائكم ..ا .يع م نم ينم يع منون و دهنم .بنل ا .ثنر منن عجائبنت وانربالت لينروا ينده
القوية وي دوا ألو دهم بللك إي منوا با..
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(إش-:)13-12:44

"  -12اذكر هذه يا يعقوب يا اسرائيل فانك انت عبدي قد جبلتك عبد لي انت يا اسرائيل ال تنسى مني.
 -11قد محوت كغيم ذنوبك و كسحابة خطاياك ارجع الي الني فديتك.

 -11ترنمي ايتها السماوات الن الرب قد فعل اهتفي يا اسافل االرض اشيدي ايتها الجبال ترنما الوعر و كل

شجرة فيه الن الرب قد فدى يعقوب و في اسرائيل تمجد.

 -14هكذا يقول الرب فاديك و جابلك من البطن انا الرب صانع كل شيء ناشر السماوات وحدي باسط

االرض من معي.

 -11مبطل ايات المخادعين و محمق العرافين مرجع الحكماء الى الوراء و مجهل معرفتهم.

 -10مقيم كلمة عبده و متتم راي رسله القائل عن اورشليم ستعمر و لمدن يهوذا ستبنين و خربها اقيم.
 -16القائل للجة انشفي و انهارك اجفف.

 -13القائل عن كورش راعي فكل مسرتي يتمم و يقول عن اورشليم ستبنى و للهيكل ستؤسس "
إش9)36-34911

أذكر هذه يا يعقوب= هلا عمل الرعاة واأل ابين ن يل روا الناس ويع موهم لل

ينسوا ا.ا وأنت يا إسـرائيل

إلـي ألنـي فـديتك .وا نعياء يع نم إسنرائيل ن يسنب ا.ا ترنمـي أيتهـا السـماوات ألن الـرب قـد
ال تنساني .إرجـع ّ
رحم إسرائيل والا انت ال نيسة هي السماوات ع األر= إعم ا هو اللرنم.

(ام -:)10 - 11 : 3

"  -11الرب قناني اول طريقه من قبل اعماله منذ القدم.
 -11منذ االزل مسحت منذ البدء منذ اوائل االرض.

 -14اذ لم يكن غمر ابدئت اذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه.
 -11من قبل ان تقررت الجبال قبل التالل ابدئت.

 -10اذ لم يكن قد صنع االرض بعد و ال البراري و ال اول اعفار المسكونة.
 -16لما ثبت السماوات كنت هناك انا لما رسم دائرة على وجه الغمر.
 -13لما اثبت السحب من فوق لما تشددت ينابيع الغمر.

 -19لما وضع للبحر حده فال تتعدى المياه تخمه لما رسم اسس االرض.
 -10كنت عنده صانعا و كنت كل يوم لذته فرحة دائما قدامه.
 -12فرحة في مسكونة ارضه و لذاتي مع بني ادم.

 -11فاالن ايها البنون اسمعوا لي فطوبى للذين يحفظون طرقي.
 -11اسمعوا التعليم و كونوا حكماء و ال ترفضوه.

 -14طوبى لالنسان الذي يسمع لي ساه ار كل يوم عند مصاريعي حافظا قوائم ابوابي.
 -11النه من يجدني يجد الحياة و ينال رضى من الرب.
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 -10و من يخطئ عني يضر نفسه كل مبغضي يحبون الموت "
م9)23-3396

سن يمان مع ننم واننع هنننا نبننوة عننن المسنني  .الــرب قنــاني منــذ الــدهر= إمننن هننو هننلا األخلنني سننوى المسنني

ينننوم

الل مة .اآلن يا إبني إسمع لي فطوبى للذين يحفظون طرقي .إسـمعوا الحكمـة وكونـوا حكمـاء وال ترفضـونها..
مبغضي يجنون الموت=

لرإاوا المسي إاللين يبغاونت مصيرهم الموت .هلا لع يم ل لياة.

(أي-:)16-2:14

"  -2فاجاب اليهو و قال.

 -1اسمعوا اقوالي ايها الحكماء و اصغوا لي ايها العارفون.
 -1الن االذن تمتحن االقوال كما ان الحنك يذوق طعاما.

 -4لنمتحن النفسنا الحق و نعرف بين انفسنا ما هو طيب.
 -1الن ايوب قال تبررت و اهلل نزع حقي.

 -0عند محاكمتي اكذب جرحي عديم الشفاء من دون ذنب.
 -6فاي انسان كايوب يشرب الهزء كالماء.

 -3و يسير متحدا مع فاعلي االثم و ذاهبا مع اهل الشر.
 -9النه قال ال ينتفع االنسان بكونه مرضيا عند اهلل.

 -20الجل ذلك اسمعوا لي يا ذوي االلباب حاشا هلل من الشر و للقدير من الظلم.
 -22النه يجازي االنسان على فعله و ينيل الرجل كطريقه.
 -21فحقا ان اهلل ال يفعل سوءا و القدير ال يعوج القضاء.
 -21من وكله باالرض و من صنع المسكونة كلها.

 -24ان جعل عليه قلبه ان جمع الى نفسه روحه و نسمته.

 -21يسلم الروح كل بشر جميعا و يعود االنسان الى التراب.

 -20فان كان لك فهم فاسمع هذا و اصغ الى صوت كلماتي.
 -26العل من يبغض الحق يتسلط ام البار الكبير تستذنب.
 -23ايقال للملك يا لئيم و للندباء يا اشرار.

 -29الذي ال يحابي بوجوه الرؤساء و ال يعتبر موسعا دون فقير النهم جميعهم عمل يديه.
 -10بغتة يموتون و في نصف الليل يرتج الشعب و يزولون و ينزع االعزاء ال بيد.

 -12الن عينيه على طرق االنسان و هو يرى كل خطواته.
 -11ال ظالم و ال ظل موت حيث تختفي عمال االثم.

 -11النه ال يالحظ االنسان زمانا للدخول في المحاكمة مع اهلل.
 -14يحطم االعزاء من دون فحص و يقيم اخرين مكانهم.
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 -11لكنه يعرف اعمالهم و يقلبهم ليال فينسحقون.

 -10لكونهم اش ار ار يصفقهم في مراى الناظرين.

 -16النهم انصرفوا من ورائه و كل طرقه لم يتاملوها.

 -13حتى بلغوا اليه صراخ المسكين فسمع زعقة البائسين.

 -19اذا هو سكن فمن يشغب و اذا حجب وجهه فمن يراه سواء كان على امة او على انسان.
 -10حتى ال يملك الفاجر و ال يكون شركا للشعب.
 -12و لكن هل هلل قال احتملت ال اعود افسد.

 -11ما لم ابصره فارنيه انت ان كنت قد فعلت اثما فال اعود افعله.

 -11هل كرايك يجازيه قائال النك رفضت فانت تختار ال انا و بما تعرفه تكلم.
 -14ذوو االلباب يقولون لي بل الرجل الحكيم الذي يسمعني يقول.
 -11ان ايوب يتكلم بال معرفة و كالمه ليس بتعقل.

 -10فليت ايوب كان يمتحن الى الغاية من اجل اجوبته كاهل االثم.

 -16لكنه اضاف الى خطيته معصية يصفق بيننا و يكثر كالمه على اهلل "

يو أتظـن أن اهلل يصـنع جـو ار .ويع نم ينو منالا يقنول

اي )24-4921هنا نرى لي و مع م صاد  ..يعال

 .ما لـم أبصـره فأرنيـه أنـت .إن كنـت قـد فعلـت إثمـا فـال أعـود أفعلـه ي إظ نر لني خ نائي ينا ر إنال نرر.
إألي و يقول لت يل هلا بد ً من ن لعال

ا .ولقول نا بار بال خ ية.

(سيراخ -:)14 - 2 : 2

"  -2كل حكمة فهي من الرب و ال تزال معه الى االبد.

 -1من يحصي رمل البحار و قطار المطر و ايام الدهر و من يمسح سمك السماء و رحب االرض و الغمر.
 -1و من يستقصي الحكمة التي هي سابقة كل شيء.

 -4قبل كل شيء حيزت الحكمة و منذ االزل فهم الفطنة.

 -1ينبوع الحكمة كلمة اهلل في العلى و مسالكها الوصايا اال زلية.
 -0لمن انكشف اصل الحكمة و من علم دهائها.

 -6لمن تجلب معرفة الحكمة و من ادرك كثرة خبرتها.
 -3واحد هو حكيم عظيم المهابة جالس على عرشه.
 -9الرب هو حازها و راها و احصاها.

 -20و افاضها على جميع مصنوعاته فهي مع كل ذي جسد على حسب عطيته و قد منحها لمحبيه.
 -22مخافة الرب مجد و فخر و سرور و اكليل ابتهاج.

 -21مخافة الرب تلذ للقلب و تعطي السرور و الفرح و طول االيام.
 -21المتقي للرب يطيب نفسا في اواخره و ينال حظوة يوم موته.
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 -24محبة الرب هي الحكمة المجيدة.

 -21و الذين تتراءى لهم يحبونها عند رؤيتهم لها و تاملهم لعظائمها.

 -20راس الحكمة مخافة اهلل انها تولدت في الرحم مع المؤمنين و جعلت عشها بين الناس مدى الدهر و

ستسلم نفسها الى ذريتهم.

 -26مخافة الرب هي عبادته عن معرفة.

 -23العبادة تحفظ القلب و تبرره و تمنح السرور و الفرح.
 -29المتقي للرب يطيب نفسا و ينال حظوة في يوم وفاته.
 -10كمال الحكمة مخافة الرب انها تسكر بثمارها.
 -12تمال كل بيتها رغائب و مخازنها غالال.

 -11اكليل الحكمة مخافة الرب انها تنشئ السالم و الشفاء و العافية.
 -11و قد رات الحكمة و احصتها و كلتاهما عطية من اهلل.

 -14الحكمة تسكب المعرفة و علم الفطنة و تعلي مجد الذين يملكونها.
 -11اصل الحكمة مخافة الرب و فروعها طول االيام.

 -10في زخائر الحكمة العقل و العبادة عن معرفة اما عند الخطاة فالحكمة رجس.
 -16مخافة الرب تنفي الخطيئة.

 -13غضب االثيم ال يمكن ان يبرر الن وقر غضبه يسقطه.
 -19الطويل االناة يصبر الى حين ثم يعاوده السرور.

 -10العاقل يكتم كالمه الى حين و شفاه المؤمنين تثني على عقله.
 -12في زخائر الحكمة امثال المعرفة.

 -11اما عند الخاطئ فعبادة اهلل رجس.

 -11يا بني ان رغبت في الحكمة فاحفظ الوصايا فيهبها لك الرب.
 -14فان الحكمة و التاديب هما مخافة الرب و الذي يرضيه "

القراءات:

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)26،24 :202

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)3-2:10

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس( :رو)14-21:1

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :لو)11-41:22

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :مر)10-2:6

الكاثـــوليكون:

(1بط)0:1-10:2

مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)3،6 :9

مزمور باكر (مز " -:)26،24 :202التفت الى صالة المضطر و لم يرذل دعاءهم .لكي يحدث في صهيون
باسم الرب و بتسبيحه في اورشليم "
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مخمور با ر9

ألنــه نظــر إلــى صــالة المســاكين= لعننل يائننل يقننول ومننا لنن

هن ء األبرينناء الننلين عثننرهم األ نرارب ا.

يلننرك

إنسان مخدوع ،إاللي يص ي ير ده ا .ل ري الصلي ل ن المل بر لن ير ده ا..
إنجيل باكر (مر-:)10-2:6

"  -2و اجتمع اليه الفريسيون و قوم من الكتبة قادمين من اورشليم.

 -1و لما اروا بعضا من تالميذه ياكلون خب از بايد دنسة اي غير مغسولة الموا.

 -1الن الفريسيين و كل اليهود ان لم يغسلوا ايديهم باعتناء ال ياكلون متمسكين بتقليد الشيوخ.

 -4و من السوق ان لم يغتسلوا ال ياكلون و اشياء اخرى كثيرة تسلموها للتمسك بها من غسل كؤوس و

اباريق و انية نحاس و اسرة.

 -1ثم ساله الفريسيون و الكتبة لماذا ال يسلك تالميذك حسب تقليد الشيوخ بل ياكلون خب از بايد غير

مغسولة.

 -0فاجاب و قال لهم حسنا تنبا اشعياء عنكم انتم المرائين كما هو مكتوب هذا الشعب يكرمني بشفتيه و

اما قلبه فمبتعد عني بعيدا.

 -6و باطال يعبدونني و هم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس.

 -3النكم تركتم وصية اهلل و تتمسكون بتقليد الناس غسل االباريق و الكؤوس و امو ار اخر كثيرة مثل هذه

تفعلون.

 -9ثم قال لهم حسنا رفضتم وصية اهلل لتحفظوا تقليدكم.

 -20الن موسى قال اكرم اباك و امك و من يشتم ابا او اما فليمت موتا.

 -22و اما انتم فتقولون ان قال انسان البيه او امه قربان اي هدية هو الذي تنتفع به مني.
 -21فال تدعونه في ما بعد يفعل شيئا البيه او امه.

 -21مبطلين كالم اهلل بتقليدكم الذي سلمتموه و امو ار كثيرة مثل هذه تفعلون.
 -24ثم دعا كل الجمع و قال لهم اسمعوا مني كلكم و افهموا.

 -21ليس شيء من خارج االنسان اذا دخل فيه يقدر ان ينجسه لكن االشياء التي تخرج منه هي التي

تنجس االنسان.

 -20ان كان الحد اذنان للسمع فليسمع.

 -26و لما دخل من عند الجمع الى البيت ساله تالميذه عن المثل.

 -23فقال لهم افانتم ايضا هكذا غير فاهمين اما تفهمون ان كل ما يدخل االنسان من خارج ال يقدر ان

ينجسه.

 -29النه ال يدخل الى قلبه بل الى الجوف ثم يخرج الى الخالء و ذلك يطهر كل االطعمة.
 -10ثم قال ان الذي يخرج من االنسان ذلك ينجس االنسان "
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إنجيل با ر9
ي ير للعاليم المع مين الخا ئة المعثرة.
البولس (رو-:)14-21:1

"  -21الن كل من اخطا بدون الناموس فبدون الناموس يهلك و كل من اخطا في الناموس فبالناموس
يدان.

 -21الن ليس الذين يسمعون الناموس هم ابرار عند اهلل بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون.

 -24النه االمم الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس فهؤالء اذ ليس لهم

الناموس هم ناموس النفسهم.

 -21الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم شاهدا ايضا ضميرهم و افكارهم فيما بينها مشتكية او

محتجة.

 -20في اليوم الذي فيه يدين اهلل سرائر الناس حسب انجيلي بيسوع المسيح.
 -26هوذا انت تسمى يهوديا و تتكل على الناموس و تفتخر باهلل.

 -23و تعرف مشيئته و تميز االمور المتخالفة متعلما من الناموس.
 -29و تثق انك قائد للعميان و نور للذين في الظلمة.

 -10و مهذب لالغبياء و معلم لالطفال و لك صورة العلم و الحق في الناموس.

 -12فانت اذا الذي تعلم غيرك الست تعلم نفسك الذي تكرز ان ال يسرق اتسرق.
 -11الذي تقول ان ال يزنى اتزني الذي تستكره االوثان اتسرق الهياكل.
 -11الذي تفتخر بالناموس ابتعدي الناموس تهين اهلل.

 -14الن اسم اهلل يجدف عليه بسببكم بين االمم كما هو مكتوب "

البولس9
نجد دينونة الرعاة المرائين اللين يقولون ير ما يفع ون.
الكاثوليكون (1بط-:)0:1-10:2

(1بط)12-10:2

"  -10عالمين هذا اوال ان كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص.

 -12النه لم تات نبوة قط بمشيئة انسان بل تكلم اناس اهلل القديسون مسوقين من الروح القدس" .

(1بط)0-2:1

"  -2و لكن كان ايضا في الشعب انبياء كذبة كما سيكون فيكم ايضا معلمون كذبة الذين يدسون بدع هالك
و اذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم يجلبون على انفسهم هالكا سريعا.

 -1و سيتبع كثيرون تهلكاتهم الذين بسببهم يجدف على طريق الحق.
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 -1و هم في الطمع يتجرون بكم باقوال مصنعة الذين دينونتهم منذ القديم ال تتوانى و هالكهم ال ينعس.
 -4النه ان كان اهلل لم يشفق على مالئكة قد اخطاوا بل في سالسل الظالم طرحهم في جهنم و سلمهم

محروسين للقضاء.

 -1و لم يشفق على العالم القديم بل انما حفظ نوحا ثامنا كار از للبر اذ جلب طوفانا على عالم الفجار.
 -0و اذ رمد مدينتي سدوم و عمورة حكم عليهما باالنقالب واضعا عبرة للعتيدين ان يفجروا "

ال اثولي ون9

الرسول يخبنرهم ننت سني ون إني وسن م معلمـون كذبـة يدسـون بـدع هـالك و ن نم سنيدانون منا دينن ال نيا ين.

وسي ونون معت.
اإلبركسيس (أع-:)3-2:10

"  -2فقال اغريباس لبولس ماذون لك ان تتكلم الجل نفسك حينئذ بسط بولس يده و جعل يحتج.

 -1اني احسب نفسي سعيدا ايها الملك اغريباس اذ انا مزمع ان احتج اليوم لديك عن كل ما يحاكمني به

اليهود.

 -1ال سيما و انت عالم بجميع العوائد و المسائل التي بين اليهود لذلك التمس منك ان تسمعني بطول

االناة.

 -4فسيرتي منذ حداثتي التي من البداءة كانت بين امتي في اورشليم يعرفها جميع اليهود.

 -1عالمين بي من االول ان ارادوا ان يشهدوا اني حسب مذهب عبادتنا االضيق عشت فريسيا.
 -0و االن انا واقف احاكم على رجاء الوعد الذي صار من اهلل البائنا.

 -6الذي اسباطنا االثنا عشر يرجون نواله عابدين بالجهد ليال و نها ار فمن اجل هذا الرجاء انا احاكم من

اليهود ايها الملك اغريباس.

 -3لماذا يعد عندكم ام ار ال يصدق ان اقام اهلل امواتا "

اإلبر سيس9
هنا نرى صورة ل مع مين الي ود ال لبة اللين إللجوا لدى

ريباس الم ك اد بولس الرسول بأيوال البة .إبولس

يب ر بالقيامة ،ن المسني ينام ،إ منالا ين نرون منا جناء إني لناب م منن نبنوات .بنل إي ينا والي نع ،بنل عظنام إلي نع
ياموا موات.
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يوم الخميس من األسبوع السادس

إنجيل القداس (يو-:)62-46:0

رجوع للفهرس

"  -46الحق الحق اقول لكم من يؤمن بي فله حياة ابدية.
 -43انا هو خبز الحياة.

 -49اباؤكم اكلوا المن في البرية و ماتوا.

 -10هذا هو الخبز النازل من السماء لكي ياكل منه االنسان و ال يموت.

 -12انا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء ان اكل احد من هذا الخبز يحيا الى االبد و الخبز الذي انا

اعطي هو جسدي الذي ابذله من اجل حياة العالم.

 -11فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين كيف يقدر هذا ان يعطينا جسده لناكل.

 -11فقال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم ان لم تاكلوا جسد ابن االنسان و تشربوا دمه فليس لكم حياة

فيكم.

 -14من ياكل جسدي و يشرب دمي فله حياة ابدية و انا اقيمه في اليوم االخير.
 -11الن جسدي ماكل حق و دمي مشرب حق.

 -10من ياكل جسدي و يشرب دمي يثبت في و انا فيه.

 -16كما ارسلني االب الحي و انا حي باالب فمن ياكلني فهو يحيا بي.

 -13هذا هو الخبز الذي نزل من السماء ليس كما اكل اباؤكم المن و ماتوا من ياكل هذا الخبز فانه يحيا

الى االبد.

 -19قال هذا في المجمع و هو يعلم في كفرناحوم.

 -00فقال كثيرون من تالميذه اذ سمعوا ان هذا الكالم صعب من يقدر ان يسمعه.
 -02فعلم يسوع في نفسه ان تالميذه يتذمرون على هذا فقال لهم اهذا يعثركم.
 -01فان رايتم ابن االنسان صاعدا الى حيث كان اوال.

 -01الروح هو الذي يحيي اما الجسد فال يفيد شيئا الكالم الذي اكلمكم به هو روح و حياة.

 -04و لكن منكم قوم ال يؤمنون الن يسوع من البدء علم من هم الذين ال يؤمنون و من هو الذي يسلمه.
 -01فقال لهذا قلت لكم انه ال يقدر احد ان ياتي الي ان لم يعط من ابي.

 -00من هذا الوقت رجع كثيرون من تالميذه الى الوراء و لم يعودوا يمشون معه.
 -06فقال يسوع لالثني عشر العلكم انتم ايضا تريدون ان تمضوا.

 -03فاجابه سمعان بطرس يا رب الى من نذهب كالم الحياة االبدية عندك.
 -09و نحن قد امنا و عرفنا انك انت المسيح ابن اهلل الحي.

 -60اجابهم يسوع اليس اني انا اخترتكم االثني عشر و واحد منكم شيطان.

 -62قال عن يهوذا سمعان االسخريوطي الن هذا كان مزمعا ان يسلمه و هو واحد من االثني عشر "
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إنجيل القداس9
المعمودية لع ينا ن نولد أو د  .مللدين بالمسي  .ول ن إي ليالنا إي العالم نخ ئ وليث ن الخ ية موت،

فـي
إنللا لإلإخارسليا .من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حيـاة أبديـة .مـن يأكـل جسـدي ويشـرب دمـي يثبـت ّ
وأنــا أيضــا أثبــت فيــه .إ ننلا السننر هننو إلسننلم اررية ثبالنننا إنني جسنند المسنني  .ومننن لننت لينناة إ ننت إسننلنارة" .إيننت انننت
اللياة والليناة اننت ننور النناس " ينو  . ) 1 9 4واللنناول يع ن لغفنران الخ اينا إيلنقن الق ن

 ،وبنقناوة الق ن

نعاين ا . .وبللك إاللناول يع ي إسلنارة .وهلا منا لندث منع ل مينلي عمنواس إل إنفللنت عين منا وعرإنا المسني

عند سر الخبخ .إاإلنسان اللي لواست مفلولة ما الميت إلواست مغ قة .بالمعمودية صرنا
واللناول هو العصارة اللي لع ي اللياة ل غصن.

صنان إني ال رمنة

مزمور إنجيل القداس (مز " -:)20،9 :9ارحمني يا رب انظر مذلتي من مبغضي يا رافعي مـن ابـواب المـوت

لكي احدث بكل تسابيحك في ابواب ابنة صهيون مبتهجا بخالصك "
مخمور اإلنجيل9

يا رافعي من أبواب الموت= إالر رإعنا من الموت ل لياة ب لا السر العظيم.

لكيما أخبر بتسابيحك= اللي صارت لت اإلسلنارة يعرم المسي  ،ومن يعرإت يسبلت.
النبوات:

(1مل)42-3:4

(أم)22-2:9

(سيراخ )20 - 2 : 22

(إش)20-2:41
(أي)20-2:11

(1مل-:)42-3:4

"  -3و في ذات يوم عبر اليشع الى شونم و كانت هناك امراة عظيمة فامسكته لياكل خب از و كان كلما عبر
يميل الى هناك لياكل خبزا.

 -9فقالت لرجلها قد علمت انه رجل اهلل مقدس الذي يمر علينا دائما.

 -20فلنعمل علية على الحائط صغيرة و نضع له هناك سري ار و خوانا و كرسيا و منارة حتى اذا جاء الينا

يميل اليها.

 -22و في ذات يوم جاء الى هناك و مال الى العلية و اضطجع فيها.
 -21فقال لجيحزي غالمه ادع هذه الشونمية فدعاها فوقفت امامه.

 -21فقال له قل لها هوذا قد انزعجت بسببنا كل هذا االنزعاج فماذا يصنع لك هل لك ما يتكلم به الى الملك

او الى رئيس الجيش فقالت انما انا ساكنة في وسط شعبي.

 -24ثم قال فماذا يصنع لها فقال جيحزي انه ليس لها ابن و رجلها قد شاخ.
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 -21فقال ادعها فدعاها فوقفت في الباب.

 -20فقال في هذا الميعاد نحو زمان الحياة تحتضنين ابنا فقالت ال يا سيدي رجل اهلل ال تكذب على

جاريتك.

 -26فحبلت المراة و ولدت ابنا في ذلك الميعاد نحو زمان الحياة كما قال لها اليشع.
 -23و كبر الولد و في ذات يوم خرج الى ابيه الى الحصادين.
 -29و قال البيه راسي راسي فقال للغالم احمله الى امه.

 -10فحمله و اتى به الى امه فجلس على ركبتيها الى الظهر و مات.

 -12فصعدت و اضجعته على سرير رجل اهلل و اغلقت عليه و خرجت.

 -11و نادت رجلها و قالت ارسل لي واحدا من الغلمان و احدى االتن فاجري الى رجل اهلل و ارجع.
 -11فقال لماذا تذهبين اليه اليوم ال راس شهر و ال سبت فقالت سالم.

 -14و شدت على االتان و قالت لغالمها سق و سر و ال تتعوق الجلي في الركوب ان لم اقل لك.

 -11و انطلقت حتى جاءت الى رجل اهلل الى جبل الكرمل فلما راها رجل اهلل من بعيد قال لجيحزي غالمه

هوذا تلك الشونمية.

 -10اركض االن للقائها و قل لها اسالم لك اسالم لزوجك اسالم للولد فقالت سالم.

 -16فلما جاءت الى رجل اهلل الى الجبل امسكت رجليه فتقدم جيحزي ليدفعها فقال رجل اهلل دعها الن

نفسها مرة فيها و الرب كتم االمر عني و لم يخبرني.

 -13فقالت هل طلبت ابنا من سيدي الم اقل ال تخدعني.

 -19فقال لجيحزي اشدد حقويك و خذ عكازي بيدك و انطلق و اذا صادفت احد فال تباركه و ان باركك احد

فال تجبه و ضع عكازي على وجه الصبي.

 -10فقالت ام الصبي حي هو الرب و حية هي نفسك انني ال اتركك فقام و تبعها.

 -12و جاز جيحزي قدامهما و وضع العكاز على وجه الصبي فلم يكن صوت و ال مصغ فرجع للقائه و

اخبره قائال لم ينتبه الصبي.

 -11و دخل اليشع البيت و اذا بالصبي ميت و مضطجع على سريره.
 -11فدخل و اغلق الباب على نفسيهما كليهما و صلى الى الرب.

 -14ثم صعد و اضطجع فوق الصبي و وضع فمه على فمه و عينيه على عينيه و يديه على يديه و تمدد

عليه فسخن جسد الولد.

 -11ثم عاد و تمشى في البيت تارة الى هنا و تارة الى هناك و صعد و تمدد عليه فعطس الصبي سبع

مرات ثم فتح الصبي عينيه.

 -10فدعا جيحزي و قال ادع هذه الشونمية فدعاها و لما دخلت اليه قال احملي ابنك.
 -16فاتت و سقطت على رجليه و سجدت الى االرض ثم حملت ابنها و خرجت.
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 -13و رجع اليشع الى الجلجال و كان جوع في االرض و كان بنو االنبياء جلوسا امامه فقال لغالمه ضع

القدر الكبيرة و اسلق سليقة لبني االنبياء.

 -19و خرج واحد الى الحقل ليلتقط بقوال فوجد يقطينا بريا فالتقط منه قثاء بريا ملء ثوبه و اتى و قطعه

في قدر السليقة النهم لم يعرفوا.

 -40و صبوا للقوم لياكلوا و فيما هم ياكلون من السليقة صرخوا و قالوا في القدر موت يا رجل اهلل و لم

يستطيعوا ان ياكلوا.

 -42فقال هاتوا دقيقا فالقاه في القدر و قال صب للقوم فياكلوا فكانه لم يكن شيء رديء في القدر "
3مل9)24-691

إلي ع يقيم إبن ال نونمية .وهننا منوت يللنول إلن ليناة منرلين .إال نونمية يصنير ل نا ولند بعند ن ناخ رج نا ،ثنم
بعد ن يموت يقيمت وفتح الصبي عينيه= اللي لنت إسنلنارة وهنلا هنو المقصنود بنالنبوة ،إالمعمودينةا ليناة جديندة

 +إسلنارة.
(إش-:)20-2:41

"  -2هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش الذي امسكت بيمينه الدوس امامه امما و احقاء ملوك احل الفتح
امامه المصراعين و االبواب ال تغلق.

 -1انا اسير قدامك و الهضاب امهد اكسر مصراعي النحاس و مغاليق الحديد اقصف.

 -1و اعطيك ذخائر الظلمة و كنوز المخابئ لكي تعرف اني انا الرب الذي يدعوك باسمك اله اسرائيل.
 -4الجل عبدي يعقوب و اس ارئيل مختاري دعوتك باسمك لقبتك و انت لست تعرفني.
 -1انا الرب و ليس اخر ال اله سواي نطقتك و انت لم تعرفني.

 -0لكي يعلموا من مشرق الشمس و من مغربها ان ليس غيري انا الرب و ليس اخر.
 -6مصور النور و خالق الظلمة صانع السالم و خالق الشر انا الرب صانع كل هذه.

 -3اقطري ايتها السماوات من فوق و لينزل الجو ب ار لتنفتح االرض فيثمر الخالص و لتنبت ب ار معا انا

الرب قد خلقته.

 -9ويل لمن يخاصم جابله خزف بين اخزاف االرض هل يقول الطين لجابله ماذا تصنع او يقول عملك ليس

له يدان.

 -20ويل للذي يقول البيه ماذا تلد و للمراة ماذا تلدين "

إش9)43-4915

رسل ا .كورش وهو رمخ ل مسي ) وأخضع أمامـه أممـا رمنخ ل نيا ين) .ألفـتح أمامـه المصـاريع رمنخ لفنل
ب نوا

الجلننيم و ب نوا

الفننردوس) .وأعطيــك كنــوز الظلمــة= يديسنني الع نند القننديم الننلين ننانوا إنني الجلننيم ونق ننم

المسي إل الفردوس.
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ليعلموا الـذين هـم مـن مشـرق الشـمس والـذين هـم مـن المغـرب أنـه لـيس غيـري= دخنول األمنم ل ليناة .المسني
ع

اللياة ل ل العالم .إقطري أيتها السموات= نخول الرو القدس ع

ال نيسة للع ي ثمرها.

(أم-:)22-2:9

"  -2الحكمة بنت بيتها نحتت اعمدتها السبعة.

 -1ذبحت ذبحها مزجت خمرها ايضا رتبت مائدتها.

 -1ارسلت جواريها تنادي على ظهور اعالي المدينة.

 -4من هو جاهل فليمل الى هنا و الناقص الفهم قالت له.

 -1هلموا كلوا من طعامي و اشربوا من الخمر التي مزجتها.
 -0اتركوا الجهاالت فتحيوا و سيروا في طريق الفهم.

 -6من يوبخ مستهزئا يكسب لنفسه هوانا و من ينذر شري ار يكسب عيبا.
 -3ال توبخ مستهزئا لئال يبغضك وبخ حكيما فيحبك.

 -9اعط حكيما فيكون اوفر حكمة علم صديقا فيزداد علما.

 -20بدء الحكمة مخافة الرب و معرفة القدوس فهم.
 -22النه بي تكثر ايامك و تزداد لك سنو حياة "
م9)44-497

الحكمـــة المس نني ) بنــــت لهـــا بيتــــا ال نيس ننة) وثبتـــت أعمــــدتها الســــبعة األسن نرار الس ننبعة) وذبحــــت ذبائحهــــا
اإلإخارسنليا)ا ومزجت خمرها في األواني +كلـوا مـن خبـزي واشـربوا مـن الخمـر .ل نن اللنناول منن الجسند والندم

ولننده

ي فنني بننل رأس الحكمــة مخافــة الــرب ..بهــذه تكثــر أيامــك= ي ننون لننك لينناة بديننة مننا يننال المسنني مننن

يأ ني يليا بي .وبدون مخاإة النر ي نون اللنناول بندون اسنللقا  ،وهنلا يند ين دى ل منر= بنل ل منوت الجسندى

إاال عن الموت الرول .
(أي-:)20-2:11

"  -2فاجاب اليهو و قال.

 -1اتحسب هذا حقا قلت انا ابر من اهلل.

 -1النك قلت ماذا يفيدك بماذا انتفع اكثر من خطيتي.
 -4انا ارد عليك كالما و على اصحابك معك.

 -1انظر الى السماوات و ابصر و الحظ الغمام انها اعلى منك.

 -0ان اخطات فماذا فعلت به و ان كثرت معاصيك فماذا عملت له.
 -6ان كنت با ار فماذا اعطيته او ماذا ياخذه من يدك.
 -3لرجل مثلك شرك و البن ادم برك.
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 -9من كثرة المظالم يصرخون يستغيثون من ذراع االعزاء.

 -20و لم يقولوا اين اهلل صانعي مؤتي االغاني في الليل.

 -22الذي يعلمنا اكثر من وحوش االرض و يجعلنا احكم من طيور السماء.
 -21ثم يصرخون من كبرياء االشرار و ال يستجيب.

 -21و لكن اهلل ال يسمع كذبا و القدير ال ينظر اليه.

 -24فاذا قلت انك لست تراه فالدعوى قدامه فاصبر له.

 -21و اما االن فالن غضبه ال يطالب و ال يبالي بكثرة الزالت.
 -20فغر ايوب فاه بالباطل و كبر الكالم بال معرفة "

اي9)43-4925

ا.

يسلجي

لأل رار .إلاً نلن لن نسلفيد من مائدة اللناول وي ون ل ا ثمر إي ليالنا إ ّ لو يدمنا لوبة.

(سيراخ -:)20 - 2 : 22

"  -2حكمة الوضيع ترفع راسه و تجلسه في جماعة العظماء.
 -1ال تمدح الرجل لجماله و ال تذم االنسان لمنظره.

 -1النحل صغير في الطيور و جناه راس كل حالوة.

 -4ال تفتخر بتردي الثياب و ال تترفع في يوم الكرامة فان اعمال الرب عجيبة و افعاله خفية عن البشر.
 -1كثيرون من المتسلطين جلسوا على التراب و الخامل الذكر لبس التاج.

 -0كثيرون من المقتدرين لحقهم اشد الهوان و المكرمون سلموا الى ايدي االخرين.
 -6ال تذم قبل ان تفحص تفهم اوال ثم وبخ.

 -3ال تجاوب قبل ان تسمع و ال تعترض حديث احد قبل تمامه.
 -9ال تجادل في امر ال يعنيك و ال تجلس للقضاء مع الخطاة.

 -20يـا بنــي ال تتشـاغل باعمــال كثيــرة فانـك ان اكثــرت منهـا لــم تخــل مـن مــالم ان تتبعتهـا لــم تحشــها و ان

سبقتها لم تنج "
القراءات:

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)10-20:16

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)20،9 :9

مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)20 :9

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :لو)29-9:10

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :يو)62-46:0

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس2( :تي)4:1-2:1
الكــــــــــــــــــــــاثوليكون( :يه)11-29:2
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مزمور باكر (مز " -:)9 :9ارحمني يا رب انظر مذلتي من مبغضي يا رافعي من ابواب الموت "
مخمور با ر9

إرحمني يا رب وأنظر إلى ذلـي مـن أعـدائي= هنله لسناوي "هينأت يندامي مائندة لجناه مانايقي" منخ .)5932هننا

صننالة  .ل نني

ن ننك ونسننلمر لينناء ،وال ننالك يننألي مننن عنندائنا الننلين يننللونا .ل ننن ا .هيننأ لنننا س ن اًر عظيم ناً

ل لياةا يا رافعي من أبواب الموت.
إنجيل باكر (لو-:)29-9:10

"  -9و ابتدا يقول للشعب هذا المثل انسان غرس كرما و سلمه الى كرامين و سافر زمانا طويال.

 -20و في الوقت ارسل الى الكرامين عبدا لكي يعطوه من ثمر الكرم فجلده الكرامون و ارسلوه فارغا.
 -22فعاد و ارسل عبدا اخر فجلدوا ذلك ايضا و اهانوه و ارسلوه فارغا.
 -21ثم عاد فارسل ثالثا فجرحوا هذا ايضا و اخرجوه.

 -21فقال صاحب الكرم ماذا افعل ارسل ابني الحبيب لعلهم اذا راوه يهابون.

 -24فلما راه الكرامون تامروا فيما بينهم قائلين هذا هو الوارث هلموا نقتله لكي يصير لنا الميراث.
 -21فاخرجوه خارج الكرم و قتلوه فماذا يفعل بهم صاحب الكرم.

 -20ياتي و يهلك هؤالء الكرامين و يعطي الكرم الخرين فلما سمعوا قالوا حاشا.

 -26فنظر اليهم و قال اذا ما هو هذا المكتوب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راس الزاوية.
 -23كل من يسقط على ذلك الحجر يترضض و من سقط هو عليه يسحقه.

 -29فطلـب رؤســاء الكهنــة و الكتبـة ان يلقـوا االيــادي عليــه فـي تلــك الســاعة و لكـنهم خــافوا الشــعب النهــم

عرفوا انه قال هذا المثل عليهم "
إنجيل با ر9

إنجيل القداس عن جسد ودم المسي المأخول من عصير ال رمة .وانجيل با ر عن ال رامين األرديناء .وال نرم هنو
ال نيسة اللي سس ا السنيد المسني و ع اهنا ليناة هني دمنت ي عصنير ال رمنة .وصنعد ا سـافر زمانـا طـويال).

والمسي يريد ثمر من هلا ال رم .إ ل نلن لياء مثمرين إعالً نفر ي

المسي .

البولس (2تي-:)4:1-2:1

(2تي)21-2:1

"  -2فاطلب اول كل شيء ان تقام طلبات و صلوات و ابتهاالت و تشكرات الجل جميع الناس.

 -1الجل الملوك و جميع الذين هم في منصب لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى و وقار.
 -1الن هذا حسن و مقبول لدى مخلصنا اهلل.

 -4الذي يريد ان جميع الناس يخلصون و الى معرفة الحق يقبلون.

 -1النه يوجد اله واحد و وسيط واحد بين اهلل و الناس االنسان يسوع المسيح.
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 -0الذي بذل نفسه فدية الجل الجميع الشهادة في اوقاتها الخاصة.

 -6التي جعلت انا لها كار از و رسوال الحق اقول في المسيح و ال اكذب معلما لالمم في االيمان و الحق.
 -3فاريد ان يصلي الرجال في كل مكان رافعين ايادي طاهرة بدون غضب و ال جدال.

 -9و كذلك ان النساء يزين ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع و تعقل ال بضفائر او ذهب او اللئ او مالبس

كثيرة الثمن.

 -20بل كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى اهلل باعمال صالحة.
 -22لتتعلم المراة بسكوت في كل خضوع.

 -21و لكن لست اذن للمراة ان تعلم و ال تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت.
 -21الن ادم جبل اوال ثم حواء.

 -24و ادم لم يغو لكن المراة اغويت فحصلت في التعدي.

 -21و لكنها ستخلص بوالدة االوالد ان ثبتن في االيمان و المحبة و القداسة مع التعقل" .

(2تي)4-2:1

"  -2صادقة هي الكلمة ان ابتغى احد االسقفية فيشتهي عمال صالحا.

 -1فيجب ان يكون االسقف بال لوم بعل امراة واحدة صاحيا عاقال محتشما مضيفا للغرباء صالحا للتعليم.
 -1غير مدمن الخمر و ال ضراب و ال طامع بالربح القبيح بل حليما غير مخاصم و ال محب للمال.
 -4يدبر بيته حسنا له اوالد في الخضوع بكل وقار "

البولس9

ي ف نني اللن نناول ل نني ل ننون لن ننا لي نناة "إال ننلي يلن نناول ب نندون إس ننللقا يص ننب مجرمن ناً إ نني جس نند ال ننر ودم ننت"

 4و .)34944لللك نسمع هنا عن ارورة ن لليا الرعية

ا سقم و نة و ع

إي لقوى إي ون ل م ثمر.

الكاثوليكون (يه-:)11-29:2

"  -29هؤالء هم المعتزلون بانفسهم نفسانيون ال روح لهم.

 -10و اما انتم ايها االحباء فابنوا انفسكم على ايمانكم االقدس مصلين في الروح القدس.
 -12و احفظوا انفسكم في محبة اهلل منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة االبدية.
 -11و ارحموا البعض مميزين.

 -11و خلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد.
 -14و القادر ان يحفظكم غير عاثرين و يوقفكم امام مجده بال عيب في االبتهاج.

 -11االله الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد و العظمة و القدرة و السلطان االن و الى كل الدهور امين "

ال اثولي ون9

المسيلي يبني نفست ب يمان صلي مصلين في الروح القدس ويحفظ نفسه في محبـة اهلل منتظـرين رحمـة ربنـا

يسوع المسيح للحياة األبدية .ول ن ليس إق ي لم بنفست ،بل بخالص إخولت .بكتوا البعض ..خلصوا البعض..
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اإلبركسيس (أع-:)10-20:16

"  -20فجرينا تحت جزيرة يقال لها كلودي و بالجهد قدرنا ان نملك القارب.

 -26و لما رفعوه طفقوا يستعملون معونات حازمين السفينة و اذ كانوا خائفين ان يقعوا في السيرتس انزلوا

القلوع و هكذا كانوا يحملون.

 -23و اذ كنا في نوء عنيف جعلوا يفرغون في الغد.
 -29و في اليوم الثالث رمينا بايدينا اثاث السفينة.

 -10و اذ لم تكن الشمس و ال النجوم تظهر اياما كثيرة و اشتد علينا نوء ليس بقليل انتزع اخيـ ار كـل رجـاء

في نجاتنا "

اإلبر سيس 9هنا ننرى بنولس الرسنول العظنيم ي ناد يغنر ويمنوت .إالليناة اللني يع ي نا ا .ليسنت ليناة ل جسند بنل
هي لياة بدية ل رو  ،هله نأخلها من اإلإخارسليا.
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يوم الجمعة من األسبوع السادس

رجوع للفهرس

إنجيل القداس (يو-:)21-2:1

"  -2كان انسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيس لليهود.

 -1هذا جاء الى يسوع ليال و قال له يا معلم نعلم انك قد اتيت من اهلل معلما الن ليس احد يقدر ان يعمل

هذه االيات التي انت تعمل ان لم يكن اهلل معه.

 -1اجاب يسوع و قال له الحق الحق اقول لك ان كان احد ال يولد من فوق ال يقدر ان يرى ملكوت اهلل.

 -4قال له نيقوديموس كيف يمكن االنسان ان يولد و هو شيخ العله يقدر ان يدخل بطن امه ثانية و يولد.
 -1اجاب يسوع الحق الحق اقول لك ان كان احد ال يولد من الماء و الروح ال يقدر ان يدخل ملكوت اهلل.
 -0المولود من الجسد جسد هو و المولود من الروح هو روح.
 -6ال تتعجب اني قلت لك ينبغي ان تولدوا من فوق.

 -3الريح تهب حيث تشاء و تسمع صوتها لكنك ال تعلم من اين تاتي و ال الى اين تذهب هكذا كل من ولد

من الروح.

 -9اجاب نيقوديموس و قال له كيف يمكن ان يكون هذا.

 -20اجاب يسوع و قال له انت معلم اسرائيل و لست تعلم هذا.

 -22الحق الحق اقول لك اننا انما نتكلم بما نعلم و نشهد بما راينا و لستم تقبلون شهادتنا.
 -21ان كنت قلت لكم االرضيات و لستم تؤمنون فكيف تؤمنون ان قلت لكم السماويات.

 -21و ليس احد صعد الى السماء اال الذي نزل من السماء ابن االنسان الذي هو في السماء "

إنجيل القداس9

عن لقاء نيقوديموس مع المسي  .نيقوديموس الفريسي ل يبلث عنن عمنل مخنر يقنوم بنت ليلبنرر .والمسني يقنول
بل هي خ يقة جديدة بالمعمودية ،هو لجديد امل يا نيقوديموس .ونقر هلا الفصل ل موعوظين يبل معموديل م

بعد يومين يوم لد اللناصير) والمعمودية هيا إن لم يولد اإلنسان من فوق ..من الماء والروح فـال يقـدر أن

يدخل ملكوت اهلل.

مزمور إنجيل القداس (مز " -:)1،4 :11نظروا اليه و استناروا و وجوههم لم تخجل .طلبت الى الرب
فاستجاب لي و من كل مخاوفي انقذني "
مخمور اإلنجيل9

تقدموا إليه واستنيروا= هلا عمل المعمودية ..طلبت إلى الرب= س ال نيقوديموس ل ر ليالً.

النبوات:

(تك)23-2:11

(أي)11-2:10

(أم)23-21:9

(إش)26-22:41

سفر طوبيا

(أي)14-2:16
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(تك-:)23-2:11

"  -2و حدث بعد هذه االمور ان اهلل امتحن ابراهيم فقال له يا ابراهيم فقال هانذا.

 -1فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحق و اذهب الى ارض المريا و اصعده هناك محرقة على احد

الجبال الذي اقول لك.

 -1فبكر ابراهيم صباحا و شد على حماره و اخذ اثنين من غلمانه معه و اسحق ابنه و شقق حطبا لمحرقة

و قام و ذهب الى الموضع الذي قال له اهلل.

 -4و في اليوم الثالث رفع ابراهيم عينيه و ابصر الموضع من بعيد.

 -1فقال ابراهيم لغالميه اجلسا انتما ههنا مع الحمار و اما انا و الغالم فنذهب الى هناك و نسجد ثم نرجع

اليكما.

 -0فاخذ ابراهيم حطب المحرقة و وضعه على اسحق ابنه و اخذ بيده النار و السكين فذهبا كالهما معا.

 -6و كلم اسحق ابراهيم اباه و قال يا ابي فقال هانذا يا ابني فقال هوذا النار و الحطب و لكن اين الخروف

للمحرقة.

 -3فقال ابراهيم اهلل يرى له الخروف للمحرقة يا ابني فذهبا كالهما معا.

 -9فلما اتيا الى الموضع الذي قال له اهلل بنى هناك ابراهيم المذبح و رتب الحطب و ربط اسحق ابنه و

وضعه على المذبح فوق الحطب.

 -20ثم مد ابراهيم يده و اخذ السكين ليذبح ابنه.

 -22فناداه مالك الرب من السماء و قال ابراهيم ابراهيم فقال هانذا.

 -21فقال ال تمد يدك الى الغالم و ال تفعل به شيئا الني االن علمت انك خائف اهلل فلم تمسك ابنك وحيدك

عني.

 -21فرفع ابراهيم عينيه و نظر و اذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه فذهب ابراهيم و اخذ الكبش و

اصعده محرقة عوضا عن ابنه.

 -24فدعا ابراهيم اسم ذلك الموضع يهوه يراه حتى انه يقال اليوم في جبل الرب يرى.
 -21و نادى مالك الرب ابراهيم ثانية من السماء.

 -20و قال بذاتي اقسمت يقول الرب اني من اجل انك فعلت هذا االمر و لم تمسك ابنك وحيدك.

 -26اباركك مباركة و اكثر نسلك تكثي ار كنجوم السماء و كالرمل الذي على شاطئ البحر و يرث نسلك باب

اعدائه.

 -23و يتبارك في نسلك جميع امم االرض من اجل انك سمعت لقولي "

لك9)46-4933

هنا نرى يصة لقديم إسل لبيلة ورجوعت لياً إ ارة لموت المسي ويياملت.
الموت موت إسل بالنية  +موت ال بش اللي ع اه ا .إلبراهيم)

243

قراءات الصوم الكبير (يوم الجمعة من األسبوع السادس)

والمننوت والقيامننة ل مسنني صنرنا ن ننلرك إي مننا مننع المسنني بالمعموديننة .إالمعموديننة هنني مننوت وييامننة مننع المسنني
رو .)6-293وب ننا نصننير و داً إلبنراهيم باإليمننان رو )4491وهننلا ل ننل مننن ين من مننن ننل العننالم رو)4391ا

أكثر نسلك تكثي ار كنجوم السماء وكالرمل..
(إش-:)26-22:41

"  -22هكذا يقول الرب قدوس اسرائيل و جابله اسالوني عن االتيات من جهة بني و من جهة عمل يدي

اوصوني.

 -21انا صنعت االرض و خلقت االنسان عليها يداي انا نشرتا السماوات و كل جندها انا امرت.

 -21انا قد انهضته بالنصر و كل طرقه اسهل هو يبني مدينتي و يطلق سبيي ال بثمن و ال بهدية قال رب

الجنود.

 -24هكذا قال الرب تعب مصر و تجارة كوش و السبئيون ذوو القامة اليك يعبرون و لك يكونون خلفك

يمشون بالقيود يمرون و لك يسجدون اليك يتضرعون قائلين فيك وحدك اهلل و ليس اخر ليس اله.
 -21حقا انت اله محتجب يا اله اسرائيل المخلص.

 -20قد خزوا و خجلوا كلهم مضوا بالخجل جميعا الصانعون التماثيل.

 -26اما اسرائيل فيخلص بالرب خالصا ابديا ال تخزون و ال تخجلون الى دهور االبد "

إش9)44-44915

هله نبوة عن لجسد المسي وعم ت إي لأسيس ال نيسة ها أنا أقمته ملكا للعدل ..هو يبني مدينتي وأسرى شعبي

أطلقه بال ثمن إدم المسي

المخلص= هله عن اللجسد.

نان ثمنن للريرننا ولنم ي فننا المسني بنأي نئ) ..أنـت إلـه محتجـب يـا إلـه إسـرائيل

(أم-:)23-21:9

"  -21ان كنت حكيما فانت حكيم لنفسك و ان استهزات فانت وحدك تتحمل.
 -21المراة الجاهلة صخابة حمقاء و ال تدري شيئا.

 -24فتقعد عند باب بيتها على كرسي في اعالي المدينة.
 -21لتنادي عابري السبيل المقومين طرقهم.

 -20من هو جاهل فليمل الى هنا و الناقص الفهم تقول له.
 -26المياه المسروقة حلوة و خبز الخفية لذيذ.

 -23و ال يعلم ان االخيلة هناك و ان في اعماق الهاوية ضيوفها "
م9)46-4397
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بعد المعمودية ع ينا ن نللا

الخ ية .إالمعمودية لن لنفع يئاً لو سار اإلنسان إي رين الخ ينة .والخ ينة

م ب ة هنا ب مرة لدعو العابرين ل سقو مع ا.
(أي-:)11-2:10

"  -2و عاد اليهو فقال.

 -1اصبر علي قليال فابدي لك انه بعد الجل اهلل كالم.
 -1احمل معرفتي من بعيد و انسب ب ار لصانعي.
 -4حقا ال يكذب كالمي صحيح المعرفة عندك.

 -1هوذا اهلل عزيز و لكنه ال يرذل احدا عزيز قدرة القلب.
 -0ال يحيي الشرير بل يجري قضاء البائسين.

 -6ال يحول عينيه عن البار بل مع الملوك يجلسهم على الكرسي ابدا فيرتفعون.
 -3ان اوثقوا بالقيود ان اخذوا في حبالة الذل.

 -9فيظهر لهم افعالهم و معاصيهم النهم تجبروا.

 -20و يفتح اذانهم لالنذار و يامر بان يرجعوا عن االثم.

 -22ان سمعوا و اطاعوا قضوا ايامهم بالخير و سنيهم بالنعم.

 -21و ان لم يسمعوا فبحربة الموت يزولون و يموتون بعدم المعرفة.
 -21اما فجار القلب فيذخرون غضبا ال يستغيثون اذا هو قيدهم.
 -24تموت نفسهم في الصبا و حياتهم بين المابونين.
 -21ينجي البائس في ذله و يفتح اذانهم في الضيق.

 -20و ايضا يقودك من وجه الضيق الى رحب ال حصر فيه و يمال مؤونة مائدتك دهنا.
 -26حجة الشرير اكملت فالحجة و القضاء يمسكانك.

 -23عند غضبه لعله يقودك بصفقة فكثرة الفدية ال تفكك.
 -29هل يعتبر غناك ال التبر و ال جميع قوى الثروة.

 -10ال تشتاق الى الليل الذي يرفع شعوبا من مواضعهم.

 -12احذر ال تلتفت الى اال ثم النك اخترت هذا على الذل.
 -11هوذا اهلل يتعالى بقدرته من مثله معلما.

 -11من فرض عليه طريقه او من يقول له قد فعلت شرا.
 -14اذكر ان تعظم عمله الذي يغني به الناس.

 -11كل انسان يبصر به الناس ينظرونه من بعيد.

 -10هوذا اهلل عظيم و ال نعرفه و عدد سنيه ال يفحص.
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 -16النه يجذب قطار الماء تسح مط ار من ضبابها.

 -13الذي تهطله السحب و تقطره على اناس كثيرين.
 -19فهل يعلل احد عن شق الغيم او قصيف مظلته.

 -10هوذا بسط نوره على نفسه ثم يتغطى باصول اليم.
 -12النه بهذه يدين الشعوب و يرزق القوت بكثرة.
 -11يغطي كفيه بالنور و يامره على العدو.

 -11يخبر به رعده المواشي ايضا بصعوده "
ي9)22-4923

دعوة ل س وك بالبر ي للا ي الخ ية .ولسبي ا.ا إذكر أن تعظم عمله.
(أي-:)14-2:16

"  -2فلهذا اضطرب قلبي و خفق من موضعه.

 -1اسمعوا سماعا رعد صوته و الزمزمة الخارجة من فيه.

 -1تحت كل السماوات يطلقها كذا نوره الى اكناف االرض.

 -4بعد يزمجر صوت يرعد بصوت جالله و ال يؤخرها اذ سمع صوته.
 -1اهلل يرعد بصوته عجبا يصنع عظائم ال ندركها.

 -0النه يقول للثلج اسقط على االرض كذا لوابل المطر وابل امطار عزه.
 -6يختم على يد كل انسان ليعلم كل الناس خالقهم.
 -3فتدخل الحيوانات الماوي و تستقر في اوجرتها.

 -9من الجنوب تاتي االعصار و من الشمال البرد.

 -20من نسمة اهلل يجعل الجمد و تتضيق سعة المياه.
 -22ايضا بري يطرح الغيم يبدد سحاب نوره.

 -21فهي مدورة متقلبة بادارته لتفعل كل ما يامر به على وجه اال رض المسكونة.
 -21سواء كان للتاديب او الرضه او للرحمة يرسلها.

 -24انصت الى هذا يا ايوب و قف و تامل بعجائب اهلل.
 -21اتدرك انتباه اهلل اليها او اضاءة نور سحابه.

 -20اتدرك موازنة السحاب معجزات الكامل المعارف.

 -26كيف تسخن ثيابك اذا سكنت االرض من ريح الجنوب.
 -23هل صفحت معه الجلد الممكن كالمراة المسبوكة.

 -29علمنا ما نقول له اننا ال نحسن الكالم بسبب الظلمة.
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 -10هل يقص عليه كالمي اذا تكلمت هل ينطق االنسان لكي يبتلع.

 -12و االن ال يرى النور الباهر الذي هو في الجلد ثم تعبر الريح فتنقيه.
 -11من الشمال ياتي ذهب عند اهلل جالل مرهب.

 -11القدير ال ندركه عظيم القوة و الحق و كثير البر ال يجاوب.
 -14لذلك فلتخفه الناس كل حكيم القلب ال يراعي "
ي9)31-4924

هنا لديث عن اإلسلنارة ،إمن إسلنارت عيناه يدرك عمال ا .العجيبة ويسبلت ع ي ا صنع النـور مـن الظلمـة..

ألعلك صفحت معه الفلك ..صفلت ا بس ت )

سفر طوبيا -:طوبيا فى إنفتاح عينيه هو إشارة لألعمى الذى عاد له بصره .

القسم األول (طوبيا -:)0 : 1 - 2 : 2

(طوبيا )2

"  -2كان طوبيا و هو من سبط و مدينة نفتالي التي في الجليل االعلى فوق نحشون وراء الطريق االخذ

غربا و الى يسارها مدينة صفت.

 -1قد جلي في عهد شلمناسر ملك اشور اال انه مع كونه في الجالء لم يفارق سبيل الحق.

 -1حتى كان كل ما يتيسر له يقسمه كل يوم على من جلي معه من اخوانه الذين من جنسه.
 -4و مع انه كان احدث الجميع في سبط نفتالي لم يكن على شيء من شؤون االحداث.

 -1و كان اذا قصدوا كلهم عجول الذهب التي عملها ياربعام ملك اسرائيل يتخلف وحده عن سائرهم.

 -0فيمضي الى اورشليم الى هيكل الرب و هناك كان يسجد للرب اله اسرائيل و يوفي جميع بواكيره و

اعشاره.

 -6و اذا كانت السنة الثالثة كان يجعل جميع اعشاره للدخالء و الغرباء.
 -3و على هذا و امثاله كان مثاب ار منذ صبوته على وفق شريعة اهلل.

 -9و لما ان صار رجال اتخذ له امراة من سبطه اسمها حنة فولد له منها ولد فسماه باسمه.

 -20و ادبه منذ صغره على تقوى اهلل و اجتناب كل خطيئة.

 -22و لما جلي مع امراته و ولده الى مدينة نينوى حيث كانت كل عشيرته.

 -21و قد كانوا كلهم ياكلون من اطعمة االمم كان هو يصون نفسه و لم يتنجس قط بماكوالتهم.
 -21و الجل انه كان يذكر الرب بكل قلبه اتاه اهلل حظوة لدى الملك شلمناسر.
 -24فاطلق له ان يذهب حيثما شاء و يفعل ما يريد.

 -21فكان يطوف على كل من كان في الجالء و يرشدهم بنصائح الخالص.

 -20ثم انه قدم راجيس مدينة ماداي و كان معه مما اثره به الملك عشرة قناطير من الفضة.
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 -26فراى بين الجمهور الغفير الذي من جنسه رجال من سبطه يقال له غابيلوس في فاقة فدفع اليه الزنة

المذكورة من الفضة بصك.

 -23و كان بعد ايام كثيرة ان مات الملك شلمناسر فملك سنحاريب ابنه مكانه فوقع بنو اسرائيل عنده موقع

الكراهة.

 -29و كان طوبيا يطوف كل يوم على جميع عشيرته و يعزيهم و يؤاسي كل واحد من امواله على قدر

وسعه.

 -10فيطعم الجياع و يكسو العراة و يدفن الموتى و القتلى بغيرة شديدة.

 -12و لما قفل الملك سنحاريب من ارض يهوذا هاربا من الضربة التي حاقه اهلل بها بسبب تجديفه و طفق

لحنقه يقتل كثيرين من بني اسرائيل كان طوبيا يدفن اجسادهم.
 -11فنما ذلك الى الملك فامر بقتله و ضبط جميع ماله.

 -11فهرب طوبيا بولده و زوجته عاريا و اختبا الن كثيرين كانوا يحبونه.
 -14و كان بعد خمسة و اربعين يوما ان قتل الملك ابناه.
 -11فعاد طوبيا الى منزله و رد عليه كل ماله" .

(طوبيا )1

"  -2و كان بعد ذلك في يوم عيد الرب ان صنعت مادبة عظيمة في بيت طوبيا.
 -1فقال البنه هلم فادع بعضا من سبطنا من المتقين هلل لياكلوا معنا.

 -1فانطلق ثم عاد فاخبره ان واحدا من بني اسرائيل مذبوح ملقى في السوق فلما سمع طوبيا نهض من

موضعه مسرعا و ترك العشاء و بلغ الجثة و هو صائم.

 -4فرفعها و حملها الى بيته س ار ليدفنها بالتحفظ بعد مغيب الشمس.
 -1و بعد ان خبا الجثة اكل الطعام باكيا مرتعدا.

 -0فذكر الكالم الذي تكلم به الرب على لسان عاموس النبي ايام اعيادكم تتحول الى عويل و نحيب.
 -6و لما غربت الشمس ذهب و دفنها.

 -3و كان جميع ذوي قرابته يلومونه قائلين الجل هذا امر بقتلك و ما كدت تنجو من قضاء الموت حتى

عدت تدفن الموتى.

 -9و اما طوبيا فاذ كان خوفه من اهلل اعظم من خوفه من الملك كان ال يزال يخطف جثث القتلى و يخباها

في بيته فيدفنها عند انتصاف الليل.

 -20و اتفق في بعض االيام و قد تعب من دفن الموتى انه وافى بيته فرمى بنفسه الى جانب الحائط و

نام.

 -22فوقع ذرق من عش خطاف في عينيه و هو سخن فعمي.

 -21و انما اذن الرب ان تعرض له هذه التجربة لتكون لمن بعده قدوة صبره كايوب الصديق.
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 -21فانه اذ كان لم ينفك عن تقوى اهلل منذ صغره و حافظا لوصاياه لم يكن يتذمر على اهلل لما ناله من

بلوى العمى.

 -24و لكنه ثبت في خوف اهلل شاك ار له طول ايام حياته.

 -21و كما كان القديس ايوب يعيره الملوك كان انسباء هذا و ذووه يسخرون من عيشته قائلين.
 -20اين رجاؤك الذي الجله كنت تبذل الصدقات و تدفن الموتى.
 -26فيزجرهم طوبيا قائال ال تتكلموا كذا.

 -23فانما نحن بنو القديسين و انما ننتظر تلك الحياة التي يهبها اهلل للذين ال يصرفون ايمانهم عنه ابدا.

 -29و كانت حنة امراته تذهب كل يوم الى الحاكة و تاتي من تعب يديها بما يتاتى لها تحصيله من الميرة.
 -10و اتفق انها اخذت جديا و حملته الى البيت.

 -12فلما سمع بعلها صوت ثغاء الجدي قال انظروا لعله يكون مسروقا فردوه على اربابه اذ ال يحل لنا ان

ناكل و ال نلمس شيئا مسروقا.

 -11فاجابته امراته و هي مغضبة قد وضح بطالن رجائك و صدقاتك االن قد عرفت و بهذا الكالم و مثله

كانت تعيره" .

(طوبيا )0 - 2 : 1

"  -2حينئذ ان طوبيا و طفق يصلي بدموع.

 -1و قال عادل انت ايها الرب و جميع احكامك مستقيمة و طرقك كلها رحمة و حق و حكم.
 -1فاالن اذكرني يا رب و ال تنتقم عن خطاياي و ال تذكر ذنوبي و ال ذنوب ابائي.

 -4النا لم نطع اوامرك فالجل ذلك اسلمنا الى النهب و الجالء و الموت و اصبحنا احدوثة و عا ار في جميع

االمم التي بددتنا بينها.

 -1فاالن يا رب عظيمة احكامك النا لم نعمل بحسب وصاياك و ال سلكنا بخلوص امامك.

 -0و االن يا رب بحسب مشيئتك اصنع بي و مر ان تقبض روحي بسالم الن الموت لي خير من الحياة" .
القسم الثاني (طوبيا -:)11 - 6 : 1

"  -6و اتفق في ذلك اليوم عينه ان سارة بنة رعوئيل في راجيس مدينة الماديين سمعت هي ايضا تعيي ار من

احدى جواري ابيها.

 -3النه كان قد عقد لها على سبعة رجال و كان شيطان اسمه ازموداوس يقتلهم على اثر دخولهم عليها

في الحال.

 -9و اذ كانت تنتهر الجارية لذنب اجابتها قائلة ال راينا لك ابنا و ال ابنة على االرض يا قاتلة ازواجها.

 -20اتريدين ان تقتليني كما قتلت سبعة رجال فلما سمعت هذا الكالم صعدت الى علية بيتها فاقامت ثالثة

ايام و ثالث ليال ال تاكل و ال تشرب.
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 -22بل استمرت تصلي و تتضرع الى اهلل بدموع ان يكشف عنها هذا العار.
 -21و لما اتمت صالتها في اليوم الثالث و باركت الرب.

 -21قالت تبارك اسمك يا اله ابائنا الذي بعد غضبه يصنع الرحمة و في زمان البؤس يغفر الخطايا للذين

يدعونه.

 -24اليك يا رب اقبل بوجهي و اليك اصرف ناظري.

 -21اتوسل اليك يا رب ان تحلني من وثاق هذا العار او تاخذني عن االرض.

 -20انك يا رب عالم باني لم اشته رجال قط و اني قد صنت نفسي منزهة عن كل شهوة.
 -26و لم اكن قط امازج ارباب المالهي و ال اعاشر السالكين بالطيش.
 -23و انما رضيت بان اتخذ رجال لخوفك ال لشهوتي.

 -29و لعلي لم اكن مستاهلة لهم او لم يكونوا مستحقين لي فلعلك ابقيتني لبعل اخر.
 -10الن مشورتك ال يدركها انسان.

 -12على ان من يعبدك يوقن ان حياته ان انقضت بالمحن فستفوز باكليلها و ان حلت به شدة فسينقذ و

ان عرض على التاديب فله ان يرجع الى رحمتك.

 -11النك ال تسر بهالكنا فتلقي السكينة بعد العاصفة و بعد البكاء و النحيب تفيض التهلل.
 -11فليكن اسمك يا اله اسرائيل مباركا مدى الدهور "

القسم الثالث (طوبيا -:)9 : 0 - 14 : 1
(طوبيا )11 - 14 : 1

"  14.في ذلك الحين استجيبت صلوات االثنين امام مجد اهلل العلي
.11

فارسل الرب مالكه القديس رافائيل ليشفي كال االثنين اللذين رفعت صلواتهما في وقت واحد الى

حضرة الرب "

(طوبيا )4
" .2

و اذ خال طوبيا ان قد استجيبت صالته وتهيا له ان يموت استدعى اليه طوبيا ابنه

1.

اذا قبض اهلل نفسي فادفن جسدي واكرم والدتك جميع ايام حياتها

1.
4.
.1

0.
6.
3.

و قال له اسمع يا بني كلمات في واجعلها في قلبك مثل االساس

و اذكر ما المشقات التي عانتها الجلك في جوفها وما كان اشدها

و متى استوفت هي ايضا زمان حياتها فادفنها الى جانبي

و انت فليكن اهلل في قلبك جميع ايام حياتك واحذر ان ترضى بالخطيئة وتتعدى وصايا الرب الهنا

تصدق من مالك وال تحول وجهك عن فقير وحينئذ فوجه الرب ال يحول عنك

كن رحيما على قدر طاقتك
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.9

ان كان لك كثير فابذل كثي ار وان كان لك قليل فاجتهد ان تبذل القليل عن نفس طيبة

20.

فانك تدخر لك ثوابا جميال الى يوم الضرورة

21.

ان الصدقة هي رجاء عظيم عند اهلل العلي لجميع صانعيها

22.
.21

24.
21.
20.
.26

23.
29.
10.
.12

الن الصدقة تنجي من كل خطيئة ومن الموت وال تدع النفس تصير الى الظلمة

احذر لنفسك يا بني من كل زنى وال تتجاوز امراتك مستبيحا معرفة االثم ابدا
و ال تدع الكبر يستولي على افكارك واقوالك الن الكبر مبدا كل هالك

و كل من خدمك بشيء فاوفه اجرته لساعته واجرة اجيرك ال تبق عندك ابدا

كل ما تكره ان يفعله غيرك بك فاياك ان تفعله انت بغيرك

كل خبزك مع الجياع والمساكين واكس العراة من ثيابك

ضع خبزك وخمرك على مدفن البار وال تاكل وال تشرب منهما مع الخطاة

التمس مشورة الحكيم دائما

و بارك اهلل في كل حين واسترشده لتقويم سبلك واقرار كل مشوراتك فيه

ثم اعلم يا بني اني قد اعطيت وانت صغير عشرة قناطير من الفضة لغابيلوس في راجيس مدينة

الماديين ومعي بها صك

11.
.11

و حيث ذلك فانظر كيف تتوصل اليه فتقبض منه الزنة المذكورة من الفضة وترد عليه صكه

و ال تخف يا ولدي فانا نعيش عيشة الفقراء ولكن سيكون لنا خير كثير اذا اتقينا اهلل وابتعدنا عن كل

خطيئة وفعلنا خي ار "

(طوبيا )1
" 2.

1.

فاجاب طوبيا اباه وقال يا ابت كل ما امرتني به افعله

و اما هذا المال فما ادري كيف احصله فان الرجل ال يعرفني وانا ال اعرفه فما العالمة التي اعطيها له

بل الطريق التي تؤدي الى هناك ال اعرفها ايضا

.1

فاجابه ابوه وقال ان عندي صكه فاذا عرضته عليه فانه يؤدي عاجال

1.

فبينما خرج طوبيا اذا بفتى بهي قد وقف مشم ار كانه متاهب للمسير

4.
0.
.6

3.

و االن هلم فالتمس لك رجال ثقة يصحبك باجرته حتى تستوفي المال وانا حي

فسلم عليه وهو يجهل انه مالك اهلل وقال من اين اقبلت يا فتى الخير

قال انا من بني اسرائيل فقال له طوبيا هل تعرف الطريق االخذة الى بالد الماديين

قال اعرفها وقد سلكت جميع طرقها م ار ار كثيرة وكنت نازال باخينا غابيلوس المقيم براجيس مدينة

الماديين التي في جبل احمتا

9.

.20

فقال له طوبيا انتظرني حتى اخبر ابي بهذا

و دخل طوبيا واخبر اباه بجميع ذلك فتعجب ابوه وطلب ان يدخل عليه
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22.

فدخل وسلم عليه وقال ليكن لك فرح دائم

21.

فقال له الفتى كن طيب القلب فانك عن قليل تنال البرء من لدن اهلل

21.
.24

رجعت

21.
20.
26.
.23

29.
10.
12.
.11

11.
14.
11.
.10

16.
.13

فاجاب طوبيا واي فرح يكون لي انا المقيم في الظالم ال ابصر ضوء السماء

فقال له طوبيا هل لك ان تبلغ ابني الى غابيلوس في راجيس مدينة الماديين وانا اوفيك اجرتك متى

فقال له المالك اخذه واعود به اليك

فقال له طوبيا اخبرني من اي عشيرة ومن اي سبط انت

فقال له رافائيل المالك افي نسب االجير حاجتك ام في االجير الذي يذهب مع ابنك

و لكن لكي ال اقلق بالك انا عزريا بن حننيا العظيم

فقال له طوبيا انك من نسب كريم غير اني ارجو ان ال يسوءك كوني طلبت معرفة نسبك

فقال له المالك هاءنذا اخذ ابنك سالما وساعود به اليك سالما

قال طوبيا انطلقا بسالم وليكن اهلل في طريقكما ومالكه يرافقكما

حينئذ اخذا كل ما ارادا اخذه من اهبة الطريق وودع طوبيا اباه وامه وسا ار كالهما معا
فلما فصال جعلت امه تبكي وتقول قد اخذت عكازة شيخوختنا وابعدتها عنا

ال كان هذا المال الذي ارسلته الجله

لقد كان في رزقنا القليل ما يكفي الن نعد النظر الى ولدنا غنى عظيما

فقال لها طوبيا ال تبكي ان ولدنا سيصل سالما ويعود الينا سالما وعيناك تبصرانه

فاني واثق بان مالك اهلل الصالح يصحبه ويدبره في جميع احواله حتى يرجع الينا بفرح

فكفت امه عن البكاء عند هذا الكالم وسكتت "

(طوبيا )9 - 2 : 0
" .2

و سافر طوبيا والكلب يتبعه فبات اول منزلة بجانب نهر دجلة

1.

فارتاع طوبيا وصرخ بصوت عظيم قائال يا موالي قد اقتحمني

1.
4.
.1

0.

و خرج ليغسل رجليه فاذا بحوت عظيم قد خرج ليفترسه

فقال له المالك امسك بخيشومه واجتذبه اليك ففعل كذلك واجتذبه الى اليبس فاخذ يختبط عند رجليه

فقال له المالك شق جوف الحوت واحتفظ بقلبه ومرارته وكبده فان لك بها منفعة لعالج مفيد

ففعل كذلك ثم شوى من لحمه فاخذا للطريق وملحا سائره حتى يكون لهما ما يكفيهما الى ان يبلغا

راجيس مدينة الماديين

.6

ثم ان طوبيا سال المالك وقال له نشدتك يا اخي عزريا ان تخبرني ما العالج الذي يؤخذ من هذه

االشياء التي امرتني ان اذخرها من الحوت
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3.

فاجابه المالك قائال اذا القيت شيئا من قلبه على الجمر فدخانه يطرد كل جنس من الشياطين في

.9

و المرارة تنفع لمسح العيون التي عليها غشاء فتب ار "

رجل كان او امراة بحيث ال يعود يقربهماابدا

القسم الرابع (طوبيا  2 : 9 - 20 : 0ألخ)-:
(طوبيا )11 - 20 : 0

"  20.و قال طوبيا اين تريد ان ننزل

22.

فقال المالك ان هنا رجال اسمه رعوئيل من ذوي قرابتك من سبطك وله بنت اسمها سارة وليس له من

21.

فجميع ماله مستحق لك وال بد لك ان تتخذها زوجة

24.

فاجاب طوبيا وقال اني سمعت انه قد عقد لها على سبعة ازواج فماتوا وقد سمعت ايضا ان الشيطان

ذكر وال انثى سواها
.21
قتلهم

21.
.20

26.

فاخطبها الى ابيها فانه يزوجها منك

فالجل هذا اخاف ان يصيبني مثل ذلك وانا وحيد البوي فانزل شيخوختهما الى الجحيم بالحزن

فقال له المالك رافائيل استمع فاخبرك من هم الذين يستطيع الشيطان ان يقوى عليهم

ان الذين يتزوجون فينفون اهلل من قلوبهم ويتفرغون لشهوتهم كالفرس والبغل اللذين ال فهم لهما

اولئك للشيطان عليهم سلطان

23.

فانت اذا تزوجتها ودخلت المخدع فامسك عنها ثالثة ايام وال تتفرغ معها اال للصلوات

10.

و في الليلة الثانية تكون مقبوال في شركة االباء القديسين

.29

12.
.11

و في تلك الليلة اذا احرقت كبد الحوت ينهزم الشيطان

و في الليلة الثالثة تنال البركة حتى يولد لكما بنون سالمون

و بعد انقضاء الليلة الثالثة تتخذ البكر بخوف الرب وانت راغب في البنين اكثر من الشهوة لكي تنال

بركة ذرية ابراهيم "

(طوبيا )6
" 2.

ثم دخال على رعوئيل فتلقاهما رعوئيل بالمسرة

.1

و بعد هذا الكالم قال رعوئيل من اين انتما ايها االخوان الفتيان فقاال له من سبط نفتالي من جالء

1.

نينوى

4.
1.

و اذ نظر رعوئيل الى طوبيا قال لحنة زوجته ما اشبه هذا الرجل بذي قرابتي

فقال لهما رعوئيل هل تعرفان طوبيا اخي فقاال نعرفه

فلما اكثر من الثناء عليه قال المالك لرعوئيل ان طوبيا الذي انت تسال عنه هو ابو هذا
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0.

فالقى رعوئيل بنفسه وقبله بدموع وبكى على عنقه

.3

و بكت حنة امراته وسارة ابنتهما ايضا

6.
9.

و قال بركة لك يا بني انك ابن رجل صالح فاضل

و بعد ان تحادثوا امر رعوئيل ان يذبح كبش وتهيا مادبة ودعاهما ان يتكئا للغذاء

20.

فقال طوبيا اني ال اكل اليوم طعاما ههنا وال اشرب ما لم تجيبني الى ما انا سائله وتعدني ان تعطيني

.22

فلما سمع رعوئيل هذا الكالم ارتعد لمعرفته بما اصاب السبعة الرجال الذين دخلوا عليها وخاف ان

21.

قال له المالك ال تخف ان تعطيها لهذا فان ابنتك له ينبغي ان تكون زوجة النه يخاف اهلل ولذلك لم

.21

حينئذ قال رعوئيل ال اشك ان اهلل قد تقبل صلواتي ودموعي امامه

سارة ابنتك

يصيب هذا ما اصابهم وفيما هو متردد ولم يردد عليه جوابا

يقدر غيره ان ياخذها

24.

و لعله الجل ذلك ساقكما اهلل الى حتى تتزوج هذه بذي قرابتها على حسب شريعة موسى واالن ال

تشك اني اعطيكها

.21

ثم اخذ بيمين ابنته سارة وسلمها الى يمين طوبيا قائال اله ابراهيم واله اسحق واله يعقوب يكون

20.

ثم اخذوا صحيفة وكتبوا فيها عقد الزواج

23.

و دعا رعوئيل حنة زوجته وامرها ان تهيا مخدعا اخر

معكما وهو يقرنكما ويتم بركته عليكما

26.
29.
.10

و بعد ذلك اكلوا وباركوا اهلل

و ادخلته سارة ابنتها وهي باكية

و قالت لها تشجعي يا بنية ورب السماء يؤتيك فرحا بدل الغم الذي قاسيته "

(طوبيا )3
" 2.

و لما فرغوا من العشاء ادخلوا عليها الفتى

1.

حينئذ قبض المالك رافائيل على الشيطان واوثقه في برية مصر العليا

1.
.4

فذكر طوبيا كالم المالك فاخرج من كيسه فلذة من الكبد والقاها على الجمر المشتعل

و وعظ طوبيا البكر وقال لها يا سارة قومي نصلي الى اهلل اليوم وغدا وبعد غد فانا في هذه الليالي

الثالث نتحد باهلل وبعد انقضاء الليلة الثالثة نكون في زواجنا

1.

النا بنو القديسين فال ينبغي لنا ان نقترن اقتران االمم الذين ال يعرفون اهلل

.6

و قال طوبيا ايها الرب اله ابائنا لتباركك السماوات واالرض والبحر والينابيع واالنهار وجميع خالئقك

0.

فقاما معا وصليا كالهما بحرارة حتى يعافيهما

التي فيها
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3.
9.

انت جبلت ادم من تراب االرض واتيته حواء عونا

و االن يارب انت تعلم اني ال لسبب الشهوة اتخذ اختي زوجة وانما رغبة في النسل الذي يبارك فيه

اسمك الى دهر الدهور
.20

و قالت سارة ايضا ارحمنا يا رب ارحمنا حتى نشيخ كالنا معا في عافية

21.

النه قال اخشى ان يصيبه ما اصاب غيره من الرجال السبعة الذين دخلوا عليها

22.
.21

24.
21.
20.
.26

23.
29.

و كان نحو وقت صياح الديك ان رعوئيل امر ان يجمع اليه غلمانه فانطلقوا معه واحتفروا قب ار

فلما اعدوا القبر رجع رعوئيل الى زوجته وقال لها

ابعثي واحدة من جواريك لترى هل مات حتى اواريه قبل ضوء النهار

فانفذت احدى جواريها فدخلت المخدع فاذا هما سالمان معافيان وهما نائمان معا
فعادت واخبرت بهذه البشرى فبارك رعوئيل وحنة زوجته الرب

قائلين نباركك ايها الرب اله اسرائيل من اجل انه لم يصبنا ما كنا نتوقعه
فانك قد اتيتنا رحمتك وحبست عنا العدو الذي يضطهدنا

و رحمت الوحيدين فاجعلهما يارب يباركانك اتم بركة ويقدمان لك قربان تسبيحك وعافيتهما حتى تعلم

االمم كافة انك انت االله الواحد في االرض كلها

.10

و للحال امر رعوئيل غلمانه ان يردموا القبر الذي حفروه قبل ضوء الصباح

11.

و امر بذبح بقرتين سمينتين واربعة اكبش وان تهيا وليمة لجميع جيرانه واصدقائه

12.
.11
.14

ثم اوعز الى زوجته ان تعد وليمة وتصلح ما ينبغي للمسافرين من الزاد

و استحلف رعوئيل طوبيا ان يقيم عنده اسبوعين

و اعطى رعوئيل لطوبيا نصف ماله كله وكتب لطوبيا صكا بالنصف الباقي ان يستولي عليه بعد

موتهما "

(طوبيا )9
" 2.

ثم ان طوبيا استدعى المالك الذي كان يحسبه انسانا وقال له يا اخي عزريا اسالك ان تسمع كالمي

1.

و لكني مع ذلك اسالك ان تاخذ دواب وغلمانا وتنطلق الى غابيلوس في راجيس مدينة الماديين وترد

.1

اني لو جعلت نفسي عبدا لك لما وفيت بعنايتك حق الوفاء

عليه صكه وتقبض منه الفضة وتدعوه الى عرسي

4.

النك تعلم ان ابي يحسب االيام فان زدت في ابطائي يوما واحدا حزنت نفسه

0.

حينئذ اخذ رافائيل اربعة من غلمان رعوئيل وجملين وسافر الى راجيس مدينة الماديين ولقي غابيلوس

.1

و انت ترى ان رعوئيل قد استحلفني ولست استطيع ان استخف بحلفه

فدفع اليه صكه واستوفى منه المال كله

6.

و عرفه امر طوبيا بن طوبيا وكل ما وقع واتى به معه الى العرس
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.3

فلما دخل بيت رعوئيل وجد طوبيا متكئا فنهض قائما وقبال بعضهما بعضا وبكى غابيلوس وبارك اهلل

20.

و تحل البركة على زوجتك وعلى والديكما

9.

.22

و قال يباركك الرب اله اسرائيل النك ابن رجل صالح جدا بار متقي اهلل صانع صدقات

و تريان بنيكما وبني بنيكما الى الجيل الثالث والرابع ويكون نسلكما مباركا من اله اسرائيل المالك الى

دهر الدهور
.21

فقالوا كلهم امين ثم تقدموا الى الوليمة اال انهم اتخذوا وليمة العرس بخوف اهلل "

القسم الخامس (طوبيا  2 : 22 - 2 : 20ألخ)-:
(طوبيا )20
" .2

و لما ابطا طوبيا هناك لسبب العرس قلق ابوه طوبيا وقال لماذا ترى ابطا ابني وما الذي عاقه هناك

1.

و اخذه حزن شديد هو وحنة امراته وطفق كالهما يبكيان لتخلف ابنهما عن الرجوع في يوم الميعاد

1.
.4

العل غابيلوس قد مات وليس من يرد له المال

و كانت امه تبكي بدموع ال تنقطع وهي تقول اه اوه يا بني لماذا ارسلناك في الغربة يا نور ابصارنا

وعكازة شيخوختنا وعزاء عيشتنا ورجاء عقبنا

1.

لقد كان لنا فيك وحدك كل شيء فلم يكن ينبغي لنا ان نرسلك عنا

.6

فلم يكن ذلك يفيدها ادنى تعزية وكانت كل يوم تقوم مسرعة فتتشوف من كل جهة وتنظر في جميع

0.

فكان طوبيا يقول لها اسكتي وال تقلقي ان ابننا سالم والرجل الذي ارسلناه معه ثقة جدا

الطرق التي كانت تظن ان ابنها يرجع منها لعلها تراه عن بعد مقبال

3.

و اما رعوئيل فقال لصهره امكث ههنا وانا انفذ الى طوبيا ابيك من يخبره بسالمتك

.20

و بعد ان اكثر رعوئيل من االلحاح على طوبيا فابى ان يسمع بوجه من الوجوه اعطاه سارة ونصف

.22

قائال مالك الرب القدوس يكون في طريقكما ويبلغكما سالمين وتجدان كل شيء عند ابويكما بخير

21.

و اقبل الوالدان على ابنتهما يقبالنها ثم صرفاها

9.

فقال له طوبيا اني العلم ان ابي وامي يحسبان االيام وارواحهما معذبة قلقا

امواله كلها من غلمان وجوار ومواش وابل وبقر وفضة كثيرة وصرفه من عنده بسالم فرحا

وترى عيناي بنيكما قبل موتي

.21

و اوصياها ان تكرم حمويها وتحب بعلها وتدبر عيالها وتسوس بيتها وتحفظ نفسها غير ملومة "

(طوبيا )22
" .2

و فيما هم راجعون وقد بلغوا الى حاران التي في وسط الطريق جهة نينوى في اليوم الحادي عشر

1.

فلنتقدم نحن ان احببت والعيال وزوجتك يلحقوننا على مهل مع المواشي

1.

قال المالك يا اخي طوبيا انك تعلم كيف فارقت اباك
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4.

و اذ توافقا على المضي قال رافائيل لطوبيا خذ معك من مرارة الحوت فان لنا بها حاجة فاخذ طوبيا

.1

و اما حنة فكانت كل يوم تجلس عند الطريق على راس الجبل حيث كانت تستطيع ان تنظر على بعد

من المرارة وانطلقا

0.

فلما كانت تتشوف ذات يوم من ذلك الموضع نظرت على بعد وللوقت عرفت انه ابنها قادما فبادرت

واخبرت بعلها قائلة هوذا ابنك ات

.6

3.

و قال رافائيل لطوبيا اذا دخلت بيتك فاسجد في الحال للرب الهك واشكر له ثم ادن من ابيك وقبله

و اطل لساعتك عينيه بمرارة الحوت هذه التي معك واعلم انه للحين تنفتح عيناه ويرى ابوك ضوء

السماء ويفرح برؤيتك
9.

حينئذ سبق الكلب الذي كان معه في الطريق وكان كانه بشير يبدي مسرته ببصبصة ذنبه

.20

فقام ابوه وهو اعمى وجعل يجري وهو يتعثر برجليه فناول يده لغالم وخرج لمالقاة ابنه

21.

ثم سجدوا هلل وشكروا له وجلسوا

22.
21.
24.
.21

20.
26.
.23

و استقبله وقبله هو وامراته وطفق كالهما يبكيان من الفرح

فاخذ طوبيا من مرارة الحوت وطلى عيني ابيه

و مكث مقدار نصف ساعة فبدا يخرج من عينيه غشاوة كغرقئ البيض

فامسكها طوبيا وسحبها من عينيه وللوقت عاد الى طوبيا بصره
فمجد اهلل هو وامراته وكل من كان يعرفه

و قال طوبيا اباركك ايها الرب اله اسرائيل النك ادبتني وشفيتني وهاءنذا ارى طوبيا ولدي

و اما سارة كنته فوصلت بعد سبعة ايام هي وجميع العيال بسالم والغنم واالبل ومال كثير مما للمراة

مع المال الذي استوفاه من غابيلوس

29.

و اخبر ابويه بجميع احسانات اهلل التي انعم بها عليه على يد ذلك الرجل الذي ذهب معه

.12

و عملوا وليمة سبعة ايام وفرحوا كلهم فرحا عظيما "

10.

و وفد على طوبيا احيور ونباط وهما ذوا قرابة له فرحين وهناه بجميع ما من اهلل به عليه من الخير

القسم السادس (طوبيا  2 : 24 - 2 : 21ألخ)-:
(طوبيا )21
" 2.

حينئذ دعا طوبيا ابنه اليه وقال له ماذا ترى نعطي هذا الرجل القديس الذي ذهب معك

1.

اخذني ورجع بي سالما والمال هو استوفاه من عند غابيلوس وبه حصلت على زوجتي وهو كف

.1

فاجاب طوبيا وقال البيه يا ابت اي اجرة نعطيه واي شيء يكون موازيا الحسانه

عنها الشيطان وفرح ابويها وخلصني من افتراس الحوت واياك ايضا هو جعلك تبصر نور السماء وبه غمرنا

بكل خير فماذا عسى ان نعطيه مما يكون موازيا لهذه
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.4

لكني اسالك يا ابت ان نساله هل يرضى ان ياخذ النصف من كل ما جئنا به

0.

حينئذ خاطبهما س ار وقال باركا اله السماء واعترفا له امام جميع االحياء لما اتاكما من مراحمه

1.
.6

3.
9.

فدعاه الوالد وولده واخذاه ناحية وجعال يساالنه ان يتنازل ويقبل النصف من جميع ما جاءا به

اما سر الملك فخير ان يكتم واما اعمال اهلل فاذاعتها واالعتراف بها كرامة
صالحة الصالة مع الصوم والصدقة خير من ادخار كنوز الذهب

الن الصدقة تنجي من الموت وتمحو الخطايا وتؤهل االنسان لنوال الرحمة والحياة االبدية

20.

و اما الذين يعملون المعصية واالثم فهم اعداء النفسهم

21.

انك حين كنت تصلي بدموع وتدفن الموتى وتترك طعامك وتخبا الموتى في بيتك نها ار وتدفنهم ليال

.22

اما انا فاعلن لكما الحق وما اكتم عنكما ام ار مستو ار

كنت انا ارفع صالتك الى الرب

21.

و اذ كنت مقبوال امام اهلل كان ال بد ان تمتحن بتجربة

21.

فاني انا رافائيل المالك احد السبعة الواقفين امام الرب

.24

20.
26.
.23

29.
10.
12.
.11

و االن فان الرب قد ارسلني الشفيك واخلص سارة كنتك من الشيطان
فلما سمعا مقالته هذه ارتاعا وسقطا على اوجههما على االرض مرتعدين

فقال لهما المالك سالم لكم ال تخافوا

الني لما كنت معكم انما كنت بمشيئة اهلل فباركوه وسبحوه

و كان يظهر لكم اني اكل واشرب معكم وانما انا اتخذ طعاما غير منظور وشرابا ال يبصره بشر

و االن قد حان ان ارجع الى من ارسلني وانتم فباركوا اهلل وحدثوا بجميع عجائبه

و بعد ان قال هذا ارتفع عن ابصارهم فلم يعودوا يعاينونه بعد ذلك

حينئذ لبثوا ثالث ساعات منطرحين على وجوههم يباركون اهلل ثم نهضوا وحدثوا بجميع عجائبه "

(طوبيا )21
" 2.

حينئذ فتح طوبيا الشيخ فاه مباركا للرب وقال عظيم انت يارب الى االبد وفي جميع الدهور ملكك

.1

اعترفوا للرب يا بني اسرائيل وسبحوه امام جميع االمم

1.
4.

سواه

1.
.0

6.
3.

النك تجرح وتشفي وتحدر الى الجحيم وتصعد منه وليس من يفر من يدك

فانه فرقكم بين االمم الذين يجهلونه لكي تخبروا بمعجزاته وتعرفوهم ان ال اله قاد ار على كل شيء

هو ادبنا الجل اثامنا وهو يخلصنا الجل رحمته

انظروا االن ما صنع لنا واعترفوا له بخوف ورعدة ومجدوا ملك الدهور باعمالكم
اما انا ففي ارض جالئي اعترف له النه اظهر جالله في امة خاطئة

ارجعوا االن ايها الخطاة واصنعوا امام اهلل ب ار واثقين بانه يصنع لكم رحمة
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9.

اما انا فنفسي تتهلل به

20.

باركوا الرب يا جميع مختاريه اقيموا ايام فرح واعترفوا له

21.

اشكري هلل نعمته عليك وباركي اله الدهور حتى يعود فيشيد مسكنه فيك ويرد اليك جميع اهل الجالء

.22

يا اورشليم مدينة اهلل ان الرب ادبك باعمال يديك

وتبتهجي الى دهر الدهور

21.

تتاللئين بسنى بهيج وجميع شعوب االرض لك يسجدون

21.

النهم فيك يدعون االسم العظيم

.24

20.
26.
.23

29.
10.
12.
11.
.11

يزورك االمم من االقاصي بقرابينهم ويسجدون فيك للرب ويعتدون ارضك ارضا مقدسة
ملعونين يكونون الذين استهانوا بك والذين جدفوا عليك يدانون ويباركك الذين يبنونك

اما انت فتفرحين ببنيك النهم يباركون كافة والى الرب يحتشدون

طوبى للذين يحبونك ويفرحون لك بالسالم

باركي يا نفسي الرب الن الرب الهنا خلص اورشليم مدينته من جميع شدائدها

طوبى لي ان بقي من ذريتي من يبصر بهاء اورشليم

ابواب اورشليم من ياقوت وزمرد وكل محيط اسوارها من حجر كريم

و جميع اسواقها مفروشة بحجر ابيض نقي وفي شوارعها ينشد هللويا
مبارك الرب الذي عظمها وليكن ملكه فيها الى دهر الدهور امين "

(طوبيا )24
" 2.

و فرغ طوبيا من كالمه وعاش طوبيا بعدما عاد بصي ار اثنتين واربعين سنة وراى بني حفدته

.1

و كان حين ذهب بصره ابن ست وخمسين سنة وعاد يبصر وهو ابن ستين سنة

1.
4.
1.
.0

6.

فتمت سنوه مئة واثنتين ودفن بكرامة في نينوى

و قضى بقية حياته مسرو ار واذ بلغ من تقوى اهلل غاية حسنة انتقل بسالم

و لما حضرته الوفاة دعا ابنه طوبيا وبني ابنه السبعة الفتيان وقال لهم

قد دنا دمار نينوى الن كالم الرب ال يذهب باطال واخوتنا الذين تفرقوا من ارض اسرائيل يرجعون اليها
و كل ارضها المقفرة ستمتلئ وبيت اهلل الذي احرق فيها سيستانف بناؤه وسيرجع الى هناك جميع

خائفي اهلل

3.

و ستترك االمم اصنامها وترحل الى اورشليم فتقيم بها

.20

اسمعوا يا بني البيكم اعبدوا الرب بحق وابتغوا عمل مرضاته

9.

22.

و تفرح فيها ملوك االرض كافة ساجدة لملك اسرائيل

و اوصوا بنيكم بعمل العدل والصدقات وان يذكروا اهلل ويباركوه كل حين بالحق وبكل طاقاتهم
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21.

اسمعوا لي يا بني ال تقيموا ههنا بل اي يوم دفنتم والدتكم معي في قبر واحد ففي ذلك اليوم وجهوا

.21

فاني ارى ان اثمه سيهلكه

21.

فوجدهما سالمين بشيخوخة صالحة فاهتم بهما وهو اغمض اعينهما واحرز كل ميراث بيت رعوئيل

خطواتكم للخروج من هذا الموضع

24.

فكان ان طوبيا بعد موت امه ارتحل عن نينوى بزوجته وبنيه وبني بنيه ورجع الى حمويه

وراى بني بنيه الى الجيل الخامس

.20
.26

و بعد ان استوفى تسعا وتسعين سنة في مخافة الرب دفن بفرح

و لبث كل ذوي قرابته وجميع اعقابه في عيشة صالحة وسيرة مقدسة وكانوا مرضيين لدى اهلل

والناس وجميع سكان االرض "

القراءات:

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)3،6 :10

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :يو)12-24:1

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس2( :كو)21-2:20
الكــــــــــــــــــــــاثوليكون2( :يو)26-21:1

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)26-9:3

مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)1،4 :11

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :يو)21-2:1

مزمور بـاكر (مـز -6 " -:)3،6 :10طهرنـي بالزوفـا فـاطهر اغسـلني فـابيض اكثـر مـن الـثلج -3 .اسـمعني

سرو ار و فرحا فتبتهج عظام سحقتها "
مخمور با ر9

على بزوفاك فأطهر= اللي ي ر هو الندم النلي ير نت ال ناهن بالخوإنا .والمعنن
تنضح ّ
يم ..تغسلني بالمعمودية) فأبيض أكثر من الثلج.

تسمعني سرو ار وفرحا= خبار الغفران واللصول ع

ن دم المسني

البنوة بالمعمودية.

إنجيل باكر (يو-:)12-24:1

"  -24و كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن االنسان.

 -21لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة االبدية.

 -20النه هكذا احب اهلل العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة

االبدية.

 -26النه لم يرسل اهلل ابنه الى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم.

 -23الذي يؤمن به ال يدان و الذي ال يؤمن قد دين النه لم يؤمن باسم ابن اهلل الوحيد.
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 -29و هذه هي الدينونة ان النور قد جاء الى العالم و احب الناس الظلمة اكثر من النور الن اعمالهم

كانت شريرة.

 -10الن كل من يعمل السيات يبغض النور و ال ياتي الى النور لئال توبخ اعماله.
 -12و اما من يفعل الحق فيقبل الى النور لكي تظهر اعماله انها باهلل معمولة "

إنجيل با ر9
هو بقية لديث السيد المسي مع نيقوديموس .وإيت ي ير السيد المسي ل لينة النلاسنية ي الصن ي  .إالمعمودينة

هي موت مع المسي وييامة معت ،والموت ان بالص ي  .ول ن المسي مات لقناً ألجنل نل الب نر ،ول نن النلي
ي من هو اللي يخ نصا من آمن به فال يدان ومن ال يؤمن به فقـد ديـن .المسني منات بالصن ي

معت بالمعمودية .والص ي

هو ما ع

ونلنن نمنوت

ل معمودية معناها ويول ا .

البولس (2كو-:)21-2:20

"  -2فاني لست اريد ايها االخوة ان تجهلوا ان اباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة و جميعهم اجتازوا في

البحر.

 -1و جميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة و في البحر.
 -1و جميعهم اكلوا طعاما واحدا روحيا.

 -4و جميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا النهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم و الصخرة كانت

المسيح.

 -1لكن باكثرهم لم يسر اهلل النهم طرحوا في القفر.

 -0و هذه االمور حدثت مثاال لنا حتى ال نكون نحن مشتهين شرو ار كما اشتهى اولئك.

 -6فال تكونوا عبدة اوثان كما كان اناس منهم كما هو مكتوب جلس الشعب لالكل و الشرب ثم قاموا للعب.
 -3و ال نزن كما زنى اناس منهم فسقط في يوم واحد ثالثة و عشرون الفا.
 -9و ال نجرب المسيح كما جرب ايضا اناس منهم فاهلكتهم الحيات.

 -20و ال تتذمروا كما تذمر ايضا اناس منهم فاهلكهم المهلك.

 -22فهذه االمور جميعها اصابتهم مثاال و كتبت النذارنا نحن الذين انتهت الينا اواخر الدهور.
 -21اذا من يظن انه قائم فلينظر ان ال يسقط.

 -21لم تصبكم تجربة اال بشرية و لكن اهلل امين الذي ال يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون بل سيجعل مع

التجربة ايضا المنفذ لتستطيعوا ان تحتملوا "
البولس9
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عبور البلر األلمر مع موس

ان رم اًخ ل موت والقيامة بالمعمودية مع المسني  .وال عنام الرولني ي المنن نان

رم اًخ لإلإخارسليا .ول ن الرسول ينبت ن بعد ل هلا ه ك ال ثيرون .والمعن
بل الم م يااً ن نس ك بلقوى.

ن المعمودية واللناول ليسنا ناإيين،

الكاثوليكون (2يو-:)26-21:1

"  -21اكتب اليكم ايها االوالد النه قد غفرت لكم الخطايا من اجل اسمه.

 -21اكتب اليكم ايها االباء النكم قد عرفتم الذي من البدء اكتب اليكم ايها االحداث النكم قد غلبتم الشرير

اكتب اليكم ايها االوالد النكم قد عرفتم االب.

 -24كتبت اليكم ايها االباء النكم قد عرفتم الذي من البدء كتبت اليكم ايها االحداث النكم اقوياء و كلمة

اهلل ثابتة فيكم و قد غلبتم الشرير.

 -21ال تحبوا العالم و ال االشياء التي في العالم ان احب احد العالم فليست فيه محبة االب.

 -20الن كل ما في العالم شهوة الجسد و شهوة العيون و تعظم المعيشة ليس من االب بل من العالم.
 -26و العالم يمضي و شهوته و اما الذي يصنع مشيئة اهلل فيثبت الى االبد "

ال اثولي ون9
ل

إلي م ي ا األبناء ألنت يد فرت ل م خ اينا ما هنلا بالمعمودينة .ول نن هنلا

األ ياء اللي إي العالم .

ي فني بنل

للبنوا العنالم و

اإلبركسيس (أع-:)26-9:3

"  -9و كان قبال في المدينة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر و يدهش شعب السامرة قائال انه شيء

عظيم.

 -20و كان الجميع يتبعونه من الصغير الى الكبير قائلين هذا هو قوة اهلل العظيمة.
 -22و كانوا يتبعونه لكونهم قد اندهشوا زمانا طويال بسحره.

 -21و لكن لما صدقوا فيلبس و هو يبشر باالمور المختصة بملكوت اهلل و باسم يسوع المسيح اعتمدوا

رجاال و نساء.

 -21و سيمون ايضا نفسه امن و لما اعتمد كان يالزم فيلبس و اذ راى ايات و قوات عظيمة تجرى

اندهش.

 -24و لما سمع الرسل الذين في اورشليم ان السامرة قد قبلت كلمة اهلل ارسلوا اليهم بطرس و يوحنا.
 -21اللذين لما نزال صليا الجلهم لكي يقبلوا الروح القدس.

 -20النه لم يكن قد حل بعد على احد منهم غير انهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع.
 -26حينئذ وضعا االيادي عليهم فقبلوا الروح القدس "
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اإلبر سيس9
نرى هنا واع األيادي لل ول الرو القدس بعد المعمودية.
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يوم السبت من األسبوع السادس

إنجيل القداس (مر-:)11-40:20

رجوع للفهرس

"  -40و جاءوا الى اريحا و فيما هو خارج من اريحا مع تالميذه و جمع غفير كان بارتيماوس االعمى ابن

تيماوس جالسا على الطريق يستعطي.

 -46فلما سمع انه يسوع الناصري ابتدا يصرخ و يقول يا يسوع ابن داود ارحمني.
 -43فانتهره كثيرون ليسكت فصرخ اكثر كثي ار يا ابن داود ارحمني.

 -49فوقف يسوع و امر ان ينادى فنادوا االعمى قائلين له ثق قم هوذا يناديك.
 -10فطرح رداءه و قام و جاء الى يسوع.

 -12فاجاب يسوع و قال له ماذا تريد ان افعل بك فقال له االعمى يا سيدي ان ابصر.
 -11فقال له يسوع اذهب ايمانك قد شفاك فللوقت ابصر و تبع يسوع في الطريق "

إنجيل القداس9

هنا نسمع عن فاء األعم برليماوس ،واسلنارت عينيت وتبع يسوع في الطريق .ثم نألي يوم األلد لنسنمع عنن
إسننلنارة عم ن مخننر وللننك عننن ري ن اإلسننللمام إنني المنناء المعموديننة) ول ننن ناللننظ هنننا [ ]4ص نراخ األعم ن

واص ارره ع

الصراخ [ ]3نت خ ص ب يمانت.

مزمور إنجيل القداس (مـز -2 " -:)1،2 :12طـوبى للـذي غفـر اثمـه و سـترت خطيتـه -1 .طـوبى لرجـل ال

يحسب له الرب خطية و ال في روحه غش "
مخمور القداس9

طوباهم الذين تركت لهم أثامهم= هلا يلم إي المعمودية .ول نت مل ور هنا ألن-9

 -4األعم لدثت لت إسلنارة وعرم الر ولبعت وهلا

ويلبعت إ ّ ل من إسلنارت عينيت " وب ألنقياء الق

يلندث إ ّ لمنن لر نت ثامنت إنال يم نن ن يعنرم النر
ألن م يعاينون ا ".مت)695

 -3يول السيد المسي إيمانك خلصك والخالص هو إي فران الخ ايا.
القراءات:

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)3،6 :63

اإلبركســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)10-9:16

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس( :أف)6-2:4

إنجيـــــــــــــــل القـــــــــــــــداس( :مر)11-40:20

مزمـــور إنجيـــل القـــداس( :مز)1،2 :12

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :مت)3-2:9

الكــــــــــــــــــــــاثوليكون2( :بط)12-21:2

222

قراءات الصوم الكبير (يوم السبت من األسبوع السادس)

مزمور باكر (مز " -:)3،6 :63ال تذكر علينا ذنوب االولين لتتقدمنا مراحمك سريعا الننا قد تذللنا جدا .اعنا
يا اله خالصنا من اجل مجد اسمك و نجنا و اغفر خطايانا من اجل اسمك "

مخمور با ر9

فلتدركنا رأفاتك= برإات المسي

ألننا قد إفتقرنا جدا= بسب

فانا إل نا يب ت عمياناً مف وجين.

ثرة خ ايانا.

إنجيل باكر (مت-:)3-2:9

"  -2فدخل السفينة و اجتاز و جاء الى مدينته.

 -1و اذا مفلوج يقدمونه اليه مطروحا على فراش فلما راى يسوع ايمانهم قال للمفلوج ثق يا بني مغفورة لك

خطاياك.

 -1و اذا قوم من الكتبة قد قالوا في انفسهم هذا يجدف.

 -4فعلم يسوع افكارهم فقال لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم.

 -1ايما ايسر ان يقال مغفورة لك خطاياك او ان يقال قم و امش.

 -0و لكن لكي تعلموا ان البن االنسان سلطانا على االرض ان يغفر الخطايا حينئذ قال للمفلوج قم احمل

فراشك و اذهب الى بيتك.

 -6فقام و مضى الى بيته.

 -3فلما راى الجموع تعجبوا و مجدوا اهلل الذي اعطى الناس سلطانا مثل هذا "
إنجيل با ر9

نسمع هنا عن فاء مخ ع بأن يال لت المسي مغفورة لك خطاياك= إال فاء اللقيقي هنو إني فنران الخ اينا منا

رينا إي إنجيل القداس ومخمور القداس.
البولس (أف-:)6-2:4

"  -2فاطلب اليكم انا االسير في الرب ان تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها.
 -1بكل تواضع و وداعة و بطول اناة محتملين بعضكم بعضا في المحبة.
 -1مجتهدين ان تحفظوا وحدانية الروح برباط السالم.

 -4جسد واحد و روح واحد كما دعيتم ايضا في رجاء دعوتكم الواحد.
 -1رب واحد ايمان واحد معمودية واحدة.

 -0اله و اب واحد للكل الذي على الكل و بالكل و في كلكم.

 -6و لكن لكل واحد منا اعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح "
البولس9
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أن تحفظوا وحدانية الروح= نلن مولودين من الماء والرو  .إلاً نلن نولد ولنا ولدانية الرو وع يننا ن نلفظ نا
برباط السالم الكامل .وهلا بأن نس ك بكل تواضع وطول أناة.

الكاثوليكون (2بط-:)12-21:2

"  -21لذلك منطقوا احقاء ذهنكم صاحين فالقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها اليكم عند
استعالن يسوع المسيح.

 -24كاوالد الطاعة ال تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم.

 -21بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا انتم ايضا قديسين في كل سيرة.
 -20النه مكتوب كونوا قديسين الني انا قدوس.

 -26و ان كنتم تدعون ابا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد فسيروا زمان غربتكم بخوف.

 -23عالمين انكم افتديتم ال باشياء تفنى بفضة او ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من االباء.
 -29بل بدم كريم كما من حمل بال عيب و ال دنس دم المسيح.

 -10معروفا سابقا قبل تاسيس العالم و لكن قد اظهر في االزمنة االخيرة من اجلكم.

 -12انتم الذين به تؤمنون باهلل الذي اقامه من االموات و اعطاه مجدا حتى ان ايمانكم و رجـاءكم همـا فـي

اهلل "

ال اثولي ون9

ي مل ال اثولي ون ما بد ه البولس .إنرى يم نلفظ ولدانية الرو اللي خلناها بالمعمودينة ال تشـاكلوا شـهواتكم

السابقة ..كونوا أنتم أيضا قديسين ..سيروا زمان غربتكم بخوف.
اإلبركسيس (أع-:)10-9:16

"  -9و لما مضى زمان طويل و صار السفر في البحر خط ار اذ كان الصوم ايضا قد مضى جعل بولس

ينذرهم.

 -20قائال ايها الرجال انا ارى ان هذا السفر عتيد ان يكون بضرر و خسارة كثيرة ليس للشحن و السفينة

فقط بل النفسنا ايضا.

 -22و لكن كان قائد المئة ينقاد الى ربان السفينة و الى صاحبها اكثر مما الى قول بولس.

 -21و الن المينا لم يكن موقعها صالحا للمشتى استقر راي اكثرهم ان يقلعوا من هناك ايضا عسى ان

يمكنهم االقبال الى فينكس ليشتوا فيها و هي مينا في كريت تنظر نحو الجنوب و الشمال الغربيين.

 -21فلما نسمت ريح جنوب ظنوا انهم قد ملكوا مقصدهم فرفعوا المرساة و طفقوا يتجاوزون كريت على

اكثر قرب.

 -24و لكن بعد قليل هاجت عليها ريح زوبعية يقال لها اوروكليدون.

 -21فلما خطفت السفينة و لم يمكنها ان تقابل الريح سلمنا فصرنا نحمل.
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 -20فجرينا تحت جزيرة يقال لها كلودي و بالجهد قدرنا ان نملك القارب.

 -26و لما رفعوه طفقوا يستعملون معونات حازمين السفينة و اذ كانوا خائفين ان يقعوا في السيرتس انزلوا

القلوع و هكذا كانوا يحملون.

 -23و اذ كنا في نوء عنيف جعلوا يفرغون في الغد.
 -29و في اليوم الثالث رمينا بايدينا اثاث السفينة.

 -10و اذ لم تكن الشمس و ال النجوم تظهر اياما كثيرة و اشتد علينا نوء ليس بقليل انتزع اخي ار كل رجاء

في نجاتنا.

 -12فلما حصل صوم كثير حينئذ وقف بولس في وسطهم و قال كان ينبغي ايها الرجال ان تذعنوا لي و ال

تقلعوا من كريت فتسلموا من هذا الضرر و الخسارة.

 -11و االن انذركم ان تسروا النه ال تكون خسارة نفس واحدة منكم اال السفينة.
 -11النه وقف بي هذه الليلة مالك االله الذي انا له و الذي اعبده.

 -14قائال ال تخف يا بولس ينبغي لك ان تقف امام قيصر و هوذا قد وهبك اهلل جميع المسافرين معك.
 -11لذلك سروا ايها الرجال الني اومن باهلل انه يكون هكذا كما قيل لي.
 -10و لكن ال بد ان نقع على جزيرة "

اإلبر سيس9

هنا نرى [ ]4موت ولياة رمخ ل معمودية 9إبولس ومن معت انوا إي موت ملق وصارت ل م لياة.
[ ]3اإلسلنارة 9إبولس يرى مالك يخبرهم ن م لن ي ك من م لد.
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األحد السادس من الصوم المقدس

رجوع للفهرس

إنجيل القداس (يو-:)42-2:9

"  -2و فيما هو مجتاز راى انسانا اعمى منذ والدته.

 -1فساله تالميذه قائلين يا معلم من اخطا هذا ام ابواه حتى ولد اعمى.
 -1اجاب يسوع ال هذا اخطا و ال ابواه لكن لتظهر اعمال اهلل فيه.

 -4ينبغي ان اعمل اعمال الذي ارسلني ما دام نهار ياتي ليل حين ال يستطيع احد ان يعمل.
 -1ما دمت في العالم فانا نور العالم.

 -0قال هذا و تفل على االرض و صنع من التفل طينا و طلى بالطين عيني االعمى.

 -6و قال له اذهب اغتسل في بركة سلوام الذي تفسيره مرسل فمضى و اغتسل و اتى بصيرا.

 -3فالجيران و الذين كانوا يرونه قبال انه كان اعمى قالوا اليس هذا هو الذي كان يجلس و يستعطي.
 -9اخرون قالوا هذا هو و اخرون انه يشبهه و اما هو فقال اني انا هو.

 -20فقالوا له كيف انفتحت عيناك.

 -22اجاب ذاك و قال انسان يقال له يسوع صنع طينا و طلى عيني و قال لي اذهب الى بركة سلوام و

اغتسل فمضيت و اغتسلت فابصرت.

 -21فقالوا له اين ذاك قال ال اعلم.

 -21فاتوا الى الفريسيين بالذي كان قبال اعمى.

 -24و كان سبت حين صنع يسوع الطين و فتح عينيه.

 -21فساله الفريسيون ايضا كيف ابصر فقال لهم وضع طينا على عيني و اغتسلت فانا ابصر.

 -20فقال قوم من الفريسيين هذا االنسان ليس من اهلل النه ال يحفظ السبت اخرون قالوا كيف يقدر انسان

خاطئ ان يعمل مثل هذه االيات و كان بينهم انشقاق.

 -26قالوا ايضا لالعمى ماذا تقول انت عنه من حيث انه فتح عينيك فقال انه نبي.
 -23فلم يصدق اليهود عنه انه كان اعمى فابصر حتى دعوا ابوي الذي ابصر.
 -29فسالوهما قائلين اهذا ابنكما الذي تقوالن انه ولد اعمى فكيف يبصر االن.
 -10اجابهم ابواه و قاال نعلم ان هذا ابننا و انه ولد اعمى.

 -12و اما كيف يبصر االن فال نعلم او من فتح عينيه فال نعلم هو كامل السن اسالوه فهو يتكلم عن

نفسه.

 -11قال ابواه هذا النهما كانا يخافان من اليهود الن اليهود كانوا قد تعاهدوا انه ان اعترف احد بانه

المسيح يخرج من المجمع.

 -11لذلك قال ابواه انه كامل السن اسالوه.

 -14فدعوا ثانية االنسان الذي كان اعمى و قالوا له اعطي مجدا هلل نحن نعلم ان هذا االنسان خاطئ.
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 -11فاجاب ذاك و قال اخاطئ هو لست اعلم انما اعلم شيئا واحدا اني كنت اعمى و االن ابصر.
 -10فقالوا له ايضا ماذا صنع بك كيف فتح عينيك.

 -16اجابهم قد قلت لكم و لم تسمعوا لماذا تريدون ان تسمعوا ايضا العلكم انتم تريدون ان تصيروا له

تالميذ.

 -13فشتموه و قالوا انت تلميذ ذاك و اما نحن فاننا تالميذ موسى.

 -19نحن نعلم ان موسى كلمه اهلل و اما هذا فما نعلم من اين هو.

 -10اجاب الرجل و قال لهم ان في هذا عجبا انكم لستم تعلمون من اين هو و قد فتح عيني.

 -12و نعلم ان اهلل ال يسمع للخطاة و لكن ان كان احد يتقي اهلل و يفعل مشيئته فلهذا يسمع.
 -11منذ الدهر لم يسمع ان احدا فتح عيني مولود اعمى.
 -11لو لم يكن هذا من اهلل لم يقدر ان يفعل شيئا.

 -14اجابوا و قالوا له في الخطايا ولدت انت بجملتك و انت تعلمنا فاخرجوه خارجا.

 -11فسمع يسوع انهم اخرجوه خارجا فوجده و قال له اتؤمن بابن اهلل.
 -10اجاب ذاك و قال من هو يا سيد الومن به.

 -16فقال له يسوع قد رايته و الذي يتكلم معك هو هو.
 -13فقال اومن يا سيد و سجد له.

 -19فقال يسوع لدينونة اتيت انا الى هذا العالم حتى يبصر الذين ال يبصرون و يعمى الذين يبصرون.
 -40فسمع هذا الذين كانوا معه من الفريسيين و قالوا له العلنا نحن ايضا عميان.

 -42قال لهم يسوع لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية و لكن االن تقولون اننا نبصر فخطيتكم باقية "

إنجيل القداس 9

نندرك ا .و السنماء) وال نفاء

المسي ي في عم منل و دلت هلا هو نل مننا بلسن

ال بيعنة ،إنولند عميانناً

اللي هي موت وييامة مع النر يسنوع المرسـل منن ا

ليع يننا خنالص .وننرى ن المولنود عمن صنارت لنت 9

ان باإلسللمام إي بركة سلوام الذي تفسيره المرسل= والمرسل هو الر يسوع .واإلسللمام هو رمخ ل معمودية

 )4ر ية جسدية ،إل إنفللت عيناه الخارجيلان و بصر.

 )3ر ية رولية إل لدثت لت إسلنارة وعرم المسي ويال لت أؤمن يا رب وسجد له.

وهلا اإلنجيل يقر يوم لد اللناصير إالمعمودية ع ت إسلنارة.
مزمور إنجيل القداس (مز -6 " -:)2،6 :241اسرع اجبني يا رب فنيت روحي ال تحجب وجهك عني فاشبه

الهابطين في الجب -2 .يا رب اسمع صالتي و اصغ الى تضرعاتي بامانتك استجب لي بعدلك "
مخمور اإلنجيل9
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إستجب لي يا رب عاجال فقد فنيت روحي= هنله ن وة ي ن

منن لنم يعلمند ،ليعلمند .ألن منن ممنن واعلمند خ نص

مر .)43943وبعد المعمودية نخ نئ ل نن بند ن نقندم لوبنة ،إاللوبنة هن معمودينة ثانينة .و ياناً ل لوبنة نصنرخ

يائ ين لوبني إألو ألنك نت الر إل ي إر.)46924
القراءات:

مزمـــــــور العشـــــــية( :مز)1،1 :20

الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون2( :يو)12-21:1

إنجيــــــــل العشــــــــية( :لو)11-11:21

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)16-16:16

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :مت)19-2:11

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :يو)42-2:9

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)2 :11

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس( :كو)26-1:1

مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)2،6 :241

مزمور العشية (مز -1 " -:)1،1 :20جربت قلبي تعهدته ليال محصـتني ال تجـد فـي ذمومـا ال يتعـدى فمـي.

 -1تمسكت خطواتي باثارك فما زلت قدماي "
مخمور الع ية9

في ظلما= هله هي لجار ا .اللي لنقي .ثبت خطواتي في سبلك= صالة  .ألسنلمر
محصتني بالنار فلم تجد ّ
بساً ثو المعمودية األبي=.

إنجيل العشية (لو-:)11-11:21

"  -11و اجتاز في مدن و قرى يعلم و يسافر نحو اورشليم.

 -11فقال له واحد يا سيد اقليل هم الذين يخلصون فقال لهم.

 -14اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق فاني اقول لكم ان كثيرين سيطلبون ان يدخلوا و ال يقدرون.

 -11من بعدما يكون رب البيت قد قام و اغلق الباب و ابتداتم تقفون خارجا و تقرعون الباب قائلين يا رب

يا رب افتح لنا يجيب و يقول لكم ال اعرفكم من اين انتم.

 -10حينئذ تبتدئون تقولون اكلنا قدامك و شربنا و علمت في شوارعنا.

 -16فيقول اقول لكم ال اعرفكم من اين انتم تباعدوا عني يا جميع فاعلي الظلم.

 -13هناك يكون البكاء و صرير االسنان متى رايتم ابراهيم و اسحق و يعقوب و جميع االنبياء في ملكوت

اهلل و انتم مطروحون خارجا.

 -19و ياتون من المشارق و من المغارب و من الشمال و الجنوب و يتكئون في ملكوت اهلل.
 -10و هوذا اخرون يكونون اولين و اولون يكونون اخرين.

 -12في ذلك اليوم تقدم بعض الفريسيين قائلين له اخرج و اذهب من ههنا الن هيرودس يريد ان يقتلك.
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 -11فقال لهم امضوا و قولوا لهذا الثعلب ها انا اخرج شياطين و اشفي اليوم و غدا و في اليوم الثالث

اكمل.

 -11بل ينبغي ان اسير اليوم و غدا و ما يليه النه ال يمكن ان يهلك نبي خارجا عن اورشليم.

 -14يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة االنبياء و راجمة المرسلين اليها كم مرة اردت ان اجمع اوالدك كما

تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها و لم تريدوا.

 -11هوذا بيتكم يترك لكم خرابا و الحق اقول لكم انكم ال ترونني حتى ياتي وقـت تقولـون فيـه مبـارك االتـي

باسم الرب "

إنجيل الع ية9

مالا بعد المعمودية -9جاهدوا لل لدخ وا من البا

الاني للن

يغ ن ر البينت البنا

مامننا إنقنم خارجناً

نقننرع ..إنسننمع ال أعــرفكم مــن أيــن أنــتم .المعموديننة هنني مننوت مننع المسنني وييامننة معننت إنني لينناة جدينندة .وع ن

المعلمنند ن يخلننار ري ن المننوت عننن العننالم ليخلبننر اللينناة الجدينندة .والمننوت عننن العننالم هننو ال ري ن الانني .
وال ري الاي هنو يبنول األلنم ي الصن ي

النلي يسنم بنت ا .ل لنقينة .ول نن المسني

لن ليجمنع ال نل كـم مـرة

أردت أن أجمع بنيك ..ولم تريدوا إلاً إرادة ا .ن نخ ص والمواوع ملويم ع  .ثيرين إعلمدوا .ول ن ما هنو

مويف م بعد ن إعلمدوا.

مزمور باكر (مز " -:)2 :11اقض لي يا رب الني بكمالي سلكت و على الرب توكلت بال تقلقل .جربني يا
رب و امتحني صف كليتي و قلبي .الن رحمتك امام عيني و قد سلكت بحقك "
مخمور با ر9

إبلني يا رب وجربني= نقني بلجاربك لل

ون مرائي إأه ك.

إنجيل باكر (مت-:)19-2:11

"  -2حينئذ خاطب يسوع الجموع و تالميذه.

 -1قائال على كرسي موسى جلس الكتبة و الفريسيون.

 -1فكل ما قالوا لكم ان تحفظوه فاحفظوه و افعلوه و لكن حسب اعمالهم ال تعملوا النهم يقولون و ال

يفعلون.

 -4فانهم يحزمون احماال ثقيلة عسرة الحمل و يضعونها على اكتاف الناس و هم ال يريدون ان يحركوها

باصبعهم.

 -1و كل اعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس فيعرضون عصائبهم و يعظمون اهداب ثيابهم.
 -0و يحبون المتكا االول في الوالئم و المجالس االولى في المجامع.
 -6و التحيات في االسواق و ان يدعوهم الناس سيدي سيدي.

 -3و اما انتم فال تدعوا سيدي الن معلمكم واحد المسيح و انتم جميعا اخوة.
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 -9و ال تدعوا لكم ابا على االرض الن اباكم واحد الذي في السماوات.

 -20و ال تدعوا معلمين الن معلمكم واحد المسيح.
 -22و اكبركم يكون خادما لكم.

 -21فمن يرفع نفسه يتضع و من يضع نفسه يرتفع.

 -21لكن ويل لكم ايها الكتبة و الفريسيون المراؤون النكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فال

تدخلون انتم و ال تدعون الداخلين يدخلون.

 -24ويل لكم ايها الكتبة و الفريسيون المراؤون النكم تاكلون بيوت االرامل و لعلة تطيلون صلواتكم لذلك

تاخذون دينونة اعظم.

 -21ويل لكم ايها الكتبة و الفريسيون المراؤون النكم تطوفون البحر و البر لتكسبوا دخيال واحدا و متى

حصل تصنعونه ابنا لجهنم اكثر منكم مضاعفا.

 -20ويل لكم ايها القادة العميان القائلون من حلف بالهيكل فليس بشيء و لكن من حلف بذهب الهيكل

يلتزم.

 -26ايها الجهال و العميان ايما اعظم الذهب ام الهيكل الذي يقدس الذهب.

 -23و من حلف بالمذبح فليس بشيء و لكن من حلف بالقربان الذي عليه يلتزم.
 -29ايها الجهال و العميان ايما اعظم القربان ام المذبح الذي يقدس القربان.
 -10فان من حلف بالمذبح فقد حلف به و بكل ما عليه.
 -12من حلف بالهيكل فقد حلف به و بالساكن فيه.

 -11و من حلف بالسماء فقد حلف بعرش اهلل و بالجالس عليه.

 -11ويل لكم ايها الكتبة و الفريسيون المراؤون النكم تعشرون النعنع و الشبث و الكمون و تركتم اثقل

الناموس الحق و الرحمة و االيمان كان ينبغي ان تعملوا هذه و ال تتركوا تلك.
 -14ايها القادة العميان الذين يصفون عن البعوضة و يبلعون الجمل.

 -11ويل لكم ايها الكتبة و الفريسيون المراؤون النكم تنقون خارج الكاس و الصحفة و هما من داخل

مملوان اختطافا و دعارة.

 -10ايها الفريسي االعمى نق اوال داخل الكاس و الصحفة لكي يكون خارجهما ايضا نقيا.

 -16ويل لكم ايها الكتبة و الفريسيون المراؤون النكم تشبهون قبو ار مبيضة تظهر من خارج جميلة و هي

من داخل مملوءة عظام اموات و كل نجاسة.

 -13هكذا انتم ايضا من خارج تظهرون للناس اب ار ار و لكنكم من داخل مشحونون رياء و اثما.

 -19ويل لكم ايها الكتبة و الفريسيون المراؤون النكم تبنون قبور االنبياء و تزينون مدافن الصديقين.
 -10و تقولون لو كنا في ايام ابائنا لما شاركناهم في دم االنبياء.
 -12فانتم تشهدون على انفسكم انكم ابناء قتلة االنبياء.
 -11فامال وا انتم مكيال ابائكم.
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 -11ايها الحيات اوالد االفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم.

 -14لذلك ها انا ارسل اليكم انبياء و حكماء و كتبة فمنهم تقتلون و تصلبون و منهم تجلدون في

مجامعكم و تطردون من مدينة الى مدينة.

 -11لكي ياتي عليكم كل دم زكي سفك على االرض من دم هابيل الصديق الى دم زكريا بن برخيا الذي

قتلتموه بين الهيكل و المذبح.

 -10الحق اقول لكم ان هذا كله ياتي على هذا الجيل.

 -16يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة االنبياء و راجمة المرسلين اليها كم مرة اردت ان اجمع اوالدك كما

تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها و لم تريدوا.
 -13هوذا بيتكم يترك لكم خرابا.

 -19الني اقول لكم انكم ال ترونني من االن حتى تقولوا مبارك االتي باسم الرب "

إنجيل با ر9

هو إنجيل الويالت اد ال لبة والفريسيين المرائين .إالويل لمن يس ك مث م بعد ن إعلمد.

البولس (كو-:)26-1:1

"  -1فاميتوا اعضاءكم التي على االرض الزنى النجاسة الهوى الشهوة الردية الطمع الذي هو عبادة

االوثان.

 -0االمور التي من اجلها ياتي غضب اهلل على ابناء المعصية.
 -6الذين بينهم انتم ايضا سلكتم قبال حين كنتم تعيشون فيها.

 -3و اما االن فاطرحوا عنكم انتم ايضا الكل الغضب السخط الخبث التجديف الكالم القبيح من افواهكم.
 -9ال تكذبوا بعضكم على بعض اذ خلعتم االنسان العتيق مع اعماله.

 -20و لبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه.

 -22حيث ليس يوناني و يهودي ختان و غرلة بربري و سكيثي عبد حر بل المسيح الكل و في الكل.
 -21فالبسوا كمختاري اهلل القديسين المحبوبين احشاء رافات و لطفا و تواضعا و وداعة و طول اناة.

 -21محتملين بعضكم بعضا و مسامحين بعضكم بعضا ان كان الحد على احد شكوى كما غفر لكم المسيح

هكذا انتم ايضا.

 -24و على جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال.

 -21و ليملك في قلوبكم سالم اهلل الذي اليه دعيتم في جسد واحد و كونوا شاكرين.

 -20لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى و انتم بكل حكمة معلمون و منذرون بعضكم بعضا بمزامير و تسابيح

و اغاني روحية بنعمة مترنمين في قلوبكم للرب.

 -26و كل ما عملتم بقول او فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين اهلل و االب به "

البولس9
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فأميتوا أعضاءكم التي على األرض= الموت عن
يج ن

وات العالم هو ال ري الاي وهلا ما نسميت باإلمالة الل

ن نمارس ن ا ليظننل اإلنسننان العلي ن ميل ناً  ،هننلا الننلى مننات إ ن المعموديننة  ،إننال نويظننت ثانيننة .وللننك ألننننا

لص نا ع

اإلنسان الجديد بالمعمودية.

الكاثوليكون (2يو-:)12-21:1

"  -21كتبت هذا اليكم انتم المؤمنين باسم ابن اهلل لكي تعلموا ان لكم حياة ابدية و لكي تؤمنوا باسم ابن

اهلل.

 -24و هذه هي الثقة التي لنا عنده انه ان طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا.

 -21و ان كنا نعلم انه مهما طلبنا يسمع لنا نعلم ان لنا الطلبات التي طلبناها منه.

 -20ان راى احد اخاه يخطئ خطية ليست للموت يطلب فيعطيه حياة للذين يخطئون ليس للموت توجد

خطية للموت ليس الجل هذه اقول ان يطلب.

 -26كل اثم هو خطية و توجد خطية ليست للموت.

 -23نعلم ان كل من ولد من اهلل ال يخطئ بل المولود من اهلل يحفظ نفسه و الشرير ال يمسه.
 -29نعلم اننا نحن من اهلل و العالم كله قد وضع في الشرير.

 -10و نعلم ان ابن اهلل قد جاء و اعطانا بصيرة لنعرف الحق و نحن في الحق في ابنه يسوع المسيح هذا

هو االله الحق و الحياة االبدية.

 -12ايها االوالد احفظوا انفسكم من االصنام امين "

ال اثولي ون9

لكم حياة أبدية= بالمعمودينة أنتم المؤمنون بإسـم اهلل= إمنن ممنن واعلمند خ نص منر )43943واألو د ل نم دالنة
عن نند ب نني م إن طلبـــتم شـــيئا يســـمع لنـــا .وا .يلف ننظ نفوس نننا م ننن الخ ي ننة .وأعطانـــا بصـــيرة= ه ننله ه نني إس ننلنارة

المعمودية.
اإلبركسيس (أع-:)16-16:16

"  -16فلما كانت الليلة الرابعة عشرة و نحن نحمل تائهين في بحر ادريا ظن النوتية نحو نصف الليل انهم

اقتربوا الى بر.

 -13فقاسوا و وجدوا عشرين قامة و لما مضوا قليال قاسوا ايضا فوجدوا خمس عشرة قامة.

 -19و اذ كانوا يخافون ان يقعوا على مواضع صعبة رموا من المؤخر اربع مراس و كانوا يطلبون ان يصير

النهار.

 -10و لما كان النوتية يطلبون ان يهربوا من السفينة و انزلوا القارب الى البحر بعلة انهم مزمعون ان

يمدوا مراسي من المقدم.

 -12قال بولس لقائد المئة و العسكر ان لم يبق هؤالء في السفينة فانتم ال تقدرون ان تنجوا.
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 -11حينئذ قطع العسكر حبال القارب و تركوه يسقط.

 -11و حتى قارب ان يصير النهار كان بولس يطلب الى الجميع ان يتناولوا طعاما قائال هذا هو اليوم

الرابع عشر و انتم منتظرون ال تزالون صائمين و لم تاخذوا شيئا.

 -14لذلك التمس منكم ان تتناولوا طعاما الن هذا يكون مفيدا لنجاتكم النه ال تسقط شعرة من راس واحد

منكم.

 -11و لما قال هذا اخذ خب از و شكر اهلل امام الجميع و كسر و ابتدا ياكل.
 -10فصار الجميع مسرورين و اخذوا هم ايضا طعاما.

 -16و كنا في السفينة جميع االنفس مئتين و ستة و سبعين "

اإلبر سيس9

هو يصة لوهان بولس الرسول ومن معت إي البلر ثم نجالت .وهي يصنة وانع ا ا بناء هننا لإل نارة للوهانننا إني

بلر هلا العالم ثم خالصنا بالمعمودية .ويارن9

نحمل تائهين موت)  . ..ثم

ل ك من رس لد م عرة لياة)

ثم تناولوا طعاما مسرورين= و د ا .بعد المعمودية يليوا إي لعخية و بع من جسد المسي .

صالة مساء األحد السادس
اإلنجيل( :مر-:)10-11 :3

من الصوم المقدس

"  -11و جاء الى بيت صيدا فقدموا اليه اعمى و طلبوا اليه ان يلمسه.

 -11فاخذ بيد االعمى و اخرجه الى خارج القرية و تفل في عينيه و وضع يديه عليه و ساله هل ابصر

شيئا.

 -14فتطلع و قال ابصر الناس كاشجار يمشون.

 -11ثم وضع يديه ايضا على عينيه و جعله يتطلع فعاد صحيحا و ابصر كل انسان جليا.
 -10فارسله الى بيته قائال ال تدخل القرية و ال تقل الحد في القرية "
هو عن فاء عم

نفس مواوع الصبا ل لأمل إيت)

المزمور ( " -:)2:40طوبى للذي ينظر الى المسكين في يوم الشر ينجيه الرب "

طوبى لمن يتفهم في أمر المسكين والفقير في يوم السوء ينجيه الرب هلا منا إع نت السنيد بنأن إهنلم بالمسنا ين
العميان) و فاهم إ نقلدي بت.
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رجوع للفهرس

يوم األلد المااني ي األلند السنادس نان إصنل اإلنجينل عنن نفاء المولنود عمن النلي إسنلنار ،إالمسني

لن

ل ننلا ،ل ننن الي ننود ننانوا عميان ناً بننالرو إ ننم ينندر وا مننن هننو المسنني ورإاننوه .وي نراءات هننلا األسننبوع للنندثنا عننن
المسي المرإو= .وينألي ينوم الجمعنة القنادم ليلندثنا عنن دينوننة هن ء العمينان الراإانين ،النلين رإانوا المسني

بالر م من ل ما صنعت وس م .ثم يألي السبت بأعظم معجخة صنع ا المسي وهي إيامة لعاخر .واأللند القنادم
هو لد ال نعانين وإينت إسنلقب وا المسني

ا

م

والصن ي

م نك ل نن م صن بوه بعند للنك .لنللك خربنت ور ن يم .القنراءات لنل م عنن

ري ن ل قيامننة والمجنند .إ نننا إنني هننلا األسننبوع ن نراهم يرإاننون المسنني  ،واألسننبوع القننادم هننو سننبوع ا

م

وإيننت يمننة رإنن= الي ننود ل مسنني  .ونننرى هنننا الخن ار ل ننم لرإان م المسنني  .ثننم القيامننة  ،إالمسنني يقننوم

ليقيم معت من ي من بت ويلبعت .

يوم اإلثنين:

ود ثيرين ل مسي ومع هلا يرإاونت ،مع ن المسي

سيقب ون اد المسي لللك سيمولون ،هم ل موا ع

ل ليع ي ل م ول نل العنالم ليناة .بنل هنم
نفس م بالموت.

يوم الثالثاء :عدم إيمان الي ود بالر م من ل ما صنع المسي مع م.

يوم األربعاء :المسي يقدم نفست خب اًخ ل لياة وليقيم من األموات ،ل ن الي ود يللمرون ع يت.

يوم الخميس :إجابة السنيد المسني ع ن الصندوييين بنأن هنناك ييامنة منن األمنوات ،ل نن ننرى رإن= الصندوييون
لت .وهلا إعالناً عن رإ= الي ود ل لياة اللي ل ب ا ل م السيد المسي .

يوم الجمعة" :هولا بيل م يلرك ل م خراباً" هلا جخاء رإا م ل مسي  .والقراءات لدور لول الدينونة .دينوننة ولئنك
اللين رإاوا المسي .

يـوم السـبت( :سـبت لعــازر) الراإانين ل مسني يخربنون ينوم الجمعننة) و لبناء المسني يقومنون .ل نن وردت يصننة
إيامة لعاخر هنا مقدمة ليوم لد ال عانين إالجماهير إسلقب ت المسني
لعاخر .والي ود ور ساء

نل م ثارل م المعجخة إدبروا الص ي

معج نخة إيامننة لعنناخر سننبباً إنني هننلا اإلسننلقبال وسننبباً إنني الص ن ي

ا

م مبا رة.

م نك بسنب

معجنخة إيامنة

ل ي يلخ صنوا منن المسني  .إ اننت
إواننع سننبت لعنناخر يبننل سننبوع

هلا األسبوع نرى إيت المسي المرإو= من عالم رير  ،وإ األسبوع القادم سبوع

م الر يسوع نرى

مالا يدم هلا العالم ل مسي اللى ل لفدائت وليع يت لياة  .هلا ما يظ ر بيعة الملبة الل إ ا، .

إو ل إ ل

ل

ء الراإاين .
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رجوع للفهرس

إنجيل القداس (يو-:)46-12:1

"  -12ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا.

 -11الذي يشهد لي هو اخر و انا اعلم ان شهادته التي يشهدها لي هي حق.
 -11انتم ارسلتم الى يوحنا فشهد للحق.

 -14و انا ال اقبل شهادة من انسان و لكني اقول هذا لتخلصوا انتم.

 -11كان هو السراج الموقد المنير و انتم اردتم ان تبتهجوا بنوره ساعة.

 -10و اما انا فلي شهادة اعظم من يوحنا الن االعمال التي اعطاني االب الكملها هذه االعمال بعينها التي

انا اعملها هي تشهد لي ان االب قد ارسلني.

 -16و االب نفسه الذي ارسلني يشهد لي لم تسمعوا صوته قط و ال ابصرتم هيئته.
 -13و ليست لكم كلمته ثابتة فيكم الن الذي ارسله هو لستم انتم تؤمنون به.
 -19فتشوا الكتب النكم تظنون ان لكم فيها حياة ابدية و هي التي تشهد لي.
 -40و ال تريدون ان تاتوا الي لتكون لكم حياة.
 -42مجدا من الناس لست اقبل.

 -41و لكني قد عرفتكم ان ليست لكم محبة اهلل في انفسكم.

 -41انا قد اتيت باسم ابي و لستم تقبلونني ان اتى اخر باسم نفسه فذلك تقبلونه.

 -44كيف تقدرون ان تؤمنوا و انتم تقبلون مجدا بعضكم من بعض و المجد الذي من االله الواحد لستم

تطلبونه.

 -41ال تظنوا اني اشكوكم الى االب يوجد الذي يشكوكم و هو موسى الذي عليه رجاؤكم.
 -40النكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني النه هو كتب عني.
 -46فان كنتم لستم تصدقون كتب ذاك فكيف تصدقون كالمي "

إنجيل القداس9
هنا نرى 1

ادات ل مسي [ ]4يولنا المعمدان
[ ]2ا

نفست

وهم رإاوا المسي [ ]4ملبة ا .ليست إي م
[ ]2لم ي بوا مجد ا.

[ ]3عمال المسي نفست وهي ل د ن ا

[ ]1ال لا

المقدس.

رس ت.

[ ]3برياءهم جع م يقب ون المجد من بعا م البع=

[] 1

[ ]5مة ا .ليست ثابلة إي م.

ي منون بموس إ و ممنوا بت منوا بالمسي

بل هم سيقب ون اد المسي  .وألن م رإاوا المسي إ م رإاوا اللياة ول موا ع
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نفس م بالموت.

قراءات الصوم الكبير (يوم اإلثنين من األسبوع السابع)

مزمــور إنجيــل القــداس (مــز" -:)21،22 :31أعتــرف لــك أيهــا الــرب إلــى األبــد ،وأمجــد اســمك ،ألن رحمتــك

على ،وقد نجيب نفسي .هلليلويا "
عظيمة ّ
مخمور اإلنجيل9

أعترف لك أيها الرب إلهي= إي مقابل رإ= الي ود ،نجد المرنم يقول نا علرم ،ونلن نردد وراءه بأننا نعلرم
ع انا لياة بدية.

بالمسي رباً وال اً .وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي= إالمسي

مالحظة على القراءات:
إنجيننل القننداس ومخمننوره نسننمع إي مننا عننن راإانني المسنني ومننن يقبننل المسنني  .إالراإاننين نصننيب م ال ننالك مثننل
الغني إنجيل با ر) والم منون نصيب م ليناة بدينة منع إبنراهيم .وإني اإلبر سنيس ننرى الراإانين وملناولل م اند
بولس واد ال نيسة ،ول ن نجد ال نيسة لنمنو وللينا إني لعخينة النرو القندس .ثنم ننرى رين الليناة إني اإلهلمنام

بالفقراء إن ون مع لعاخر ونرى إي البنولس ن ن نلم بنا خرين عمومناً إنال نعثنر لند إي نك ون نك معنت .إم خنص

القراءات ن هناك ريقان [ ]4ري ل م منين
النبوات:

(أم)20-2:20

[ ]3ري ل راإاين األ رار.

(إش)4:49-26:43

(أي)10-2:13

(أم-:)20-2:20

"  -2امثال سليمان االبن الحكيم يسر اباه و االبن الجاهل حزن امه.
 -1كنوز الشر ال تنفع اما البر فينجي من الموت.

 -1الرب ال يجيع نفس الصديق و لكنه يدفع هوى االشرار.
 -4العامل بيد رخوة يفتقر اما يد المجتهدين فتغني.

 -1من يجمع في الصيف فهو ابن عاقل و من ينام في الحصاد فهو ابن مخز.
 -0بركات على راس الصديق اما فم االشرار فيغشاه ظلم.
 -6ذكر الصديق للبركة و اسم االشرار ينخر.

 -3حكيم القلب يقبل الوصايا و غبي الشفتين يصرع.

 -9من يسلك باالستقامة يسلك باالمان و من يعوج طرقه يعرف.

 -20من يغمز بالعين يسبب حزنا و الغبي الشفتين يصرع.
 -22فم الصديق ينبوع حياة و فم االشرار يغشاه ظلم.

 -21البغضة تهيج خصومات و المحبة تستر كل الذنوب.

 -21في شفتي العاقل توجد حكمة و العصا لظهر الناقص الفهم.
 -24الحكماء يذخرون معرفة اما فم الغبي فهالك قريب.

214

قراءات الصوم الكبير (يوم اإلثنين من األسبوع السابع)

 -21ثروة الغني مدينته الحصينة هالك المساكين فقرهم.
 -20عمل الصديق للحياة ربح الشرير للخطية "
م9)43-4943

ع

نفس المن ج اللي ريناه كنوز الشر ال تنفـع أمـا البـر فينجـي مـن المـوت .واإلبـن الشـرير يكسـل إيلينا بنال

ج اد .وبركة الرب على رأس الصديق .عمل الصديق للحياة.
(إش-:)4:49-26:43
(إش)11-26:43

"  -26هكذا يقول الرب فاديك قدوس اسرائيل انا الرب الهك معلمك لتنتفع و امشيك في طريق تسلك فيه.
 -23ليتك اصغيت لوصاياي فكان كنهر سالمك و برك كلجج البحر.

 -29و كان كالرمل نسلك و ذرية احشائك كاحشائه ال ينقطع و ال يباد اسمه من امامي.

 -10اخرجوا من بابل اهربوا من ارض الكلدانيين بصوت الترنم اخبروا نادوا بهذا شيعوه الى اقصى االرض

قولوا قد فدى الرب عبده يعقوب.

 -12و لم يعطشوا في القفار التي سيرهم فيها اجرى لهم من الصخر ماء و شق الصخر ففاضت المياه.
 -11ال سالم قال الرب لالشرار" .

(إش)4-2:49

"  -2اسمعي لي ايتها الجزائر و اصغوا ايها االمم من بعيد الرب من البطن دعاني من احشاء امي ذكر

اسمي.

 -1و جعل فمي كسيف حاد في ظل يده خباني و جعلني سهما مبريا في كنانته اخفاني.
 -1و قال لي انت عبدي اسرائيل الذي به اتمجد.

 -4اما انا فقلت عبثا تعبت باطال و فارغا افنيت قدرتي لكن حقي عند الرب و عملي عند الهي "
إش9)1917-44916

ع ن نفننس المننن ج نصنني

الراإاننين ونصنني

األب نرار .فلــو أصــغيت لوصــاياي لكــان ســالمك كــالنهر .و عننلر

لإلنسان إا .ير دنا ل ري ا أنا هو إلهك الذي يعلمك أن تجـد الطريـق .ومنا هنو ال رين ا أخرجـوا مـن بابـل=
ي لر نوا الخ يننة و ريق ننا .ونننرى هنننا يا ناً رإنن= الي ننود ل مسنني ا أمــا أنــا فقلــت عبثــا تعبــت وســدى أفنيــت

قدرتي .مع ن الر هو اللي دعاها إن الرب دعاني من بطن أمي.
(أي-:)10-2:13

"  -2فاجاب الرب ايوب من العاصفة و قال.

 -1من هذا الذي يظلم القضاء بكالم بال معرفة.

 -1اشدد االن حقويك كرجل فاني اسالك فتعلمني.
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قراءات الصوم الكبير (يوم اإلثنين من األسبوع السابع)

 -4اين كنت حين اسست االرض اخبر ان كان عندك فهم.
 -1من وضع قياسها النك تعلم او من مد عليها مطمارا.

 -0على اي شيء قرت قواعدها او من وضع حجر زاويتها.

 -6عندما ترنمت كواكب الصبح معا و هتف جميع بني اهلل.

 -3و من حجز البحر بمصاريع حين اندفق فخرج من الرحم.
 -9اذ جعلت السحاب لباسه و الضباب قماطه.

 -20و جزمت عليه حدي و اقمت له مغاليق و مصاريع.

 -22و قلت الى هنا تاتي و ال تتعدى و هنا تتخم كبرياء لججك.
 -21هل في ايامك امرت الصبح هل عرفت الفجر موضعه.
 -21ليمسك باكناف االرض فينفض االشرار منها.
 -24تتحول كطين الخاتم و تقف كانها البسة.

 -21و يمنع عن االشرار نورهم و تنكسر الذراع المرتفعة.

 -20هل انتهيت الى ينابيع البحر او في مقصورة الغمر تمشيت.
 -26هل انكشفت لك ابواب الموت او عاينت ابواب ظل الموت.
 -23هل ادركت عرض االرض اخبر ان عرفته كله.

 -29اين الطريق الى حيث يسكن النور و الظلمة اين مقامها.
 -10حتى تاخذها الى تخومها و تعرف سبل بيتها.

 -12تعلم النك حينئذ كنت قد ولدت و عدد ايامك كثير.
 -11ادخلت الى خزائن الثلج ام ابصرت مخازن البرد.
 -11التي ابقيتها لوقت الضر ليوم القتال و الحرب.

 -14في اي طريق يتوزع النور و تتفرق الشرقية على االرض.
 -11من فرع قنوات للهطل و طريقا للصواعق.

 -10ليمطر على ارض حيث ال انسان على قفر ال احد فيه.
 -16ليروي البلقع و الخالء و ينبت مخرج العشب.
 -13هل للمطر اب و من ولد ماجل الطل.

 -19من بطن من خرج الجمد صقيع السماء من ولده.
 -10كحجر صارت المياه اختبات و تلكد وجه الغمر.
 -12هل تربط انت عقد الثريا او تفك ربط الجبار.

 -11اتخرج المنازل في اوقاتها و تهدي النعش مع بناته.

 -11هل عرفت سنن السماوات او جعلت تسلطها على االرض.
 -14اترفع صوتك الى السحب فيغطيك فيض المياه.
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قراءات الصوم الكبير (يوم اإلثنين من األسبوع السابع)

 -11اترسل البروق فتذهب و تقول لك ها نحن.

 -10من وضع في الطخاء حكمة او من اظهر في الشهب فطنة "
ي9)23-4926

ا .يظ ر أليو ل ملت ويدرالت ،و ن ل مة الب ر بجان

ل مة ا .هي مثل رإ= الي ود ل مسي ل مة ا..
القراءات:

يدرالت هي ال ئ .ورإ= يو الساب وللمره ع

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)21،22 :12

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)12-11:9

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس( :رو)1:21-20:24

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :يو)46-12:1

مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)21،22 :31

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :لو)12-29:20
الكــــــــــــــــــــــاثوليكون( :يع)21-1:1

مزمــور بــاكر (مــز " -:)21،22 :12كثيــرة هــي نكبــات الشــرير امــا المتوكــل علــى الــرب فالرحمــة تحــيط بــه.

افرحوا بالرب و ابتهجوا يا ايها الصديقون و اهتفوا يا جميع المستقيمي القلوب "
مخمور با ر9

كثيرة هي ضربات الخطاة= هلا ما لدث ل غني ول ي ود راإاي المسي ) .والذي يتكل على الرب الرحمـة تحـيط

به= هلا ما لدث مع لعاخر .إفرحوا أيها الصديقون بالرب= هنا ع

األر= وهناك إي السماء.

إنجيل باكر (لو-:)12-29:20

"  -29كان انسان غني و كان يلبس االرجوان و البز و هو يتنعم كل يوم مترفها.
 -10و كان مسكين اسمه لعازر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح.

 -12و يشتهي ان يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني بل كانت الكالب تاتي و تلحس قروحه.
 -11فمات المسكين و حملته المالئكة الى حضن ابراهيم و مات الغني ايضا و دفن.

 -11فرفع عينيه في الجحيم و هو في العذاب و راى ابراهيم من بعيد و لعازر في حضنه.

 -14فنادى و قال يا ابي ابراهيم ارحمني و ارسل لعازر ليبل طرف اصبعه بماء و يبرد لساني الني معذب

في هذا اللهيب.

 -11فقال ابراهيم يا ابني اذكر انك استوفيت خيراتك في حياتك و كذلك لعازر الباليا و االن هو يتعزى و

انت تتعذب.

 -10و فوق هذا كله بيننا و بينكم هوة عظيمة قد اثبتت حتى ان الذين يريدون العبور من ههنا اليكم ال

يقدرون و ال الذين من هناك يجتازون الينا.

 -16فقال اسالك اذا يا ابت ان ترسله الى بيت ابي.
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قراءات الصوم الكبير (يوم اإلثنين من األسبوع السابع)

 -13الن لي خمسة اخوة حتى يشهد لهم لكي ال ياتوا هم ايضا الى موضع العذاب هذا.
 -19قال له ابراهيم عندهم موسى و االنبياء ليسمعوا منهم.

 -10فقال ال يا ابي ابراهيم بل اذا مضى اليهم واحد من االموات يتوبون.

 -12فقال له ان كانوا ال يسمعون من موسى و االنبياء و ال ان قام واحد من االموات يصدقون "

إنجيل با ر9

هنننا نننرى إنني يصننة الغننني ولعنناخر ،لينناة ل عنناخر مننع إب نراهيم .وهننالك ل غننني .وب ننلا نننرى هميننة الع ننم ع ن
المسننا ين .إالمسنني

يننر موجننود بالجسنند ،ل ننن الفق نراء هننم إخولننت ،ومننن يقبننل اخننوة المسنني إ ننو يقبننل المسنني ،

ومثل هلا يخ ص  .هلا اإلنجيل نرى إيت مصير األبنرار وهنو الليناة ،ومصنير األ نرار وهنو العنلا  .وهندم هنلا

ا نجيل هنا ان نرى المصير األبدى ل ال من يقبل المسي ومن يرإ= المسي .
البولس (رو-:)1:21-20:24
(رو)11-20:24

"  -20و اما انت فلماذا تدين اخاك او انت ايضا لماذا تزدري باخيك الننا جميعا سوف نقف امام كرسي

المسيح.

 -22النه مكتوب انا حي يقول الرب انه لي ستجثو كل ركبة و كل لسان سيحمد اهلل.
 -21فاذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا هلل.

 -21فال نحاكم ايضا بعضنا بعضا بل بالحري احكموا بهذا ان ال يوضع لالخ مصدمة او معثرة.

 -24اني عالم و متيقن في الرب يسوع ان ليس شيء نجسا بذاته اال من يحسب شيئا نجسا فله هو

نجس.

 -21فان كان اخوك بسبب طعامك يحزن فلست تسلك بعد حسب المحبة ال تهلك بطعامك ذلك الذي مات

المسيح الجله.

 -20فال يفتر على صالحكم.

 -26الن ليس ملكوت اهلل اكال و شربا بل هو بر و سالم و فرح في الروح القدس.
 -23الن من خدم المسيح في هذه فهو مرضي عند اهلل و مزكى عند الناس.
 -29فلنعكف اذا على ما هو للسالم و ما هو للبنيان بعضنا لبعض.

 -10ال تنقض الجل الطعام عمل اهلل كل االشياء طاهرة لكنه شر لالنسان الذي ياكل بعثرة.

 -12حسن ان ال تاكل لحما و ال تشرب خم ار و ال شيئا يصطدم به اخوك او يعثر او يضعف.
 -11الك ايمان فليكن لك بنفسك امام اهلل طوبى لمن ال يدين نفسه في ما يستحسنه.

 -11و اما الذي يرتاب فان اكل يدان الن ذلك ليس من االيمان و كل ما ليس من االيمان فهو خطية" .

(رو)1-2:21

"  -2فيجب علينا نحن االقوياء ان نحتمل اضعاف الضعفاء و ال نرضي انفسنا.
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قراءات الصوم الكبير (يوم اإلثنين من األسبوع السابع)

 -1فليرض كل واحد منا قريبه للخير الجل البنيان "
البولس9

عاليلنا باإلخوة إ ل ن بالملبة دون ن نعثر لد إي كا كل واحد فليرض قريبه للخير للبنيان.

الكاثوليكون (يع-:)21-1:1

"  -1اسمعوا يا اخوتي االحباء اما اختار اهلل فقراء هذا العالم اغنياء في االيمان و ورثة الملكوت الذي وعد

به الذين يحبونه.

 -0و اما انتم فاهنتم الفقير اليس االغنياء يتسلطون عليكم و هم يجرونكم الى المحاكم.
 -6اما هم يجدفون على االسم الحسن الذي دعي به عليكم.

 -3فان كنتم تكملون الناموس الملوكي حسب الكتاب تحب قريبك كنفسك فحسنا تفعلون.
 -9و لكن ان كنتم تحابون تفعلون خطية موبخين من الناموس كمتعدين.

 -20الن من حفظ كل الناموس و انما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل.

 -22الن الذي قال ال تزن قال ايضا ال تقتل فان لم تزن و لكن قتلت فقد صرت متعديا الناموس.
 -21هكذا تكلموا و هكذا افعلوا كعتيدين ان تحاكموا بناموس الحرية.

 -21الن الحكم هو بال رحمة لمن لم يعمل رحمة و الرحمة تفتخر على الحكم "

ال اثولي ون9
ع ينا اإلهلمام بالفقراء ،إال ي ون مصيرنا الغني إي الجليم إنجيل با ر).
اإلبركسيس (أع-:)12-11:9

"  -11و اما شاول فكان يزداد قوة و يحير اليهود الساكنين في دمشق محققا ان هذا هو المسيح.
 -11و لما تمت ايام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوه.

 -14فعلم شاول بمكيدتهم و كانوا يراقبون االبواب ايضا نها ار و ليال ليقتلوه.
 -11فاخذه التالميذ ليال و انزلوه من السور مدلين اياه في سل.

 -10و لما جاء شاول الى اورشليم حاول ان يلتصق بالتالميذ و كان الجميع يخافونه غير مصدقين انه

تلميذ.

 -16فاخذه برنابا و احضره الى الرسل و حدثهم كيف ابصر الرب في الطريق و انه كلمه و كيف جاهر في

دمشق باسم يسوع.

 -13فكان معهم يدخل و يخرج في اورشليم و يجاهر باسم الرب يسوع.
 -19و كان يخاطب و يباحث اليونانيين فحاولوا ان يقتلوه.

 -10فلما علم االخوة احدروه الى قيصرية و ارسلوه الى طرسوس.
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 -12و اما الكنائس في جميع اليهودية و الجليل و السامرة فكان لها سالم و كانت تبنى و تسير في خـوف

الرب و بتعزية الروح القدس كانت تتكاثر "
اإلبر سيس9

الي ود يلاولون يلل بولس وا .ينقله ،وال نيسة لنمو ولخداد بتعزية الروح القدس.
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رجوع للفهرس

يوم الثالثاء من األسبوع السابع

إنجيل القداس (يو-:)41-10:21

"  -10ما دام لكم النور امنوا بالنور لتصيروا ابناء النور تكلم يسوع بهذا ثم مضى و اختفى عنهم.

 -16و مع انه كان قد صنع امامهم ايات هذا عددها لم يؤمنوا به.

 -13ليتم قول اشعياء النبي الذي قاله يا رب من صدق خبرنا و لمن استعلنت ذراع الرب.
 -19لهذا لم يقدروا ان يؤمنوا الن اشعياء قال ايضا.

 -40قد اعمى عيونهم و اغلظ قلوبهم لئال يبصروا بعيونهم و يشعروا بقلوبهم و يرجعوا فاشفيهم.
 -42قال اشعياء هذا حين راى مجده و تكلم عنه.

 -41و لكن مع ذلك امن به كثيرون من الرؤساء ايضا غير انهم لسبب الفريسيين لم يعترفوا به لئال

يصيروا خارج المجمع.

 -41النهم احبوا مجد الناس اكثر من مجد اهلل "

إنجيل القداس9
نفس مواوع إنجيل يوم اإلثنين .إ نا نرى إصرار الي ود ع
مننام م ..لننم ي من نوا بننت .بننل لسننب

رإ= المسي مع ل ا يات ال ثينرة اللني صننع ا

الفريسننيين إ ن ن مننن ممننن بننت مننن الر سنناء لــم يعترف ـوا بــه لــئال يخرجــوهم مــن

المجمع .ألنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد اهلل.

مزمــور إنجيــل القــداس (مــز " -:)1،2 :10اغســلني كثي ـ ار مــن اثمــي و مــن خطيتــي طهرنــي .النــي عــارف
بمعاصي و خطيتي امامي دائما "

مخمور اإلنجيل9

هم يرإاون المسي اللي ل ليخ ص ويغفر الخ ايناا تغسلني كثي ار من إثمي .ول نن منن ممنن بالمسني يغسن ت

دم المسي إيخ ص .ومن رإات لبق ع يت خ يلت إيموت.
النبوات:

(أم)11-26:20

(سيراخ )23 - 2 : 1

(أي)10:19-16:13

(إش)20-0:49

(أم-:)11-26:20

"  -26حافظ التعليم هو في طريق الحياة و رافض التاديب ضال.

 -23من يخفي البغضة فشفتاه كاذبتان و مشيع المذمة هو جاهل.
 -29كثرة الكالم ال تخلو من معصية اما الضابط شفتيه فعاقل.
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 -10لسان الصديق فضة مختارة قلب االشرار كشيء زهيد.

 -12شفتا الصديق تهديان كثيرين اما االغبياء فيموتون من نقص الفهم.
 -11بركة الرب هي تغني و ال يزيد معها تعبا.

 -11فعل الرذيلة عند الجاهل كالضحك اما الحكمة فلذي فهم.
 -14خوف الشرير هو ياتيه و شهوة الصديقين تمنح.

 -11كعبور الزوبعة فال يكون الشرير اما الصديق فاساس مؤبد.

 -10كالخل لالسنان و كالدخان للعينين كذلك الكسالن للذين ارسلوه.
 -16مخافة الرب تزيد االيام اما سنو االشرار فتقصر.
 -13منتظر الصديقين مفرح اما رجاء االش ارر فيبيد.

 -19حصن لالستقامة طريق الرب و الهالك لفاعلي االثم.
 -10الصديق لن يزحزح ابدا و االشرار لن يسكنوا االرض.
 -12فم الصديق ينبت الحكمة اما لسان االكاذيب فيقطع.

 -11شفتا الصديق تعرفان المرضي و فم االشرار اكاذيب "
م9)23-44943

شفتا الصديق تدركان األمور العالية .أما األغبياء الي ود الراإاين) فيموتون في نقص الفهم ألن نم لنم يندر وا
المسي  ،والسب

الخ ية اللي

قت عيون م .ول ن الراإاين هم الخاسرون-9

 .2يتألمون= كالخل لألسنان والدخان للعينيين كذلك المخالفة لمرتكبيها.
 .1هم بدون فرح= يسلمر الفر مع الصديقين.
(إش-:)20-0:49

"  -0فقال قليل ان تكون لي عبدا القامة اسباط يعقوب و رد محفوظي اسرائيل فقد جعلتك نو ار لالمم لتكون
خالصي الى اقصى االرض.

 -6هكذا قال الرب فادي اسرائيل قدوسه للمهان النفس لمكروه االمة لعبد المتسلطين ينظر ملوك فيقومون

رؤساء فيسجدون الجل الرب الذي هو امين و قدوس اسرائيل الذي قد اختارك.

 -3هكذا قال الرب في وقت القبول استجبتك و في يوم الخالص اعنتك فاحفظك و اجعلك عهدا للشعب

القامة االرض لتمليك امالك البراري.

 -9قائال لالسرى اخرجوا للذين في الظالم اظهروا على الطرق يرعون و في كل الهضاب مرعاهم.

 -20ال يجوعون و ال يعطشون و ال يضربهم حر و ال شمس الن الذي يرحمهم يهديهم و الى ينابيع المياه

يوردهم "
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إش9)43-3917

الي ننود رإا نوا المسنني واألمننم يب ننوها هــوذا قــد جعلتــك عهــدا لشــعبي ..نــو ار لألمــم لتكــون خالصــا إلــى أقاصــي

األرض .ومالا لصل ع يت الم منونا لتقول لألسرى أخرجوا= هنو جناء ليلنرر ال يجوعـون وال يعطشـون= نل
هلا األمم والي ود الراإاين خسروه .والى ينابيع المياه يوردهم= يمألهم من الرو القدس.

(أي-:)10:19-16:13
(أي)42-16:13

"  -16من يحصي الغيوم بالحكمة و من يسكب ازقاق السماوات.
 -13اذ ينسبك التراب سبكا و يتالصق المدر.

 -19اتصطاد للبوة فريسة ام تشبع نفس االشبال.

 -40حين تجرمز في عريسها و تجلس في عيصها للكمون.

 -42من يهيئ للغراب صيده اذ تنعب فراخه الى اهلل و تتردد لعدم القوت" .

(أي)10-2:19

"  -2اتعرف وقت والدة وعول الصخور او تالحظ مخاض االيائل.
 -1اتحسب الشهور التي تكملها او تعلم ميقات والدتهن.
 -1يبركن و يضعن اوالدهن يدفعن اوجاعهن.

 -4تبلغ اوالدهن تربو في البرية تخرج و ال تعود اليهن.
 -1من سرح الفراء ح ار و من فك ربط حمار الوحش.
 -0الذي جعلت البرية بيته و السباخ مسكنه.

 -6يضحك على جمهور القرية ال يسمع زجر السائق.
 -3دائرة الجبال مرعاه و على كل خضرة يفتش.

 -9ايرضى الثور الوحشي ان يخدمك ام يبيت عند معلفك.

 -20اتربط الثور الوحشي برباطه في التلم ام يمهد االودية وراءك.
 -22اتثق به الن قوته عظيمة او تترك له تعبك.

 -21اتاتمنه انه ياتي بزرعك و يجمع الى بيدرك.

 -21جناح النعامة يرفرف افهو منكب راوف ام ريش.
 -24النها تترك بيضها و تحميه في التراب.

 -21و تنسى ان الرجل تضغطه او حيوان البر يدوسه.

 -20تقسو على اوالدها كانها ليست لها باطل تعبها بال اسف.
 -26الن اهلل قد انساها الحكمة و لم يقسم لها فهما.
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 -23عندما تحوذ نفسها الى العالء تضحك على الفرس و على راكبه.
 -29هل انت تعطي الفرس قوته و تكسو عنقه عرفا.
 -10اتوثبه كجرادة نفخ منخره مرعب.

 -12يبحث في الوادي و ينفز بباس يخرج للقاء االسلحة.

 -11يضحك على الخوف و ال يرتاع و ال يرجع عن السيف.
 -11عليه تصل السهام و سنان الرمح و المزراق.

 -14في وثبه و رجزه يلتهم االرض و ال يؤمن انه صوت البوق.

 -11عند نفخ البوق يقول هه و من بعيد يستروح القتال صياح القواد و الهتاف.
 -10امن فهمك يستقل العقاب و ينشر جناحيه نحو الجنوب.
 -16او بامرك يحلق النسر و يعلي وكره.

 -13يسكن الصخر و يبيت على سن الصخر و المعقل.
 -19من هناك يتحسس قوته تبصره عيناه من بعيد.

 -10فراخه تحسو الدم و حيثما تكن القتلى فهناك هو "
ي9)23927-24926

ا .هنا يظ ر ل ملت أليو واللي صنع ب ا ل هلا .وهلا ع س ما لصوره يو عن ل مة ا .يبل للك .وهنلا
م ابت ل ي ود راإاو المسي ل مة ا 4 .و.)3194
(سيراخ -:)23 - 2 : 1

"  -2ال تعتد باموالك و ال تقل لي بها كفاية.

 -1ال تتبع هواك و ال قوتك لتسير في شهوات قلبك.

 -1و ال تقل من يتسلط على فان الرب ينتقم منك انتقاما.

 -4ال تقل قد خطئت فاي سوء اصابني فان الرب طويل االناة.

 -1ال تكن بال خوف من قبل الخطيئة المغفورة لتزيد خطيئة على خطيئة.
 -0و ال تقل رحمته عظيمة فيغفر كثرة خطاياي.

 -6فان عنده الرحمة و الغضب و سخطه يحل على الخطاة.
 -3ال تؤخر التوبة الى الرب و ال تتباطا من يوم الى يوم.

 -9فان غضب الرب ينزل بغتة و يستاصل في يوم االنتقام.

 -20ال تعتد باموال الظلم فانها ال تنفعك شيئا في يوم االنتقام.

 -22ال تنقلب مع كل ريح و ال تسر في كل طريق فانه كذلك يفعل الخاطئ ذو اللسانين.
 -21بل كن ثابتا في فهمك و ليكن كالمك واحدا.
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 -21كن سريعا في االستماع و كثير التاني في احارة الجواب.

 -24ان كان لك فهم فجاوب قريبك و اال فاجعل يدك على فمك.
 -21في الكالم كرامة و هوان و لسان االنسان تهلكته.
 -20ال تدع نماما و ال تختل بلسانك.

 -26فان للسارق الخزي و لذي اللسانين المذمة الشديدة.
 -23ال تكن جاهال في كبيرة و ال في صغيرة "

القراءات:

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)23 :16

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :لو)20-2:26

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس2( :كو)26-1:24
الكــــــــــــــــــــــاثوليكون1( :بط)21-3:1

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)14-26:11
مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)1،2 :10

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :يو)41-10:21

مزمور باكر (مز " -:)23 :16النني اخبر باثمي و اغتم من خطيتي .و اما اعدائي فاحياء عظموا و الذين

يبغضونني ظلما كثروا "
مخمور با ر9

مام هله الن اية المرعبة لأل نرار الراإانين نصنرخ منع المنرنم معلنرإينا ألنـي أخبـر بـإثمي إ نو إعلنرام ولوبنة.

أعدائي أحياء وهم أشد مني= هلا ما يبدو إي الظناهر ..ل نن هنناك ن اينة للمينة لأل نرار .والمنرنم يصنرخ أهـتم

من أجل خطيتي لل

ي ون وس األ رار.

إنجيل باكر (لو-:)20-2:26

"  -2و قال لتالميذه ال يمكن اال ان تاتي العثرات و لكن ويل للذي تاتي بواسطته.

 -1خير له لو طوق عنقه بحجر رحى و طرح في البحر من ان يعثر احد هؤالء الصغار.
 -1احترزوا النفسكم و ان اخطا اليك اخوك فوبخه و ان تاب فاغفر له.

 -4و ان اخطا اليك سبع مرات في اليوم و رجع اليك سبع مرات في اليوم قائال انا تائب فاغفر له.
 -1فقال الرسل للرب زد ايماننا.

 -0فقال الرب لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذه الجميزة انقلعي و انغرسي في البحر

فتطيعكم.

 -6و من منكم له عبد يحرث او يرعى يقول له اذا دخل من الحقل تقدم سريعا و اتكئ.
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 -3بل اال يقول له اعدد ما اتعشى به و تمنطق و اخدمني حتى اكل و اشرب و بعد ذلك تاكل و تشرب

انت.

 -9فهل لذلك العبد فضل النه فعل ما امر به ال اظن.

 -20كذلك انتم ايضا متى فعلتم كل ما امرتم به فقولوا اننا عبيد بطالون الننا انما عملنا ما كان يجب
علينا "

إنجيل با ر9

يال المسي البد أن تأتي الشكوك ..ولكن ويـل لمـن يـأتي الشـك مـن قبلـه= هنلا هنو وانع العنالم ا ن إالمسني
مرإ ننو= ،والراإانننون ي ن ن ون إن نني المسننني  .ويب نندو إن نني الظ نناهر ن الراإا ننين ع ننداء المس نني

ال ي ان) .ل ن من لت إيمان يقول ل جميخة إنق عي.

ينننوى ومع نننم

البولس (2كو-:)26-1:24

"  -1اني اريد ان جميعكم تتكلمون بالسنة و لكن باالولى ان تتنباوا الن من يتنبا اعظم ممن يتكلم بالسنة

اال اذا ترجم حتى تنال الكنيسة بنيانا.

 -0فاالن ايها االخوة ان جئت اليكم متكلما بالسنة فماذا انفعكم ان لم اكلمكم اما باعالن او بعلم او بنبوة

او بتعليم.

 -6االشياء العادمة النفوس التي تعطي صوتا مزمار او قيثارة مع ذلك ان لم تعط فرقا للنغمات فكيف يعرف

ما زمر او ما عزف به.

 -3فانه ان اعطى البوق ايضا صوتا غير واضح فمن يتهيا للقتال.

 -9هكذا انتم ايضا ان لم تعطوا باللسان كالما يفهم فكيف يعرف ما تكلم به فانكم تكونون تتكلمون في

الهواء.

 -20ربما تكون انواع لغات هذا عددها في العالم و ليس شيء منها بال معنى.

 -22فان كنت ال اعرف قوة اللغة اكون عند المتكلم اعجميا و المتكلم اعجميا عندي.

 -21هكذا انتم ايضا اذ انكم غيورون للمواهب الروحية اطلبوا الجل بنيان الكنيسة ان تزدادوا.
 -21لذلك من يتكلم بلسان فليصل لكي يترجم.

 -24النه ان كنت اصلي بلسان فروحي تصلي و اما ذهني فهو بال ثمر.

 -21فما هو اذا اصلي بالروح و اصلي بالذهن ايضا ارتل بالروح و ارتل بالذهن ايضا.

 -20و اال فان باركت بالروح فالذي يشغل مكان العامي كيف يقول امين عند شكرك النه ال يعرف ماذا

تقول.

 -26فانك انت تشكر حسنا و لكن االخر ال يبنى "

البولس9
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هنا صورة ع سية لإلنجيل .إاإلنجينل نناس عينون م مغ قنة إرإانوا المسني وإني اإلبر سنيس رإانوا بنولس .وهننا
نجد ع

ا .المم وئين من الرو يل مون بألسنة ويلنبأون ويص ون بالرو وايمان م يخداد وينمو.

الكاثوليكون (1بط-:)21-3:1

"  -3و لكن ال يخف عليكم هذا الشيء الواحد ايها االحباء ان يوما واحدا عند الرب كالف سنة و الف سنة

كيوم واحد.

 -9ال يتباطا الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ لكنه يتانى علينا و هو ال يشاء ان يهلك اناس بل ان

يقبل الجميع الى التوبة.

 -20و لكن سياتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج و تنحل العناصر محترقة و

تحترق االرض و المصنوعات التي فيها.

 -22فبما ان هذه كلها تنحل اي اناس يجب ان تكونوا انتم في سيرة مقدسة و تقوى.

 -21منتظرين و طالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة و العناصر محترقة تذوب.
 -21و لكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة و ارضا جديدة يسكن فيها البر.

 -24لذلك ايها االحباء اذ انتم منتظرون هذه اجتهدوا لتوجدوا عنده بال دنس و ال عيب في سالم.

 -21و احسبوا اناة ربنا خالصا كما كتب اليكم اخونا الحبيب بولس ايضا بحسب الحكمة المعطاة له "

ال اثولي ون9

هنننا نننرى ن ايننة األعننداء األيوينناء و ن ننا يريبننة لننيس مننا يظننن الننبع= أنــه ســيتباطئ لكنــه يتــأنى علــيهم بننل ن

الســموات تــزول وتنحــل العناصــر محترقــة وتحتــرق األرض .مننا الم منننون إسننل ون ل ننم ســماء جديــدة وأرضــا

جديدة.

اإلبركسيس (أع-:)14-26:11

"  -26و حدث لي بعدما رجعت الى اورشليم و كنت اصلي في الهيكل اني حصلت في غيبة.

 -23فرايته قائال لي اسرع و اخرج عاجال من اورشليم النهم ال يقبلون شهادتك عني.

 -29فقلت يا رب هم يعلمون اني كنت احبس و اضرب في كل مجمع الذين يؤمنون بك.

 -10و حين سفك دم استفانوس شهيدك كنت انا واقفا و راضيا بقتله و حافظا ثياب الذين قتلوه.
 -12فقال لي اذهب فاني سارسلك الى االمم بعيدا.

 -11فسمعوا له حتى هذه الكلمة ثم رفعوا اصواتهم قائلين خذ مثل هذا من االرض النه كان ال يجوز ان

يعيش.

 -11و اذ كانوا يصيحون و يطرحون ثيابهم و يرمون غبا ار الى الجو.
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 -14امر االمير ان يذهب به الى المعسكر قائال ان يفحص بضربات لـيعلم الي سـبب كـانوا يصـرخون عليـه

هكذا "

اإلبر سيس9
الي ود بسب

عيون م المقفولة رإاوا المسي

اإلنجيل) .وهنا يرإاون بولس بعنم.
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يوم األربعاء من األسبوع السابع

رجوع للفهرس

إنجيل القداس (يو-:)41-11:0

"  -11فقال لهم يسوع انا هو خبز الحياة من يقبل الي فال يجوع و من يؤمن بي فال يعطش ابدا.

 -10و لكني قلت لكم انكم قد رايتموني و لستم تؤمنون.

 -16كل ما يعطيني االب فالي يقبل و من يقبل الي ال اخرجه خارجا.

 -13الني قد نزلت من السماء ليس العمل مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني.

 -19و هذه مشيئة االب الذي ارسلني ان كل ما اعطاني ال اتلف منه شيئا بل اقيمه في اليوم االخير.

 -40الن هذه مشيئة الذي ارسلني ان كل من يرى االبن و يؤمن به تكون له حياة ابدية و انا اقيمه في

اليوم االخير.

 -42فكان اليهود يتذمرون عليه النه قال انا هو الخبز الذي نزل من السماء.

 -41و قالوا اليس هذا هو يسوع ابن يوسف الذي نحن عارفون بابيه و امه فكيف يقول هذا اني نزلت من

السماء.

 -41فاجاب يسوع و قال لهم ال تتذمروا فيما بينكم.

 -44ال يقدر احد ان يقبل الي ان لم يجتذبه االب الذي ارسلني و انا اقيمه في اليوم االخير.

 -41انه مكتوب في االنبياء و يكون الجميع متعلمين من اهلل فكل من سمع من االب و تعلم يقبل الي "

إنجيل القداس9

المسي يقدم نفست خب اًخ ل لياة ،وليقيم من األموات ،ل ن الي ود يللمرون ع يت .وباللالي إمن يرإ= المسي اللي
يقدم لياة ،إ قد ل م ع

نفست بنالموت وخسنر القيامنة إني الينوم األخينر .منا النلين ممننوا يع ني م المسني جسنده

مأ الً ل ودمت م ر ل وهلا يع ي م لياة بدية.

مزمور إنجيل القداس (مز "-:)1،2 :10اغسلني كثي ار من اثمي و من خطيتي طهرني .الني عارف
بمعاصي و خطيتي امامي دائما "
مخمور اإلنجيل9

تغسلني كثي ار من إثمي= إسر اإلإخارسليا يع ي لمغفرة الخ ايا.
النبوات:

(أم)21:22-11:20

(أي)14:42-2:40

(إش)22-2:13

(أم-:)21:22-11:20
(أم)11:20

"  -11شفتا الصديق تعرفان المرضي و فم االشرار اكاذيب" .
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(أم)21-2:22

"  -2موازين غش مكرهة الرب و الوزن الصحيح رضاه.

 -1تاتي الكبرياء فياتي الهوان و مع المتواضعين حكمة.

 -1استقامة المستقيمين تهديهم و اعوجاج الغادرين يخربهم.
 -4ال ينفع الغنى في يوم السخط اما البر فينجي من الموت.
 -1بر الكامل يقوم طريقه اما الشرير فيسقط بشره.

 -0بر المستقيمين ينجيهم اما الغادرون فيؤخذون بفسادهم.

 -6عند موت انسان شرير يهلك رجاؤه و منتظر االثمة يبيد.
 -3الصديق ينجو من الضيق و ياتي الشرير مكانه.

 -9بالفم يخرب المنافق صاحبه و بالمعرفة ينجو الصديقون.

 -20بخير الصديقين تفرح المدينة و عند هالك االشرار هتاف.
 -22ببركة المستقيمين تعلو المدينة و بفم االشرار تهدم.

 -21المحتقر صاحبه هو ناقص الفهم اما ذو الفهم فيسكت.

 -21الساعي بالوشاية يفشي السر و االمين الروح يكتم االمر "
م9)42944-33943

إنجيل با ر يقول يرإ= جميع موالت .وهنا نسمع ال تنفع األموال في يوم الغضب أمـا البـر فينجـي مـن المـوت.
ّما من يس ك إي يداسة ينجوا إذا مات الصديق ال يهلك رجاؤه.

(إش-:)22-2:13

"  -2ناد بصوت عال ال تمسك ارفع صوتك كبوق و اخبر شعبي بتعديهم و بيت يعقوب بخطاياهم.

 -1و اياي يطلبون يوما فيوما و يسرون بمعرفة طرقي كامة عملت ب ار و لم تترك قضاء الهها يسالونني

عن احكام البر يسرون بالتقرب الى اهلل.

 -1يقولون لماذا صمنا و لم تنظر ذللنا انفسنا و لم تالحظ ها انكم في يوم صومكم توجدون مسرة و بكل

اشغالكم تسخرون.

 -4ها انكم للخصومة و النزاع تصومون و لتضربوا بلكمة الشر لستم تصومون كما اليوم لتسميع صوتكم

في العالء.

 -1امثل هذا يكون صوم اختاره يوما يذلل االنسان فيه نفسه يحني كاالسلة راسه و يفرش تحته مسحا و

رمادا هل تسمي هذا صوما و يوما مقبوال للرب.

 -0اليس هذا صوما اختاره حل قيود الشر فك عقد النير و اطالق المسحوقين اح ار ار و قطع كل نير.

 -6اليس ان تكسر للجائع خبزك و ان تدخل المساكين التائهين الى بيتك اذا رايت عريانا ان تكسوه و ان ال

تتغاضى عن لحمك.
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 -3حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك و تنبت صحتك سريعا و يسير برك امامك و مجد الرب يجمع ساقتك.
 -9حينئذ تدعو فيجيب الرب تستغيث فيقول هانذا ان نزعت من وسطك النير و االيماء باالصبع و كالم

االثم.

 -20و انفقت نفسك للجائع و اشبعت النفس الذليلة يشرق في الظلمة نورك و يكون ظالمك الدامس مثل

الظهر.

 -22و يقودك الرب على الدوام و يشبع في الجدوب نفسك و ينشط عظامك فتصـير كجنـة ريـا و كنبـع ميـاه

ال تنقطع مياهه "

إش9)44-4956

هنا نجد ريقاً مخر هو الصوم يجع نا مقبولين مام ا .ويسمع صولنا وي ر نورنا.
(أي-:)14:42-2:40
(أي)14-2:40

"  -2فاجاب الرب ايوب فقال.

 -1هل يخاصم القدير موبخه ام المحاج اهلل يجاوبه.
 -1فاجاب ايوب الرب و قال.

 -4ها انا حقير فماذا اجاوبك وضعت يدي على فمي.
 -1مرة تكلمت فال اجيب و مرتين فال ازيد.
 -0فاجاب الرب ايوب من العاصفة فقال.

 -6االن شد حقويك كرجل اسالك فتعلمني.

 -3لعلك تناقض حكمي تستذنبني لكي تتبرر انت.

 -9هل لك ذراع كما هلل و بصوت مثل صوته ترعد.

 -20تزين االن بالجالل و العز و البس المجد و البهاء.
 -22فرق فيض غضبك و انظر كل متعظم و اخفضه.

 -21انظر الى كل متعظم و ذهلل و دس االشرار في مكانهم.
 -21اطمرهم في التراب معا و احبس وجوههم في الظالم.
 -24فانا ايضا احمدك الن يمينك تخلصك.

 -21هوذا بهيموث الذي صنعته معك ياكل العشب مثل البقر.
 -20ها هي قوته في متنيه و شدته في عضل بطنه.
 -26يخفض ذنبه كارزة عروق فخذيه مضفورة.

 -23عظامه انابيب نحاس جرمها حديد ممطول.

 -29هو اول اعمال اهلل الذي صنعه اعطاه سيفه.
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 -10الن الجبال تخرج له مرعى و جميع وحوش البر تلعب هناك.
 -12تحت السدرات يضطجع في ستر القصب و الغمقة.
 -11تظلله السدرات بظلها يحيط به صفصاف السواقي.

 -11هوذا النهر يفيض فال يفر هو يطمئن و لو اندفق االردن في فمه.
 -14هل يؤخذ من امامه هل يثقب انفه بخزامة" .

(أي)14-2:42

"  -2اتصطاد لوياثان بشص او تضغط لسانه بحبل.
 -1اتضع اسلة في خطمه ام تثقب فكه بخزامة.
 -1ايكثر التضرعات اليك ام يتكلم معك باللين.
 -4هل يقطع معك عهدا فتتخذه عبدا مؤبدا.

 -1اتلعب معه كالعصفور او تربطه الجل فتياتك.

 -0هل تحفر جماعة الصيادين الجله حفرة او يقسمونه بين الكنعانيين.
 -6اتمال جلده حرابا و راسه باالل السمك.
 -3ضع يدك عليه ال تعد تذكر القتال.

 -9هوذا الرجاء به كاذب اال يكب ايضا برؤيته.

 -20ليس من شجاع يوقظه فمن يقف اذا بوجهي.

 -22من تقدمني فاوفيه ما تحت كل السماوات هو لي.

 -21ال اسكت عن اعضائه و خبر قوته و بهجة عدته.

 -21من يكشف وجه لبسه و من يدنو من مثنى لجمته.
 -24من يفتح مصراعي فمه دائرة اسنانه مرعبة.
 -21فخره مجان مانعة محكمة مضغوطة بخاتم.
 -20الواحد يمس االخر فالريح ال تدخل بينها.

 -26كل منها ملتصق بصاحبه متلكدة ال تنفصل.
 -23عطاسه يبعث نو ار و عيناه كهدب الصبح.

 -29من فيه تخرج مصابيح شرار نار تتطاير منه.

 -10من منخريه يخرج دخان كانه من قدر منفوخ او من مرجل.
 -12نفسه يشعل جم ار و لهيب يخرج من فيه.

 -11في عنقه تبيت القوة و امامه يدوس الهول.

 -11مطاوي لحمه متالصقة مسبوكة عليه ال تتحرك.

 -14قلبه صلب كالحجر و قاس كالرحى.

 -11عند نهوضه تفزع االقوياء من المخاوف يتيهون.
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 -10سيف الذي يلحقه ال يقوم و ال رمح و ال مزراق و ال درع.
 -16يحسب الحديد كالتبن و النحاس كالعود النخر.

 -13ال يستفزه نبل القوس حجارة المقالع ترجع عنه كالقش.
 -19يحسب المقمعة كقش و يضحك على اهتزاز الرمح.
 -10تحته قطع خزف حادة يمدد نورجا على الطين.

 -12يجعل العمق يغلي كالقدر و يجعل البحر كقدر عطارة.
 -11يضيء السبيل وراءه فيحسب اللج اشيب.

 -11ليس له في االرض نظير صنع لعدم الخوف.

 -14يشرف على كل متعال هو ملك على كل بني الكبرياء "
ي9)21914-4913

ع ينا ن

ننرإ= ل منة ا .إلا ويعننا إني لجربنة ،إمنن ينرإ= منا إعنل ينو وظنن ننت بنا اًر ثنر منن ا .يفقند

ري اللياة .هنا نجد ا .يقول أليو أتستذنبني لتبرر نفسك.

القراءات:

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)2 :10

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :لو)11-13:24

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس( :رو)21-4:20
الكــــــــــــــــــــــاثوليكون( :يع)12-21:2

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)10-11:29
مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)1،2 :10

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :يو)41-11:0

مزمور باكر (مز " -:)2 :10ارحمني يا اهلل ارحمني النـه بـك احتمـت نفسـي و بظـل جناحيـك احتمـي الـى ان

تعبر المصائب "

مخمنور بنا ر 9إرحمنـي يـا اهلل= لانرع ل ن
أتكل إلى أن يعبر اإلثم= اإلل ال ع

الرلمنة والمعوننة لنسنل يع ن نقناوم لنرو ال ن وة .بظـل جناحيــك

ا .والصراخ الدائم لت لل نلغ

ع

لرو ال وة اللي يثيرهنا اندي

العدو إب يس.
إنجيل باكر (لو-:)11-13:24

"  -13و من منكم و هو يريد ان يبني برجا ال يجلس اوال و يحسب النفقة هل عنده ما يلزم لكماله.

 -19لئال يضع االساس و ال يقدر ان يكمل فيبتدئ جميع الناظرين يهزاون به.
 -10قائلين هذا االنسان ابتدا يبني و لم يقدر ان يكمل.

 -12و اي ملك ان ذهب لمقاتلة ملك اخر في حرب ال يجلس اوال و يتشاور هل يستطيع ان يالقي بعشرة

االف الذي ياتي عليه بعشرين الفا.
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 -11و اال فما دام ذلك بعيدا يرسل سفارة و يسال ما هو للصلح.

 -11فكذلك كل واحد منكم ال يترك جميع امواله ال يقدر ان يكون لي تلميذا.
 -14الملح جيد و لكن اذا فسد الملح فبماذا يصلح.

 -11ال يصلح الرض و ال لمزبلة فيطرحونه خارجا من له اذنان للسمع فليسمع "

إنجيل با ر9
المسنني
يلس

ع ن الم ن منين لينناة بديننة إنجيننل القننداس) .ول ننن مننن راد ن يليننا السننماويات يبن ن برجناً) ع يننت ن

النفقة ،ي ع يت ن يالي [ ]4يلناخل عن

يرفض جميع أمواله.

والت إلا ثارت انده لنرو ال ن وة وينرإ= ملبنة المنالا

البولس (رو-:)21-4:20

"  -4الن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن.

 -1الن موسى يكتب في البر الذي بالناموس ان االنسان الذي يفعلها سيحيا بها.

 -0و 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.

 -3لكن ماذا يقول الكلمة قريبة منك في فمك و في قلبك اي كلمة االيمان التي نكرز بها.
 -9النك ان اعترفت بفمك بالرب يسوع و امنت بقلبك ان اهلل اقامه من االموات خلصت.

 -20الن القلب يؤمن به للبر و الفم يعترف به للخالص.
 -22الن الكتاب يقول كل من يؤمن به ال يخزى.

 -21النه ال فرق بين اليهودي و اليوناني الن ربا واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعون به.
 -21الن كل من يدعو باسم الرب يخلص "

البولس9

لظن األمر صعباًا ال تقل في قلبك من يصعد إلى السماء ،اللياة إي لقوى ليست صعبة بل ما يجعل الناس

يرإاون المسي هو

راا م الخاصة وم اسب م الخاصة اإلبر سيس)

الكاثوليكون (يع-:)12-21:2

"  -21ال يقل احد اذا جرب اني اجرب من قبل اهلل الن اهلل غير مجرب بالشرور و هو ال يجرب احدا.

 -24و لكن كل واحد يجرب اذا انجذب و انخدع من شهوته.

 -21ثم الشهوة اذا حبلت تلد خطية و الخطية اذا كملت تنتج موتا.
 -20ال تضلوا يا اخوتي االحباء.

 -26كل عطية صالحة و كل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند ابي االنوار الذي ليس عنده تغيير و

ال ظل دوران.
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 -23شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خالئقه.

 -29اذا يا اخوتي االحباء ليكن كل انسان مسرعا في االستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب.
 -10الن غضب االنسان ال يصنع بر اهلل.

 -12لذلك اطرحوا كل نجاسة و كثرة شر فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة ان تخلص نفوسكم "

ال اثولي ون9

ن نلويع ا ونقاوم ا لنبني البر ونليا لياة سماوية وي ون لنا لياة بدية .كل

هنا نرى لرو ال وة اللي يج

واحد يجرب من شهوته ..إ رلوا ل نجاسة.

هو شاء فولدنا بكلمة الحق= هنله هني إرادة ا

إن لم يجللبت إل ّ ا
اء ل ننا ننجل
إا

 )..إا
لجاه

وانجينل القنداس لندثنا عنن ننت

جلبنا ل ن ع ينا ن نسلجي

لدعوة ا

يسنل يع لند ن يقبنل إلن

بأن نليا نلار اد ن وات العنالم.

والنا .هناك دائما صراع داخل النفس بين دعوة ا .وبين

والنا.

اإلبركسيس (أع-:)10-11:29

"  -11و حدث في ذلك الوقت شغب ليس بقليل بسبب هذا الطريق.

 -14الن انسانا اسمه ديمتريوس صائغ صانع هياكل فضة الرطاميس كان يكسب الصناع مكسبا ليس

بقليل.

 -11فجمعهم و الفعلة في مثل ذلك العمل و قال ايها الرجال انتم تعلمون ان سعتنا انما هي من هذه

الصناعة.

 -10و انتم تنظرون و تسمعون انه ليس من افسس فقط بل مـن جميـع اسـيا تقريبـا اسـتمال و ازاغ بـولس

هذا جمعا كثي ار قائال ان التي تصنع بااليادي ليست الهة "
اإلبر سيس9

نجنند هنننا هيننا انند المسنني والم ن منين .إالمسنني ورس ن ت مرإواننون مننع ن المسنني

والسب

را= الناس الخاصة وم اسب م الخاصة مثل صناع ا ل ة هنا ر اميس).
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يوم الخميس من األسبوع السابع

رجوع للفهرس

إنجيل القداس (مر-:)16-23:21

"  -23و جاء اليه قوم من الصدوقيين الذين يقولون ليس قيامة و سالوه قائلين.

 -29يا معلم كتب لنا موسى ان مات الحد اخ و ترك امراة و لم يخلف اوالدا ان ياخذ اخوه امراته و يقيم

نسال الخيه.

 -10فكان سبعة اخوة اخذ االول امراة و مات و لم يترك نسال.

 -12فاخذها الثاني و مات و لم يترك هو ايضا نسال و هكذا الثالث.

 -11فاخذها السبعة و لم يتركوا نسال و اخر الكل ماتت المراة ايضا.

 -11ففي القيامة متى قاموا لمن منهم تكون زوجة النها كانت زوجة للسبعة.

 -14فاجاب يسوع و قال لهم اليس لهذا تضلون اذ ال تعرفون الكتب و ال قوة اهلل.

 -11النهم متى قاموا من االموات ال يزوجون و ال يزوجون بل يكونون كمالئكة في السماوات.

 -10و اما من جهة االموات انهم يقومون افما قراتم في كتاب موسى في امر العليقة كيف كلمه اهلل قائال

انا اله ابراهيم و اله اسحق و اله يعقوب.

 -16ليس هو اله اموات بل اله احياء فانتم اذا تضلون كثي ار "

إنجيل القداس9

نجد إيت لوار السيد المسي مع الصدوييين الراإاين لف رة القيامنة والسنيد يثبل نا ل نم .وهن ء الراإانين بند ً منن
ن يفرلوا بالمسي ويقب وه ويفرلوا بف رة القيامة اللي يللدث عن ا ،لوا إليت ليجربنوه ويسنق وه .وهنلا اإلنجينل هننا

لت معن

ن الي ود رإاوا اللياة اللي ل ب ا المسي ل م.

مزمور إنجيل القداس (مز -2 " -:)1،2 :212فرحـت بالقـائلين لـي الـى بيـت الـرب نـذهب -1 .تقـف ارجلنـا

في ابوابك يا اورشليم "
مخمور اإلنجيل9

فرحت بالقائلين لي إلـى بيـت الـرب نـذهب= ونلنن إرلننا بالمسني النلي لن ليأخنلنا ل ليناة األبدينة بعند القيامنة.

وقفــت أرجلنــا فــي ديــار أورشــليم= ب يماننننا بالمسنني ويبولنننا لننت نلننن ع ن

ب نوا

ور ن يم السننماوية .إ ننل ن مننل

ج ادنا لندخ ا .
إي هلا المخمور نرى مويم اللين يقب ون دعوة اللياة .
النبوات:

(أم)10-21:22

(1مل )10 : 6 - 3 : 0

(أي)0-2:41

(إش)20-3:01
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(أم-:)10-21:22

"  -21الساعي بالوشاية يفشي السر و االمين الروح يكتم االمر.
 -24حيث ال تدبير يسقط الشعب اما الخالص فبكثرة المشيرين.

 -21ضر ار يضر من يضمن غريبا و من يبغض صفق االيدي مطمئن.
 -20المراة ذات النعمة تحصل كرامة و االشداء يحصلون غنى.
 -26الرجل الرحيم يحسن الى نفسه و القاسي يكدر لحمه.
 -23الشرير يكسب اجرة غش و الزارع البر اجرة امانة.

 -29كما ان البر يؤول الى الحياة كذلك من يتبع الشر فالى موته.
 -10كراهة الرب ملتوو القلب و رضاه مستقيمو الطريق.
 -12يد ليد ال يتبرر الشرير اما نسل الصديقين فينجو.

 -11خزامة ذهب في فنطيسة خنزيرة المراة الجميلة العديمة العقل.
 -11شهوة االبرار خير فقط رجاء االشرار سخط.

 -14يوجد من يفرق فيزداد ايضا و من يمسك اكثر من الالئق و انما الى الفقر.
 -11النفس السخية تسمن و المروي هو ايضا يروى.

 -10محتكر الحنطة يلعنه الشعب و البركة على راس البائع "
م9)33-42944

نرى هنا ري اللياة و ري الموتا اإلبن البار يولد للحياة أما المنافق يطـارد إلـى المـوت ..رجـاء المنـافقين

فهو هالك .ذو القساوة يسـئ إلـى جسـده هنله ع نس يخهنر جسنده إني مخمنور بنا ر) الرجـل الـرحيم يحسـن إلـى

نفسه.

(إش-:)20-3:01

"  -3هكذا قال الرب كما ان السالف يوجد في العنقود فيقول قائل ال تهلكه الن فيه بركة هكذا اعمل الجل
عبيدي حتى ال اهلك الكل.

 -9بل اخرج من يعقوب نسال و من يهوذا وارثا لجبالي فيرثها مختاري و تسكن عبيدي هناك.

 -20فيكون شارون مرعى غنم و وادي عخور مربض بقر لشعبي الذين طلبوني.

 -22اما انتم الذين تركوا الرب و نسوا جبل قدسي و رتبوا للسعد االكبر مائدة و مال وا للسعد االصغر خم ار

ممزوجة.

 -21فاني اعينكم للسيف و تجثون كلكم للذبح الني دعوت فلم تجيبوا تكلمت فلم تسمعوا بل عملتم الشر

في عيني و اخترتم ما لم اسر به.

 -21لذلك هكذا قال السيد الرب هوذا عبيدي ياكلون و انتم تجوعون هوذا عبيدي يشربون و انتم تعطشون

هوذا عبيدي يفرحون و انتم تخزون.
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 -24هوذا عبيدي يترنمون من طيبة القلب و انتم تصرخون من كابة القلب و من انكسار الروح تولولون.
 -21و تخلفون اسمكم لعنة لمختاري فيميتك السيد الرب و يسمي عبيده اسما اخر.

 -20فالذي يتبرك فـي االرض يتبـرك بالـه الحـق و الـذي يحلـف فـي االرض يحلـف بالـه الحـق الن الضـيقات

االولى قد نسيت و النها استترت عن عيني "
إش9)46-6935

نرى هنا إر عبيد الر إي القيامة و ن ل م بر ة إي األر= والع س لأل رار.
(أي-:)0-2:41

"  -2فاجاب ايوب الرب فقال.

 -1قد علمت انك تستطيع كل شيء و ال يعسر عليك امر.

 -1فمن ذا الذي يخفي القضاء بال معرفة و لكني قد نطقت بما لم افهم بعجائب فوقي لم اعرفها.
 -4اسمع االن و انا اتكلم اسالك فتعلمني.

 -1بسمع االذن قد سمعت عنك و االن راتك عيني.
 -0لذلك ارفض و اندم في التراب و الرماد "
ي9)3-4913

قد رأتك عيني= هله عالمة اللوبة اللقيقية ،إنفلا األعين ور ية المسي .
(1مل -:)10 : 6 - 3 : 0
(1مل )11 - 3 : 0

"  -3و اما ملك ارام فكان يحارب اسرائيل و تامر مع عبيده قائال في المكان الفالني تكون محلتي.

 -9فارسل رجل اهلل الى ملك اسرائيل يقول احذر من ان تعبر بهذا الموضع الن االراميين حالون هناك.

 -20فارسل ملك اسرائيل الى الموضع الذي قال له عنه رجل اهلل و حذره منه و تحفظ هناك ال مرة و ال

مرتين.

 -22فاضطرب قلب ملك ارام من هذا االمر و دعا عبيده و قال لهم اما تخبرونني من منا هو لملك

اسرائيل.

 -21فقال واحد من عبيده ليس هكذا يا سيدي الملك و لكن اليشع النبي الذي في اسرائيل يخبر ملك

اسرائيل باالمور التي تتكلم بها في مخدع مضجعك.

 -21فقال اذهبوا و انظروا اين هو فارسل و اخذه فاخبر و قيل له هوذا في دوثان.

 -24فارسل الى هناك خيال و مركبات و جيشا ثقيال و جاءوا ليال و احاطوا بالمدينة.

 -21فبكر خادم رجل اهلل و قام و خرج و اذا جيش محيط بالمدينة و خيل و مركبات فقال غالمه له اه يا

سيدي كيف نعمل.
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 -20فقال ال تخف الن الذين معنا اكثر من الذين معهم.

 -26و صلى اليشع و قال يا رب افتح عينيه فيبصر ففتح الرب عيني الغالم فابصر و اذا الجبل مملوء

خيال و مركبات نار حول اليشع.

 -23و لما نزلوا اليه صلى اليشع الى الرب و قال اضرب هؤالء االمم بالعمى فضربهم بالعمى كقول اليشع.
 -29فقال لهم اليشع ليست هذه هي الطريق و ال هذه هي المدينة اتبعوني فاسير بكم الى الرجل الذي

تفتشون عليه فسار بهم الى السامرة.

 -10فلما دخلوا السامرة قال اليشع يا رب افتح اعين هؤالء فيبصروا ففتح الرب اعينهم فابصروا و اذا هم

في وسط السامرة.

 -12فقال ملك اسرائيل الليشع لما راهم هل اضرب هل اضرب يا ابي.

 -11فقال ال تضرب تضرب الذين سبيتهم بسيفك و بقوسك ضع خب از و ماء امامهم فياكلوا و يشربوا ثم

ينطلقوا الى سيدهم.

 -11فاولم لهم وليمة عظيمة فاكلوا و شربوا ثم اطلقهم فانطلقوا الى سيدهم و لم تعد ايضا جيوش ارام

تدخل ارض اسرائيل.

 -14و كان بعد ذلك ان بنهدد ملك ارام جمع كل جيشه و صعد فحاصر السامرة.

 -11و كان جوع شديد في السامرة و هم حاصروها حتى صار راس الحمار بثمانين من الفضة و ربع القاب

من زبل الحمام بخمس من الفضة.

 -10و بينما كان ملك اسرائيل جائ از على السور صرخت امراة اليه تقول خلص يا سيدي الملك.
 -16فقال ال يخلصك الرب من اين اخلصك امن البيدر او من المعصرة.

 -13ثم قال لها الملك ما لك فقالت ان هذه المراة قد قالت لي هاتي ابنك فناكله اليوم ثم ناكل ابني غدا.
 -19فسلقنا ابني و اكلناه ثم قلت لها في اليوم االخر هاتي ابنك فناكله فخبات ابنها.

 -10فلما سمع الملك كالم المراة مزق ثيابه و هو مجتاز على السور فنظر الشعب و اذا مسح من داخل

على جسده.

 -12فقال هكذا يصنع لي اهلل و هكذا يزيد ان قام راس اليشع بن شافاط عليه اليوم.

 -11و كان اليشع جالسا في بيته و الشيوخ جلوسا عنده فارسل رجل من امامه و قبلما اتى الرسول اليه

قال للشيوخ هل رايتم ان ابن القاتل هذا قد ارسل لكي يقطع راسي انظروا اذا جاء الرسول فاغلقوا الباب و

احصروه عند الباب اليس صوت قدمي سيده وراءه.

 -11و بينما هو يكلمهم اذا بالرسول نازل اليه فقال هوذا هذا الشر هو من قبل الرب ماذا انتظر من الرب

بعد" .

(1مل )10 - 2 : 6

"  -2و قال اليشع اسمعوا كالم الرب هكذا قال الرب في مثل هذا الوقت غدا تكون كيلة الدقيق بشاقل و
كيلتا الشعير بشاقل في باب السامرة.
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 -1و ان جنديا للملك كان يستند على يده اجاب رجل اهلل و قال هوذا الرب يصنع كوى في السماء هل

يكون هذا االمر فقال انك ترى بعينيك و لكن ال تاكل منه.

 -1و كان اربعة رجال برص عند مدخل الباب فقال احدهم لصاحبه لماذا نحن جالسون هنا حتى نموت.

 -4اذا قلنا ندخل المدينة فالجوع في المدينة فنموت فيها و اذا جلسنا هنا نموت فاالن هلم نسقط الى محلة

االراميين فان استحيونا حيينا و ان قتلونا متنا.

 -1فقاموا في العشاء ليذهبوا الى محلة االراميين فجاءوا الى اخر محلة االراميين فلم يكن هناك احد.

 -0فان الرب اسمع جيش االراميين صوت مركبات و صوت خيل صوت جيش عظيم فقالوا الواحد الخيه

هوذا ملك اسرائيل قد استاجر ضدنا ملوك الحثيين و ملوك المصريين لياتوا علينا.

 -6فقاموا و هربوا في العشاء و تركوا خيامهم و خيلهم و حميرهم المحلة كما هي و هربوا الجل نجاة

انفسهم.

 -3و جاء هؤالء البرص الى اخر المحلة و دخلوا خيمة واحدة فاكلوا و شربوا و حملوا منها فضة و ذهبا و

ثيابا و مضوا و طمروها ثم رجعوا و دخلوا خيمة اخرى و حملوا منها و مضوا و طمروا.

 -9ثم قال بعضهم لبعض لسنا عاملين حسنا هذا اليوم هو يوم بشارة و نحن ساكتون فان انتظرنا الى

ضوء الصباح يصادفنا شر فهلم االن ندخل و نخبر بيت الملك.

 -20فجاءوا و دعوا بواب المدينة و اخبروه قائلين اننا دخلنا محلة االراميين فلم يكن هناك احد و ال صوت

انسان و لكن خيل مربوطة و حمير مربوطة و خيام كما هي.
 -22فدعا البوابين فاخبروا بيت الملك داخال.

 -21فقام الملك ليال و قال لعبيده الخبرنكم ما فعل لنا االراميون علموا اننا جياع فخرجوا من المحلة

ليختبئوا في حقل قائلين اذا خرجوا من المدينة قبضنا عليهم احياء و دخلنا المدينة.

 -21فاجاب واحد من عبيده و قال فلياخذوا خمسة من الخيل الباقية التي بقيت فيها هي نظير كل جمهور

اسرائيل الذين بقوا بها او هي نظير كل جمهور اسرائيل الذين فنوا فنرسل و نرى.

 -24فاخذوا مركبتي خيل و ارسل الملك وراء جيش االراميين قائال اذهبوا و انظروا.

 -21فانطلقوا وراءهم الى االردن و اذا كل الطريق مالن ثيابا و انية قد طرحها االراميون من عجلتهم فرجع

الرسل و اخبروا الملك.

 -20فخرج الشعب و نهبوا محلة االراميين فكانت كيلة الدقيق بشاقل و كيلتا الشعير بشاقل حسب كالم

الرب

 -26و اقام الملك على الباب الجندي الذي كان يستند على يده فداسه الشعب في الباب فمات كما قال رجل
اهلل الذي تكلم عند نزول الملك اليه.

 -23فانه لما تكلم رجل اهلل الى الملك قائال كيلتا شعير بشاقل و كيلة دقيق بشاقل تكون في مثل هذا الوقت

غدا في باب السامرة.
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 -29و اجاب الجندي رجل اهلل و قال هوذا الرب يصنع كوى في السماء هل يكون مثل هذا االمر قال انك

ترى بعينيك و لكنك ال تاكل منه.

 -10فكان له كذلك داسه الشعب في الباب فمات" .

القراءات:

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)0:10-11:11

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)2 :01

مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)1،2 :212

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :مت)13-10:10

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :مر)16-23:21

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس1( :كو)23-1:4

الكــــــــــــــــــــــاثوليكون2( :يو)14-21:1

مزمور باكر (مز " -:)2 :01يا اهلل الهي انت اليك ابكـر عطشـت اليـك نفسـي يشـتاق اليـك جسـدي فـي ارض

ناشفة و يابسة بال ماء "
مخمور با ر9

يا اهلل إلهـي إليـك أبتكـر ألن نفسـي عطشـت إليـك=
ونلن

ن

رايات ما

نلا إلينك ينا سنيدي ينا منن عنددت لني مجنداً إني السنماء.

بت م إبني خبدي لولندي ا .لكي يزهو لـك جسـدي فـي أرض مقفـرة= ل ني لظ نر

لياة يسوع إي جسادنا المائلة األر= المقفرة).
إنجيل باكر (مت-:)13-10:10

"  -10حينئذ تقدمت اليه ام ابني زبدي مع ابنيها و سجدت و طلبت منه شيئا.

 -12فقال لها ماذا تريدين قالت له قل ان يجلس ابناي هذان واحد عن يمينك و االخر عن اليسار في

ملكوتك.

 -11فاجاب يسوع و قال لستما تعلمان ما تطلبان اتستطيعان ان تشربا الكاس التي سوف اشربها انا و ان

تصطبغا بالصبغة التي اصطبغ بها انا قاال له نستطيع.

 -11فقال لهما اما كاسي فتشربانها و بالصبغة التي اصطبغ بها انا تصطبغان و اما الجلوس عن يميني و

عن يساري فليس لي ان اعطيه اال للذين اعد لهم من ابي.
 -14فلما سمع العشرة اغتاظوا من اجل االخوين.

 -11فدعاهم يسوع و قال انتم تعلمون ان رؤساء االمم يسودونهم و العظماء يتسلطون عليهم.
 -10فال يكون هكذا فيكم بل من اراد ان يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما.
 -16و من اراد ان يكون فيكم اوال فليكن لكم عبدا.

 -13كما ان ابن االنسان لم يات ليخدم بل ليخدم و ليبذل نفسه فدية عن كثيرين "

إنجيل با ر9
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م إبني خبدي ل

ألو دها مجداً عالمياً .ل ن المسي يعد لنا م ولاً سماوياً ،لمن يقب ت.

البولس (1كو-:)23-1:4

"  -1فاننا لسنا نكرز بانفسنا بل بالمسيح يسوع ربا و لكن بانفسنا عبيدا لكم من اجل يسوع.

 -0الن اهلل الذي قال ان يشرق نور من ظلمة هو الذي اشرق في قلوبنا النارة معرفة مجد اهلل في وجه

يسوع المسيح.

 -6و لكن لنا هذا الكنز في اوان خزفية ليكون فضل القوة هلل ال منا.

 -3مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين متحيرين لكن غير يائسين.
 -9مضطهدين لكن غير متروكين مطروحين لكن غير هالكين.

 -20حاملين في الجسد كل حين اماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع ايضا في جسدنا.

 -22الننا نحن االحياء نسلم دائما للموت من اجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع ايضا في جسدنا المائت.
 -21اذا الموت يعمل فينا و لكن الحياة فيكم.

 -21فاذ لنا روح االيمان عينه حسب المكتوب امنت لذلك تكلمت نحن ايضا نؤمن و لذلك نتكلم ايضا.
 -24عالمين ان الذي اقام الرب يسوع سيقيمنا نحن ايضا بيسوع و يحضرنا معكم.

 -21الن جميع االشياء هي من اجلكم لكي تكون النعمة و هي قد كثرت باالكثرين تزيد الشكر لمجد اهلل.
 -20لذلك ال نفشل بل و ان كان انساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما.
 -26الن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابديا.

 -23و نحن غير ناظرين الى االشياء التي ترى بل الى التي ال ترى الن التي ترى وقتية و امـا التـي ال تـرى

فابدية "
البولس9

الــذي أقــام الــرب يســوع ســيقيمنا ..لنــا ثقــل مجــد أبــدي ..إذ ال ننظــر إلــى مــا ال يــرى هننله هنني اللينناة اللنني لن

المسي ليع ي ا لنا إنجيل القداس) ل نن ا ن م ما حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لتظهـر حيـاة

يسوع أيضا في أجسادنا.

الكاثوليكون (2يو-:)14-21:1

"  -21ال تتعجبوا يا اخوتي ان كان العالم يبغضكم.

 -24نحن نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياة الننا نحب االخوة من ال يحب اخاه يبق في الموت.

 -21كل من يبغض اخاه فهو قاتل نفس و انتم تعلمون ان كل قاتل نفس ليس له حياة ابدية ثابتة فيه.
 -20بهذا قد عرفنا المحبة ان ذاك وضع نفسه الجلنا فنحن ينبغي لنا ان نضع نفوسنا الجل االخوة.

 -26و اما من كان له معيشة العالم و نظر اخاه محتاجا و اغلق احشاءه عنه فكيف تثبت محبة اهلل فيه.
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 -23يا اوالدي ال نحب بالكالم و ال باللسان بل بالعمل و الحق.
 -29و بهذا نعرف اننا من الحق و نسكن قلوبنا قدامه.

 -10النه ان المتنا قلوبنا فاهلل اعظم من قلوبنا و يعلم كل شيء.
 -12ايها االحباء ان لم تلمنا قلوبنا فلنا ثقة من نحو اهلل.

 -11و مهما سالنا ننال منه الننا نحفظ وصاياه و نعمل االعمال المرضية امامه.

 -11و هذه هي وصيته ان نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح و نحب بعضنا بعضا كما اعطانا وصية.

 -14و من يحفظ وصاياه يثبت فيه و هو فيه و بهذا نعرف انه يثبت فينا من الروح الذي اعطانا "

ال اثولي ون9

عالمة ننا إنلق نا من الموت إل اللياة ننا نل

يبد ها ا ن سي م ا إي السماء لألبد.

اإلخوة .إلاً نلن نبد اللياة منن ا ن ونلنن ع ن األر= ومنن

اإلبركسيس (أع-:)0:10-11:11

(أع)16-11:11

"  -11ففي الغد لما جاء اغريباس و برنيكي في احتفال عظيم و دخال الى دار االستماع مع االمراء و رجال

المدينة المقدمين امر فستوس فاتي ببولس.

 -14فقال فستوس ايها الملك اغريباس و الرجال الحاضرون معنا اجمعون انتم تنظرون هذا الذي توسل

الي من جهته كل جمهور اليهود في اورشليم و هنا صارخين انه ال ينبغي ان يعيش بعد.

 -11و اما انا فلما وجدت انه لم يفعل شيئا يستحق الموت و هو قد رفع دعواه الى اوغسطس عزمت ان

ارسله.

 -10و ليس لي شيء يقين من جهته الكتب الى السيد لذلك اتيت به لديكم و ال سيما لديك ايها الملك

اغريباس حتى اذا صار الفحص يكون لي شيء الكتب.

 -16الني ارى حماقة ان ارسل اسي ار و ال اشير الى الدعاوي التي عليه" .

(أع)0-2:10

"  -2فقال اغريباس لبولس ماذون لك ان تتكلم الجل نفسك حينئذ بسط بولس يده و جعل يحتج.

 -1اني احسب نفسي سعيدا ايها الملك اغريباس اذ انا مزمع ان احتج اليوم لديك عن كل ما يحاكمني به

اليهود.

 -1ال سيما و انت عالم بجميع العوائد و المسائل التي بين اليهود لذلك التمس منك ان تسمعني بطول

االناة.

 -4فسيرتي منذ حداثتي التي من البداءة كانت بين امتي في اورشليم يعرفها جميع اليهود.

 -1عالمين بي من االول ان ارادوا ان يشهدوا اني حسب مذهب عبادتنا االضيق عشت فريسيا.
 -0و االن انا واقف احاكم على رجاء الوعد الذي صار من اهلل البائنا "
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اإلبر سيس9

لننظ ص نراخ الي ننود ومقنناومل م لبننولس وص نراخ م أنــه ال ينبغــي أن يعــيش بعــد .وهننلا مننا عم ننوه مننع المسنني ،

إالعالم يرإ= ويبغ= و د ا .ما رإ= المسي من يبل يو . )46 9 45ول ن نسمع ننت واقـف ليحـاكم علـى
رجاء الوعد ويقول ع ت إريسياً ي ي من بالقيامنة ع نس الصندوييين إني اإلنجينل) وهنلا هنو رجـاء الوعـد .هنلا
الرجاء هو ما يجع نا

ن لم ببغاة العالم .

إلاً القراءات لل م عنن ن ا
جسادنا المائلة.

م هني رين ل قيامنة والمجند .والبداينة هننا ع ن األر= ى لظ نر ليناة يسنوع إني
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يوم الجمعة من األسبوع السابع

رجوع للفهرس

وهي ختام الصوم المقدس
إنجيل القداس (لو-:)11-12:21

"  -12في ذلك اليوم تقدم بعض الفريسيين قائلين له اخرج و اذهب من ههنا الن هيرودس يريد ان يقتلك.

 -11فقال لهم امضوا و قولوا لهذا الثعلب ها انا اخرج شياطين و اشفي اليوم و غدا و في اليوم الثالث

اكمل.

 -11بل ينبغي ان اسير اليوم و غدا و ما يليه النه ال يمكن ان يهلك نبي خارجا عن اورشليم.

 -14يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة االنبياء و راجمة المرسلين اليها كم مرة اردت ان اجمع اوالدك كما

تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها و لم تريدوا.

 -11هوذا بيتكم يترك لكم خرابا و الحق اقول لكم انكم ال ترونني حتى ياتي وقـت تقولـون فيـه مبـارك االتـي

باسم الرب "

إنجيل القداس9

هنا نرى رإ= الي ود لألنبياء ويل م ،ورإا م ل مسي اللي ل ليجمع و دهنم .وجنخاء منن ينرإ= .هـوذا يتـرك

بيتكم لكم خرابا= الدينونة ل راإاين

ل من رإ= المسي )

مزمور إنجيل القداس (مز " -:)3 :96االنهار لتصفق بااليادي الجبال لترنم معا .امام الرب النه جاء ليدين

االرض يدين المسكونة بالعدل و الشعوب باالستقامة "
مخمور اإلنجيل9

الجبـــال تبـــتهج أمـــام وجـــه الـــرب= الجبننال إ ننارة ل قديسننين الننلين يب نوا المسنني ول يرإاننوه  .ه ن ء هننم الننلين
سيفرلون يوم الدينونةا ألنه أتى ليدين األرض.

النبوات:

(تك)10:10-11:49

(أم)11:21-16:22

(تك )13 - 2 : 49

(صف )10 - 24 : 1

(إش)14-20:00

(زك )21 - 9: 9

(أي)26-6:41
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(تك-:)10:10-11:49
(تك)11:49

"  -11و لما فرغ يعقوب من توصية بنيه ضم رجليه الى السرير و اسلم الروح و انضم الى قومه" .

(تك)10-2:10

"  -2فوقع يوسف على وجه ابيه و بكى عليه و قبله.

 -1و امر يوسف عبيده االطباء ان يحنطوا اباه فحنط االطباء اسرائيل.

 -1و كمل له اربعون يوما النه هكذا تكمل ايام المحنطين و بكى عليه المصريون سبعين يوما.

 -4و بعدما مضت ايام بكائه كلم يوسف بيت فرعون قائال ان كنت قد وجدت نعمة في عيونكم فتكلموا في

مسامع فرعون قائلين.

 -1ابي استحلفني قائال ها انا اموت في قبري الذي حفرت لنفسي في ارض كنعان هناك تدفنني فاالن اصعد

الدفن ابي و ارجع.

 -0فقال فرعون اصعد و ادفن اباك كما استحلفك.

 -6فصعد يوسف ليدفن اباه و صعد معه جميع عبيد فرعون شيوخ بيته و جميع شيوخ ارض مصر.

 -3و كل بيت يوسف و اخوته و بيت ابيه غير انهم تركوا اوالدهم و غنمهم و بقرهم في ارض جاسان.
 -9و صعد معه مركبات و فرسان فكان الجيش كثي ار جدا.

 -20فاتوا الى بيدر اطاد الذي في عبر االردن و ناحوا هناك نوحا عظيما و شديدا جدا و صنع البيه مناحة

سبعة ايام.

 -22فلما راى اهل البالد الكنعانيون المناحة في بيدر اطاد قالوا هذه مناحة ثقيلة للمصريين لذلك دعي

اسمه ابل مصرايم الذي في عبر االردن.

 -21و فعل له بنوه هكذا كما اوصاهم.

 -21حمله بنوه الى ارض كنعان و دفنوه في مغارة حقل المكفيلة التي اشتراها ابراهيم مع الحقل ملك قبر

من عفرون الحثي امام ممرا.

 -24ثم رجع يوسف الى مصر هو و اخوته و جميع الذين صعدوا معه لدفن ابيه بعدما دفن اباه.

 -21و لما راى اخوة يوسف ان اباهم قد مات قالوا لعل يوسف يضطهدنا و يرد علينا جميع الشر الذي

صنعنا به.

 -20فاوصوا الى يوسف قائلين ابوك اوصى قبل موته قائال.

 -26هكذا تقولون ليوسف اه اصفح عن ذنب اخوتك و خطيتهم فانهم صنعوا بك ش ار فاالن اصفح عن ذنب

عبيد اله ابيك فبكى يوسف حين كلموه.

 -23و اتى اخوته ايضا و وقعوا امامه و قالوا ها نحن عبيدك.
 -29فقال لهم يوسف ال تخافوا النه هل انا مكان اهلل.

 -10انتم قصدتم لي ش ار اما اهلل فقصد به خي ار لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعبا كثيرا.
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 -12فاالن ال تخافوا انا اعولكم و اوالدكم فعزاهم و طيب قلوبهم.

 -11و سكن يوسف في مصر هو و بيت ابيه و عاش يوسف مئة و عشر سنين.

 -11و راى يوسف الفرايم اوالد الجيل الثالث و اوالد ماكير بن منسى ايضا ولدوا على ركبتي يوسف.

 -14و قال يوسف الخوته انا اموت و لكن اهلل سيفتقدكم و يصعدكم من هذه االرض الى االرض التي حلف

البراهيم و اسحق و يعقوب.

 -11و استحلف يوسف بني اسرائيل قائال اهلل سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا.

 -10ثم مات يوسف و هو ابن مئة و عشر سنين فحنطوه و وضع في تابوت في مصر "

لك9)33953-22917

الللننني عقينندة مصنرية لقننول بننأن الميننت سننيقوم .وهنننا نننرى يعقننو ويوسننم يلن ننان وينندإنان إنني ر= الميعنناد.
والمعن

ن المسي اللى سيقل ونت سيقوم ول لا إ ننا إي إنلظار يوم الدينونة نموت ع

ل عالم اللي نلن رباء إيت ونموت إيت ع

رجاء لهابنا إل

رجاء .ومصر هي إ ارة

نعان السماوية .لللك ان يوسم ويعقو ي بون

ن ينندإنوا إنني ر= الميعنناد إعالن ناً عننن رجننائ م إنني دخول ننا ونلننن رجا نننا إنني ور ن يم السننماوية .ونننرى يوسننم
رمننخ ل مسنني الننلى يصنندوا بننت ن ار و ننان يصنند ا .بص ن بت خي ن ار ل ننل الب نرية  ،و مننا

المجاعة ه لا عمل المسي .
(أم-:)11:21-16:22
(أم)12-16:22

"  -16من يطلب الخير يلتمس الرضا و من يطلب الشر فالشر ياتيه.
 -13من يتكل على غناه يسقط اما الصديقون فيزهون كالورق.
 -19من يكدر بيته يرث الريح و الغبي خادم لحكيم القلب.
 -10ثمر الصديق شجرة حياة و رابح النفوس حكيم.

 -12هوذا الصديق يجازى في االرض فكم بالحري الشرير و الخاطئ" .

(أم)11-2:21

"  -2من يحب التاديب يحب المعرفة و من يبغض التوبيخ فهو بليد.
 -1الصالح ينال رضى من قبل الرب اما رجل المكايد فيحكم عليه.
 -1ال يثبت االنسان بالشر اما اصل الصديقين فال يتقلقل.

 -4المراة الفاضلة تاج لبعلها اما المخزية فكنخر في عظامه.
 -1افكار الصديقين عدل تدابير االشرار غش.

 -0كالم االشرار كمون للدم اما فم المستقيمين فينجيهم.

 -6تنقلب االشرار و ال يكونون اما بيت الصديقين فيثبت.

 -3بحسب فطنته يحمد االنسان اما الملتوي القلب فيكون للهوان.

263

ننبع يوسننم الننناس إ ن

قراءات الصوم الكبير(يوم الجمعة من األسبوع السابع وهي ختام الصوم المقدس)

 -9الحقير و له عبد خير من المتمجد و يعوزه الخبز.

 -20الصديق يراعي نفس بهيمته اما مراحم االشرار فقاسية.

 -22من يشتغل بحقله يشبع خب از اما تابع البطالين فهو عديم الفهم.
 -21اشتهى الشرير صيد االشرار و اصل الصديقين يجدي.

 -21في معصية الشفتين شرك الشرير اما الصديق فيخرج من الضيق.
 -24االنسان يشبع خي ار من ثمر فمه و مكافاة يدي االنسان ترد له.
 -21طريق الجاهل مستقيم في عينيه اما سامع المشورة فهو حكيم.
 -20غضب الجاهل يعرف في يومه اما ساتر الهوان فهو ذكي.

 -26من يتفوه بالحق يظهر العدل و الشاهد الكاذب يظهر غشا.

 -23يوجد من يهذر مثل طعن السيف اما لسان الحكماء فشفاء.

 -29شفة الصدق تثبت الى االبد و لسان الكذب انما هو الى طرفة العين.

 -10الغش في قلب الذين يفكرون في الشر اما المشيرون بالسالم فلهم فرح.
 -12ال يصيب الصديق شر اما االشرار فيمتلئون سوءا.

 -11كراهة الرب شفتا كذب اما العاملون بالصدق فرضاه "
م9)33943-34944

نرى هنا ن اية يبة دائماً لألبرار ون اية سيئة لأل رارا من يطلب الخير يلتمس الرضا ومن يطلب الشر فالشر
يلحقه ..ثمرة الصديق شجرة الحياة.

(إش-:)14-20:00

"  -20افرحوا مع اورشليم و ابتهجوا معا يا جميع محبيها افرحوا معا فرحا يا جميع النائحين عليها.
 -22لكي ترضعوا و تشبعوا من ثدي تعزياتها لكي تعصروا و تتلذذوا من درة مجدها.

 -21النه هكذا قال الرب هانذا ادير عليها سالما كنهر و مجد االمم كسيل جارف فترضعون و على االيدي

تحملون و على الركبتين تدللون.

 -21كانسان تعزيه امه هكذا اعزيكم انا و في اورشليم تعزون.

 -24فترون و تفرح قلوبكم و تزهو عظامكم كالعشب و تعرف يد الرب عند عبيده و يحنق على اعدائه.
 -21النه هوذا الرب بالنار ياتي و مركباته كزوبعة ليرد بحمو غضبه و زجره بلهيب نار.
 -20الن الرب بالنار يعاقب و بسيفه على كل بشر و يكثر قتلى الرب.

 -26الذين يقدسون و يطهرون انفسهم في الجنات وراء واحد في الوسط اكلين لحم الخنزير و الرجس و

الجرذ يفنون معا يقول الرب.

 -23و انا اجازي اعمالهم و افكارهم حدث لجمع كل االمم و االلسنة فياتون و يرون مجدي.
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 -29و اجعل فيهم اية و ارسل منهم ناجين الى االمم الى ترشيش و فول و لود النازعين في القوس الى

توبال و ياوان الى الجزائر البعيدة التي لم تسمع خبري و ال رات مجدي فيخبرون بمجدي بين االمم.

 -10و يحضرون كل اخوتكم من كل االمم تقدمة للرب على خيل و بمركبات و بهوادج و بغال و هجن الى

جبل قدسي اورشليم قال الرب كما يحضر بنو اسرائيل تقدمة في اناء طاهر الى بيت الرب.
 -12و اتخذ ايضا منهم كهنة و الويين قال الرب.

 -11النه كما ان السماوات الجديدة و االرض الجديدة التي انا صانع تثبت امامي يقول الرب هكذا يثبت

نسلكم و اسمكم.

 -11و يكون من هالل الى هالل و من سبت الى سبت ان كل ذي جسد ياتي ليسجد امامي قال الرب.

 -14و يخرجـون و يـرون جثـث النـاس الـذين عصـوا علـي الن دودهـم ال يمـوت و نـارهم ال تطفـا و يكونــون

رذالة لكل ذي جسد "
إش9)31-43933

لياة بدية لألبرار ودينونة رهيبة لأل نرارا إفرحوا مع أورشليم وعيـدوا فيهـا .هأنـذا أديـر إليهـا السـالم كـالنهر..
كمن تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا في أورشـليم .والع نسا يلنن النر ع ن النلين

يأتي كنار ومركباته كعاصفة لينتقم بغضب.

ي يعوننت .ألنـه هـوذا الـرب

(أي-:)26-6:41

"  -6و كان بعدما تكلم الرب مع ايوب بهذا الكالم ان الرب قال الليفاز التيماني قد احتمى غضبي عليك و
على كال صاحبيك النكم لم تقولوا في الصواب كعبدي ايوب.

 -3و االن فخذوا النفسكم سبعة ثيران و سبعة كباش و اذهبوا الى عبدي ايوب و اصعدوا محرقة الجل

انفسكم و عبدي ايوب يصلي من اجلكم الني ارفع وجهه لئال اصنع معكم حسب حماقتكم النكم لم تقولوا في

الصواب كعبدي ايوب.

 -9فذهب اليفاز التيماني و بلدد الشوحي و صوفر النعماتي و فعلوا كما قال الرب لهم و رفع الرب وجه

ايوب.

 -20و رد الرب سبي ايوب لما صلى الجل اصحابه و زاد الرب على كل ما كان اليوب ضعفا.

 -22فجاء اليه كل اخوته و كل اخواته و كل معارفه من قبل و اكلوا معه خب از في بيته و رثوا له و عزوه

عن كل الشر الذي جلبه الرب عليه و اعطاه كل منهم قسيطة واحدة و كل واحد قرطا من ذهب.

 -21و بارك الرب اخرة ايوب اكثر من اواله و كان له اربعة عشر الفا من الغنم و ستة االف من االبل و

الف فدان من البقر و الف اتان.

 -21و كان له سبعة بنين و ثالث بنات.

 -24و سمى اسم االولى يميمة و اسم الثانية قصيعة و اسم الثالثة قرن هفوك.

 -21و لم توجد نساء جميالت كبنات ايوب في كل االرض و اعطاهن ابوهن ميراثا بين اخوتهن.
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 -20و عاش ايوب بعد هذا مئة و اربعين سنة و راى بنيه و بني بنيه الى اربعة اجيال.
 -26ثم مات ايوب شيخا و شبعان االيام "
ي9)44-4913
ن اية يو الصاللة للوبلت ،بل فاعلت إي صديائت.
(تك -:)13 - 2 : 49

"  -2و دعا يعقوب بنيه و قال اجتمعوا النبئكم بما يصيبكم في اخر االيام.
 -1اجتمعوا و اسمعوا يا بني يعقوب و اصغوا الى اسرائيل ابيكم.

 -1راوبين انت بكري قوتي و اول قدرتي فضل الرفعة و فضل العز.

 -4فائ ار كالماء ال تتفضل النك صعدت على مضجع ابيك حينئذ دنسته على فراشي صعد.
 -1شمعون و الوي اخوان االت ظلم سيوفهما.

 -0في مجلسهما ال تدخل نفسي بمجمعهما ال تتحد كرامتي النهما في غضبهما قتال انسانا و في رضاهما

عرقبا ثورا.

 -6ملعون غضبهما فانه شديد و سخطهما فانه قاس اقسمهما في يعقوب و افرقهما في اسرائيل.
 -3يهوذا اياك يحمد اخوتك يدك على قفا اعدائك يسجد لك بنو ابيك.

 -9يهوذا جرو اسد من فريسة صعدت يا ابني جثا و ربض كاسد و كلبوة من ينهضه.

 -20ال يزول قضيب من يهوذا و مشترع من بين رجليه حتى ياتي شيلون و له يكون خضوع شعوب.
 -22رابطا بالكرمة جحشه و بالجفنة ابن اتانه غسل بالخمر لباسه و بدم العنب ثوبه.
 -21مسود العينين من الخمر و مبيض االسنان من اللبن.

 -21زبولون عند ساحل البحر يسكن و هو عند ساحل السفن و جانبه عند صيدون.
 -24يساكر حمار جسيم رابض بين الحظائر.

 -21فراى المحل انه حسن و االرض انها نزهة فاحنى كتفه للحمل و صار للجزية عبدا.
 -20دان يدين شعبه كاحد اسباط اسرائيل.

 -26يكون دان حية على الطريق افعوانا على السبيل يلسع عقبي الفرس فيسقط راكبه الى الوراء.
 -23لخالصك انتظرت يا رب.

 -29جاد يزحمه جيش و لكنه يزحم مؤخره.

 -10اشير خبزه سمين و هو يعطي لذات ملوك.
 -12نفتالي ايلة مسيبة يعطي اقواال حسنة.

 -11يوسف غصن شجرة مثمرة غصن شجرة مثمرة على عين اغصان قد ارتفعت فوق حائط.
 -11فمررته و رمته و اضطهدته ارباب السهام.
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 -14و لكن ثبتت بمتانة قوسه و تشددت سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب من هناك من الراعي صخر

اسرائيل.

 -11من اله ابيك الذي يعينك و من القادر على كل شيء الذي يباركك تاتي بركات السماء من فوق و

بركات الغمر الرابض تحت بركات الثديين و الرحم.

 -10بركات ابيك فاقت على بركات ابوي الى منية االكام الدهرية تكون على راس يوسف و على قمة نذير

اخوته.

 -16بنيامين ذئب يفترس في الصباح ياكل غنيمة و عند المساء يقسم نهبا.

 -13جميع هؤالء هم اسباط اسرائيل االثنا عشر و هذا ما كلمهم به ابوهم و باركهم كل واحد بحسـب بركتـه

باركهم "

لك9)33953-22917

الللننني عقينندة مصنرية لقننول بننأن الميننت سننيقوم .وهنننا نننرى يعقننو ويوسننم يلن ننان وينندإنان إنني ر= الميعنناد.
والمعن

ن المسي اللى سيقل ونت سيقوم ول لا إ ننا إي إنلظار يوم الدينونة نموت ع

ل عالم اللي نلن رباء إيت ونموت إيت ع

رجاء لهابنا إل

رجاء .ومصر هي إ ارة

نعان السماوية .لللك ان يوسم ويعقو ي بون

ن يدإنوا إي ر= الميعاد إعالناً عن رجائ م إي دخول ا ونلن رجا نا إي ور يم السماوية.

(صف -:)10 - 24 : 1

"  -24ترنمي يا ابنة صهيون اهتف يا اسرائيل افرحي و ابتهجي بكل قلبك يا ابنة اورشليم.

 -21قد نزع الرب االقضية عليك ازال عدوك ملك اسرائيل الرب في وسطك ال تنظرين بعد شرا.
 -20في ذلك اليوم يقال الورشليم ال تخافي يا صهيون ال ترتخ يداك.

 -26الرب الهك في وسطك جبار يخلص يبتهج بك فرحا يسكت في محبته يبتهج بك بترنم.
 -23اجمع المحزونين على الموسم كانوا منك حاملين عليها العار.

 -29هانذا في ذلك اليوم اعامل كل مذلليك و اخلص الظالعة و اجمع المنفية و اجعلهم تسبيحة و اسما

في كل ارض خزيهم.

 -10في الوقت الذي فيه اتي بكم و في وقت جمعي اياكم الني اصيركم اسما و تسبيحة في شـعوب االرض

كلها حين ارد مسبييكم قدام اعينكم قال الرب "
وعود معخية لمن يقبل المسي .
(زك -:)21 - 9: 9

"  -9ابتهجي جدا يا ابنة صهيون اهتفي يا بنت اورشليم هوذا ملكك ياتي اليك هو عادل و منصور وديع و
راكب على حمار و على جحش ابن اتان.
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 -20و اقطع المركبة من افرايم و الفرس من اورشليم و تقطع قوس الحرب و يتكلم بالسالم لالمم و

سلطانه من البحر الى البحر و من النهر الى اقاصي االرض.

 -22و انت ايضا فاني بدم عهدك قد اطلقت اسراك من الجب الذي ليس فيه ماء.

 -21ارجعوا الى الحصن يا اسرى الرجاء اليوم ايضا اصرح اني ارد عليك ضعفين.

 -21الني اوترت يهوذا لنفسي و مالت القوس افرايم و انهضت ابناءك يا صهيون على بنيك يا ياوان و

جعلتك كسيف جبار.

 -24و يرى الرب فوقهم و سهمه يخرج كالبرق و السيد الرب ينفخ في البوق و يسير في زوابع الجنوب.

 -21رب الجنود يحامي عنهم فياكلون و يدوسون حجارة المقـالع و يشـربون و يضـجون كمـا مـن الخمـر و

يمتلئون كالمنضح و كزوايا المذبح "
وعود معخية ألو د ا. .
القراءات:

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)0،1 :96

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :لو)16-10:26

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس1( :تي)1:4-2:1
الكــــــــــــــــــــــاثوليكون( :يع)20-6:1

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)23-2:21
مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس( :مز)3 :96

إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس( :لو)11-12:21

مزمور باكر (مز " -:)0،1 :96اهتفي للرب يا كل االرض اهتفـوا و رنمـوا و غنـوا .رنمـوا للـرب بعـود بعـود و

صوت نشيد .باالبواق و صوت الصور اهتفوا قدام الملك الرب "
مخمور با ر9

هللوا للرب= هلا لسبي المخلارين .وب ل وسي ةا بالقيثار وصوت المزمور =..عالمة ع

منل ني الفنر إمجنئ

المسي الثان هو إر ل م منين إل ينلق ون ل مجد .
إنجيل باكر (لو-:)16-10:26

"  -10و لما ساله الفريسيون متى ياتي ملكوت اهلل اجابهم و قال ال ياتي ملكوت اهلل بمراقبة.

 -12و ال يقولون هوذا ههنا او هوذا هناك الن ها ملكوت اهلل داخلكم.

 -11و قال لتالميذه ستاتي ايام فيها تشتهون ان تروا يوما واحدا من ايام ابن االنسان و ال ترون.
 -11و يقولون لكم هوذا ههنا او هوذا هناك ال تذهبوا و ال تتبعوا.

 -14النه كما ان البرق الذي يبرق من ناحية تحت السماء يضيء الى ناحية تحت السماء كذلك يكون

ايضا ابن اال نسان في يومه.

 -11و لكن ينبغي اوال ان يتالم كثي ار و يرفض من هذا الجيل.

265

قراءات الصوم الكبير(يوم الجمعة من األسبوع السابع وهي ختام الصوم المقدس)

 -10و كما كان في ايام نوح كذلك يكون ايضا في ايام ابن االنسان.

 -16كانوا ياكلون و يشربون و يزوجون و يتزوجون الى اليوم الذي فيه دخل نوح الفلك و جاء الطوفان و

اهلك الجميع.

 -13كذلك ايضا كما كان في ايام لوط كانوا ياكلون و يشربون و يشترون و يبيعون و يغرسون و يبنون.
 -19و لكن اليوم الذي فيه خرج لوط من سدوم امطر نا ار و كبريتا من السماء فاهلك الجميع.
 -10هكذا يكون في اليوم الذي فيه يظهر ابن االنسان.

 -12في ذلك اليوم من كان على السطح و امتعته في البيت فال ينزل لياخذها و الذي في الحقل كذلك ال

يرجع الى الوراء.

 -11اذكروا امراة لوط.

 -11من طلب ان يخلص نفسه يهلكها و من اهلكها يحييها.

 -14اقول لكم انه في تلك الليلة يكون اثنان على فراش واحد فيؤخذ الواحد و يترك االخر.
 -11تكون اثنتان تطحنان معا فتؤخذ الواحدة و تترك االخرى.
 -10يكون اثنان في الحقل فيؤخذ الواحد و يترك االخر.

 -16فاجابوا و قالوا له اين يا رب فقال لهم حيث تكون الجثة هناك تجتمع النسور "

إنجيل با ر9

هلا اإلنجيل نجد إيت عالمات الدينونة ،ول ن ا سلألي إجأة .فيؤخذ الواحد ل سماء) ويترك اآلخر= ي

نصي

لت إي المجد.
البولس (1تي-:)1:4-2:1

(1تي)26-2:1

"  -2و لكن اعلم هذا انه في االيام االخيرة ستاتي ازمنة صعبة.

 -1الن الناس يكونون محبين النفسهم محبين للمال متعظمين مستكبرين مجدفين غير طائعين لوالديهم

غير شاكرين دنسين.

 -1بال حنو بال رضى ثالبين عديمي النزاهة شرسين غير محبين للصالح.
 -4خائنين مقتحمين متصلفين محبين للذات دون محبة هلل.

 -1لهم صورة التقوى و لكنهم منكرون قوتها فاعرض عن هؤالء.

 -0فانه من هؤالء هم الذين يدخلون البيوت و يسبون نسيات محمالت خطايا منساقات بشهوات مختلفة.
 -6يتعلمن في كل حين و ال يستطعن ان يقبلن الى معرفة الحق ابدا.

 -3و كما قاوم ينيس و يمبريس موسى كذلك هؤالء ايضا يقاومون الحق اناس فاسدة اذهانهم و من جهة

االيمان مرفوضون.

 -9لكنهم ال يتقدمون اكثر الن حمقهم سيكون واضحا للجميع كما كان حمق ذينك ايضا.

263

قراءات الصوم الكبير(يوم الجمعة من األسبوع السابع وهي ختام الصوم المقدس)

 -20و اما انت فقد تبعت تعليمي و سيرتي و قصدي و ايماني و اناتي و محبتي و صبري.

 -22و اضطهاداتي و االمي مثل ما اصابني في انطاكية و ايقونية و لسترة اية اضطهادات احتملت و من

الجميع انقذني الرب.

 -21و جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون.
 -21و لكن الناس االشرار المزورين سيتقدمون الى اردا مضلين و مضلين.
 -24و اما انت فاثبت على ما تعلمت و ايقنت عارفا ممن تعلمت.

 -21و انك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة ان تحكمك للخالص بااليمان الذي في المسيح

يسوع.

 -20كل الكتاب هو موحى به من اهلل و نافع للتعليم و التوبيخ للتقويم و التاديب الذي في البر.
 -26لكي يكون انسان اهلل كامال متاهبا لكل عمل صالح" .

(1تي)1-2:4

"  -2انا اناشدك اذا امام اهلل و الرب يسوع المسيح العتيد ان يدين االحياء و االموات عند ظهوره و ملكوته.
 -1اكرز بالكلمة اعكف على ذلك في وقت مناسب و غير مناسب وبخ انتهر عظ بكل اناة و تعليم.

 -1النه سيكون وقت ال يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين

مستحكة مسامعهم.

 -4فيصرفون مسامعهم عن الحق و ينحرفون الى الخرافات.

 -1و اما انت فاصح في كل شيء احتمل المشقات اعمل عمل المبشر تمم خدمتك "
البولس9

عن الدينونة .و ن األيام األخيرة ستأتي فيها أزمنة شريرة ثم يأتي الرب يسوع المسيح ليـدين األليناء واألمنوات.

أكرز بالكلمة= هله وظيفة ال نيسة لل المجيء الثاني.
الكاثوليكون (يع-:)20-6:1

"  -6فتانوا ايها االخوة الى مجيء الرب هوذا الفالح ينتظر ثمر االرض الثمين متانيا عليه حتى ينال المطر

المبكر و المتاخر.

 -3فتانوا انتم و ثبتوا قلوبكم الن مجيء الرب قد اقترب.

 -9ال يئن بعضكم على بعض ايها االخوة لئال تدانوا هوذا الديان واقف قدام الباب.

 -20خذوا يا اخوتي مثاال الحتمال المشقات و االناة اال نبياء الذين تكلموا باسم الرب.

 -22ها نحن نطوب الصابرين قد سمعتم بصبر ايوب و رايتم عاقبة الرب الن الرب كثير الرحمة و رؤوف.
 -21و لكن قبل كل شيء يا اخوتي ال تحلفوا ال بالسماء و ال باالرض و ال بقسم اخر بل لتكن نعمكم نعم

و الكم ال لئال تقعوا تحت دينونة.
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 -21اعلى احد بينكم مشقات فليصل امسرور احد فليرتل.

 -24امريض احد بينكم فليدع شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه و يدهنوه بزيت باسم الرب.
 -21و صالة االيمان تشفي المريض و الرب يقيمه و ان كان قد فعل خطية تغفر له.

 -20اعترفوا بعضكم لبعض بالزالت و صلوا بعضكم الجل بعض لكي تشفوا طلبة البار تقتدر كثي ار في

فعلها "

ال اثولي ون9

الدينونة ملية ونلن ننلظر الثمر ل ن هناك م م إ نللم ا.

اإلبركسيس (أع-:)23-2:21

"  -2و انحدر قوم من اليهودية و جعلوا يعلمون االخوة انه ان لم تختتنوا حسب عادة موسى ال يمكنكم ان

تخلصوا.

 -1فلما حصل لبولس و برنابا منازعة و مباحثة ليست بقليلة معهم رتبوا ان يصعد بولس و برنابا و اناس

اخرون منهم الى الرسل و المشايخ الى اورشليم من اجل هذه المسئلة.

 -1فهؤالء بعدما شيعتهم الكنيسة اجتازوا في فينيقية و السامرة يخبرونهم برجوع االمم و كانوا يسببون

سرو ار عظيما لجميع االخوة.

 -4و لما حضروا الى اورشليم قبلتهم الكنيسة و الرسل و المشايخ فاخبروهم بكل ما صنع اهلل معهم.

 -1و لكن قام اناس من الذين كانوا قد امنوا من مذهب الفريسيين و قالوا انه ينبغي ان يختنوا و يوصوا

بان يحفظوا ناموس موسى.

 -0فاجتمع الرسل و المشايخ لينظروا في هذا االمر.

 -6فبعدما حصلت مباحثة كثيرة قام بطرس و قال لهم ايها الرجال االخوة انتم تعلمون انه منذ ايام قديمة

اختار اهلل بيننا انه بفمي يسمع االمم كلمة االنجيل و يؤمنون.

 -3و اهلل العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا ايضا.
 -9و لم يميز بيننا و بينهم بشيء اذ طهر بااليمان قلوبهم.

 -20فاالن لماذا تجربون اهلل بوضع نير على عنق التالميذ لم يستطع اباؤنا و ال نحن ان نحمله.
 -22لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن ان نخلص كما اولئك ايضا.

 -21فسكت الجمهور كله و كانوا يسمعون برنابا و بولس يحدثان بجميع ما صنع اهلل من االيات و

العجائب في االمم بواسطتهم.

 -21و بعدما سكتا اجاب يعقوب قائال ايها الرجال االخوة اسمعوني.

 -24سمعان قد اخبر كيف افتقد اهلل اوال االمم لياخذ منهم شعبا على اسمه.
 -21و هذا توافقه اقوال االنبياء كما هو مكتوب.

 -20سارجع بعد هذا و ابني ايضا خيمة داود الساقطة و ابني ايضا ردمها و اقيمها ثانية.
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 -26لكي يطلب الباقون من الناس الرب و جميع االمم الذين دعي اسمي عليهم يقول الرب الصانع هذا

كله.

 -23معلومة عند الرب منذ االزل جميع اعماله "

اإلبر سيس9

الدينونة ملية ل ن بعد ن يدخل ل األمما إل

ن ي مل العبيد رإقاء م ر .)4493
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السبت من األسبوع السابع من الصوم المقدس

رجوع للفهرس

وهو سبت لعازر
إنجيل القداس (يو-:)41-2:22

"  -2و كان انسان مريضا و هو لعازر من بيت عنيا من قرية مريم و مرثا اختها.

 -1و كانت مريم التي كان لعازر اخوها مريضا هي التي دهنت الرب بطيب و مسحت رجليه بشعرها.
 -1فارسلت االختان اليه قائلتين يا سيد هوذا الذي تحبه مريض.

 -4فلما سمع يسوع قال هذا المرض ليس للموت بل الجل مجد اهلل ليتمجد ابن اهلل به.
 -1و كان يسوع يحب مرثا و اختها و لعازر.

 -0فلما سمع انه مريض مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين.
 -6ثم بعد ذلك قال لتالميذه لنذهب الى اليهودية ايضا.

 -3قال له التالميذ يا معلم االن كان اليهود يطلبون ان يرجموك و تذهب ايضا الى هناك.

 -9اجاب يسوع اليست ساعات النهار اثنتي عشرة ان كان احد يمشي في النهار ال يعثر النه ينظر نور

هذا العالم.

 -20و لكن ان كان احد يمشي في الليل يعثر الن النور ليس فيه.

 -22قال هذا و بعد ذلك قال لهم لعازر حبيبنا قد نام لكني اذهب الوقظه.
 -21فقال تالميذه يا سيد ان كان قد نام فهو يشفى.

 -21و كان يسوع يقول عن موته و هم ظنوا انه يقول عن رقاد النوم.
 -24فقال لهم يسوع حينئذ عالنية لعازر مات.

 -21و انا افرح الجلكم اني لم اكن هناك لتؤمنوا و لكن لنذهب اليه.

 -20فقال توما الذي يقال له التوام للتالميذ رفقائه لنذهب نحن ايضا لكي نموت معه.
 -26فلما اتى يسوع وجد انه قد صار له اربعة ايام في القبر.

 -23و كانت بيت عنيا قريبة من اورشليم نحو خمس عشرة غلوة.

 -29و كان كثيرون من اليهود قد جاءوا الى مرثا و مريم ليعزوهما عن اخيهما.

 -10فلما سمعت مرثا ان يسوع ات القته و اما مريم فاستمرت جالسة في البيت.
 -12فقالت مرثا ليسوع يا سيد لو كنت ههنا لم يمت اخي.

 -11لكني االن ايضا اعلم ان كل ما تطلب من اهلل يعطيك اهلل اياه.
 -11قال لها يسوع سيقوم اخوك.

 -14قالت له مرثا انا اعلم انه سيقوم في القيامة في اليوم االخير.
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 -11قال لها يسوع انا هو القيامة و الحياة من امن بي و لو مات فسيحيا.
 -10و كل من كان حيا و امن بي فلن يموت الى االبد اتؤمنين بهذا.

 -16قالت له نعم يا سيد انا قد امنت انك انت المسيح ابن اهلل االتي الى العالم.

 -13و لما قالت هذا مضت و دعت مريم اختها س ار قائلة المعلم قد حضر و هو يدعوك.
 -19اما تلك فلما سمعت قامت سريعا و جاءت اليه.

 -10و لم يكن يسوع قد جاء الى القرية بل كان في المكان الذي القته فيه مرثا.

 -12ثم ان اليهود الذين كانوا معها في البيت يعزونها لما اروا مريم قامت عاجال و خرجت تبعوها قائلين

انها تذهب الى القبر لتبكي هناك.

 -11فمريم لما اتت الى حيث كان يسوع و راته خرت عند رجليه قائلة له يا سيد لو كنت ههنا لم يمت

اخي.

 -11فلما راها يسوع تبكي و اليهود الذين جاءوا معها يبكون انزعج بالروح و اضطرب.
 -14و قال اين وضعتموه قالوا له يا سيد تعال و انظر.
 -11بكى يسوع.

 -10فقال اليهود انظروا كيف كان يحبه.

 -16و قال بعض منهم الم يقدر هذا الذي فتح عيني االعمى ان يجعل هذا ايضا ال يموت.
 -13فانزعج يسوع ايضا في نفسه و جاء الى القبر و كان مغارة و قد وضع عليه حجر.

 -19قال يسوع ارفعوا الحجر قالت له مرثا اخت الميت يا سيد قد انتن الن له اربعة ايام.
 -40قال لها يسوع الم اقل لك ان امنت ترين مجد اهلل.

 -42فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا و رفع يسوع عينيه الى فوق و قال ايها االب اشكرك النك

سمعت لي.

 -41و انا علمت انك في كل حين تسمع لي و لكن الجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا انك ارسلتني.
 -41و لما قال هذا صرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجا.

 -44فخرج الميت و يداه و رجاله مربوطات باقمطة و وجهه ملفوف بمنديل فقال لهم يسوع حلوه و دعوه

يذهب.

 -41فكثيرون من اليهود الذين جاءوا الى مريم و نظروا ما فعل يسوع امنوا به "

إنجيل القداس9
هو إنجيل إيامة لعاخر .من ممن بيسوع ل ون لت القيامة ور ينة األمجناد إيسنوع هنو القيامنة والليناة .وايامنة لعناخر
انت السب

إ ه يا يادة الي ود العميان ع

المسي ولدبير وسي ة يل ت  ،بينما هو ل ليع

لياة ل م ول ل

الب ر ما يام لعاخر  .و ما من ل م األعين المفلولة األ فال ومن إر وا ثيناب م عنند دخولنت ور ن يم إ ن ء يند

عرإوه  .و انت إيامة لعاخر سببا مبا رة إلسلقبالت م ك يوم لد ال عانين .
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مزمور إنجيل القداس (مز -3 " -:)1،3 :213و ال يقول العابرون بركة الرب عليكم باركناكم باسم الرب.
 -1كثي ار ما ضايقوني منذ شبابي لكن لم يقدروا علي "

مخمور اإلنجيل9

بركة الرب عليكم= إ ارة لبر ات الر يسوع لنا ييامة و مجاد).

م ار ار كثيرة حاربوني= هم لاولوا يلل يسوع  ،وال يا ين انوا سب

موت الب ر .ول ن بالمسي ما عادوا يقدرون

علي.
ع يناا وأنهم لم يقدروا َّ

النبوات:

(تك)13-2:49

(صف)10-24:1

(إش)12-9:40
(زك)21-9:9

(تك -:)13 - 2 : 49

"  -2و دعا يعقوب بنيه و قال اجتمعوا النبئكم بما يصيبكم في اخر االيام.
 -1اجتمعوا و اسمعوا يا بني يعقوب و اصغوا الى اسرائيل ابيكم.

 -1راوبين انت بكري قوتي و اول قدرتي فضل الرفعة و فضل العز.

 -4فائ ار كالماء ال تتفضل النك صعدت على مضجع ابيك حينئذ دنسته على فراشي صعد.
 -1شمعون و الوي اخوان االت ظلم سيوفهما.

 -0في مجلسهما ال تدخل نفسي بمجمعهما ال تتحد كرامتي النهما في غضبهما قتال انسانا و في رضاهما

عرقبا ثورا.

 -6ملعون غضبهما فانه شديد و سخطهما فانه قاس اقسمهما في يعقوب و افرقهما في اسرائيل.
 -3يهوذا اياك يحمد اخوتك يدك على قفا اعدائك يسجد لك بنو ابيك.

 -9يهوذا جرو اسد من فريسة صعدت يا ابني جثا و ربض كاسد و كلبوة من ينهضه.

 -20ال يزول قضيب من يهوذا و مشترع من بين رجليه حتى ياتي شيلون و له يكون خضوع شعوب.
 -22رابطا بالكرمة جحشه و بالجفنة ابن اتانه غسل بالخمر لباسه و بدم العنب ثوبه.
 -21مسود العينين من الخمر و مبيض االسنان من اللبن.

 -21زبولون عند ساحل البحر يسكن و هو عند ساحل السفن و جانبه عند صيدون.
 -24يساكر حمار جسيم رابض بين الحظائر.

 -21فراى المحل انه حسن و االرض انها نزهة فاحنى كتفه للحمل و صار للجزية عبدا.
 -20دان يدين شعبه كاحد اسباط اسرائيل.

 -26يكون دان حية على الطريق افعوانا على السبيل يلسع عقبي الفرس فيسقط راكبه الى الوراء.
 -23لخالصك انتظرت يا رب.
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 -29جاد يزحمه جيش و لكنه يزحم مؤخره.

 -10اشير خبزه سمين و هو يعطي لذات ملوك.
 -12نفتالي ايلة مسيبة يعطي اقواال حسنة.

 -11يوسف غصن شجرة مثمرة غصن شجرة مثمرة على عين اغصان قد ارتفعت فوق حائط.
 -11فمررته و رمته و اضطهدته ارباب السهام.

 -14و لكن ثبتت بمتانة قوسه و تشددت سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب من هناك من الراعي صخر

اسرائيل.

 -11من اله ابيك الذي يعينك و من القادر على كل شيء الذي يباركك تاتي بركات السماء من فوق و

بركات الغمر الرابض تحت بركات الثديين و الرحم.

 -10بركات ابيك فاقت على بركات ابوي الى منية االكام الدهرية تكون على راس يوسف و على قمة نذير

اخوته.

 -16بنيامين ذئب يفترس في الصباح ياكل غنيمة و عند المساء يقسم نهبا.

 -13جميع هؤالء هم اسباط اسرائيل االثنا عشر و هذا ما كلمهم به ابوهم و باركهم كل واحد بحسـب بركتـه

باركهم "

لك9)36-4917

نرى بر ات يعقو ألو ده وباللات يوسم البار وي ولا ألن المسي سيألي من نس ت .وهلا إ ارة ألن ا .يريد ن
يبارك و ده الم منين.
(إش-:)12-9:40

"  -9على جبل عال اصعدي يا مبشرة صهيون ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة اورشليم ارفعي ال تخافي قولي

لمدن يهوذا هوذا الهك.

 -20هوذا السيد الرب بقوة ياتي و ذراعه تحكم له هوذا اجرته معه و عملته قدامه.

 -22كراع يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحمالن و في حضنه يحملها و يقود المرضعات.

 -21من كال بكفه المياه و قاس السماوات بالشبر و كال بالكيل تراب االرض و وزن الجبال بالقبان و

االكام بالميزان.

 -21من قاس روح الرب و من مشيره يعلمه.

 -24من استشاره فافهمه و علمه في طريق الحق و علمه معرفة و عرفه سبيل الفهم.
 -21هوذا االمم كنقطة من دلو و كغبار الميزان تحسب هوذا الجزائر يرفعها كدقة.
 -20و لبنان ليس كافيا لاليقاد و حيوانه ليس كافيا لمحرقة.

 -26كل االمم كال شيء قدامه من العدم و الباطل تحسب عنده.
 -23فبمن تشبهون اهلل و اي شبه تعادلون به.
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 -29الصنم يسبكه الصانع و الصائغ يغشيه بذهب و يصوغ سالسل فضة.

 -10الفقير عن التقدمة ينتخب خشبا ال يسوس يطلب له صانعا ماه ار لينصب صنما ال يتزعزع.
 -12اال تعلمون اال تسمعون الم تخبروا من البداءة الم تفهموا من اساسات االرض.

 -11الجالس على كرة االرض و سكانها كالجندب الذي ينشر السماوات كسرادق و يبسطها كخيمة للسكن.
 -11الذي يجعل العظماء ال شيء و يصير قضاة االرض كالباطل.

 -14لم يغرسوا بل لم يزرعوا و لم يتاصل في االرض ساقهم فنفخ ايضا عليهم فجفوا و العاصف كالعصف

يحملهم.

 -11فبمن تشبهونني فاساويه يقول القدوس.

 -10ارفعوا الى العالء عيونكم و انظروا من خلق هذه من الذي يخرج بعدد جندها يدعو كلها باسماء لكثرة

القوة و كونه شديد القدرة ال يفقد احد.

 -16لماذا تقول يا يعقوب و تتكلم يا اسرائيل قد اختفت طريقي عن الرب و فات حقي الهي.

 -13اما عرفت ام لم تسمع اله الدهر الرب خالق اطراف االرض ال يكل و ال يعيا ليس عن فهمه فحص.
 -19يعطي المعيي قدرة و لعديم القوة يكثر شدة.

 -10الغلمان يعيون و يتعبون و الفتيان يتعثرون تعثرا.

 -12و اما منتظروا الرب فيجددون قوة يرفعون اجنحة كالنسور يركضون و ال يتعبون يمشون و ال يعيون"
إش9)24-7913

هــوذا أجرتــه معــه وعملــه قدامــه ..كـراع يرعــى قطيــع غنمــه ..يعــزي الحبــالى ..هنله ع ايننا ا .ألو ده .هننو لنني
ويع ي لياة وبر ة ألو ده.
(صف -:)10 - 24 : 1

"  -24ترنمي يا ابنة صهيون اهتف يا اسرائيل افرحي و ابتهجي بكل قلبك يا ابنة اورشليم.

 -21قد نزع الرب االقضية عليك ازال عدوك ملك اسرائيل الرب في وسطك ال تنظرين بعد شرا.
 -20في ذلك اليوم يقال الورشليم ال تخافي يا صهيون ال ترتخ يداك.

 -26الرب الهك في وسطك جبار يخلص يبتهج بك فرحا يسكت في محبته يبتهج بك بترنم.
 -23اجمع المحزونين على الموسم كانوا منك حاملين عليها العار.

 -29هانذا في ذلك اليوم اعامل كل مذلليك و اخلص الظالعة و اجمع المنفية و اجعلهم تسبيحة و اسما

في كل ارض خزيهم.

 -10في الوقت الذي فيه اتي بكم و في وقت جمعي اياكم الني اصيركم اسما و تسبيحة في شـعوب االرض

كلها حين ارد مسبييكم قدام اعينكم قال الرب "
صم9)4192

إفرحي يا إبنة صهيون ..إن الرب في وسطك إلهك الجبار ..هله ع ايا ا .ألو ده الم منين بت.
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(زك -:)21 - 9: 9

"  -9ابتهجي جدا يا ابنة صهيون اهتفي يا بنت اورشليم هوذا ملكك ياتي اليك هو عادل و منصور وديع و
راكب على حمار و على جحش ابن اتان.

 -20و اقطع المركبة من افرايم و الفرس من اورشليم و تقطع قوس الحرب و يتكلم بالسالم لالمم و

سلطانه من البحر الى البحر و من النهر الى اقاصي االرض.

 -22و انت ايضا فاني بدم عهدك قد اطلقت اسراك من الجب الذي ليس فيه ماء.

 -21ارجعوا الى الحصن يا اسرى الرجاء اليوم ايضا اصرح اني ارد عليك ضعفين.

 -21الني اوترت يهوذا لنفسي و مالت القوس افرايم و انهضت ابناءك يا صهيون على بنيك يا ياوان و

جعلتك كسيف جبار.

 -24و يرى الرب فوقهم و سهمه يخرج كالبرق و السيد الرب ينفخ في البوق و يسير في زوابع الجنوب.

 -21رب الجنود يحامي عنهم فياكلون و يدوسون حجارة المقـالع و يشـربون و يضـجون كمـا مـن الخمـر و

يمتلئون كالمنضح و كزوايا المذبح "
خك9)45-797

إبتهجــي جــدا يــا إبنــة صــهيون ..هننله إرادة ا .ألو ده ..هــوذا ملكــك يأتيــك عــادال ومخلصــا وديعــا وراكبــا علــى

جحــش= هننله نبننوة عمننا سننيلدث ننداً ي لنند ال ننعانين) .أطلقــت أس ـراك مــن الجــب هننله هنني اللينناة اللنني لن
المسي ليع ي ا ألو ده الم منين.

القراءات:
اإلبركســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)20:13-13:16

مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر( :مز)22،1 :19

مزمـــور إنجيـــل القـــداس( :مز)1،3 :213

إنجيــــــــــــل بــــــــــــاكر( :لو)41-11:23

إنجيـــــــــــــــل القـــــــــــــــداس( :يو)41-2:22

البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس2( :كو)3-2:1

الكــــــــــــــــــــــاثوليكون2( :بط)0:1-11:2

مزمور باكر (مز -1 " -:)22،1 :19يا رب اصعدت من الهاوية نفسي احييتني من بين الهابطين في

الجب -22 .حولت نوحي الى رقص لي حللت مسحي و منطقتني فرحا "
مخمور با ر9

يا رب أصعدت من الجحيم نفسي= لياة بدية ل م من

ا إر ا رددت نوحي إلى فرح لي.
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إنجيل باكر (لو-:)41-11:23

"  -11و لما اقترب من اريحا كان اعمى جالسا على الطريق يستعطي.

 -10فلما سمع الجمع مجتا از سال ما عسى ان يكون هذا.
 -16فاخبروه ان يسوع الناصري مجتاز.

 -13فصرخ قائال يا يسوع ابن داود ارحمني.

 -19فانتهره المتقدمون ليسكت اما هو فصرخ اكثر كثي ار يا ابن داود ارحمني.
 -40فوقف يسوع و امر ان يقدم اليه و لما اقترب ساله.
 -42قائال ماذا تريد ان افعل بك فقال يا سيد ان ابصر.
 -41فقال له يسوع ابصر ايمانك قد شفاك.

 -41و في الحال ابصر و تبعه و هو يمجد اهلل و جميع الشعب اذ اروا سبحوا اهلل "

إنجيل با ر9

الر يسوع يفل عيني عم  ،واألعم لبعت وهو يمجد ا ..إ لا ان إنجينل القنداس عنن إيامنة لعناخر و ن النر

يسوع يع ي لياة .إمن لت لياة لت إسلنارة "واللياة اننت ننور النناس" ينو .)194و لنظ ينول النر يسنوع إيمانـك

قد خلصك إاإليمان بالر يسنوع يع ني ليناة ويع ني إسنلنارة  " ..ننا هنو القيامنة والليناة منن ين من بني ولنو منات
إ و يليا" إنجيل القداس).
البولس (2كو-:)3-2:1

"  -2و انا لما اتيت اليكم ايها االخوة اتيت ليس بسمو الكالم او الحكمة مناديا لكم بشهادة اهلل.
 -1الني لم اعزم ان اعرف شيئا بينكم اال يسوع المسيح و اياه مصلوبا.
 -1و انا كنت عندكم في ضعف و خوف و رعدة كثيرة.

 -4و كالمي و كرازتي لم يكونا بكالم الحكمة االنسانية المقنع بل ببرهان الروح و القوة.
 -1لكي ال يكون ايمانكم بحكمة الناس بل بقوة اهلل.

 -0لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين و لكن بحكمة ليست من هذا الدهر و ال من عظماء هذا الدهر الذين

يبطلون.

 -6بل نتكلم بحكمة اهلل في سر الحكمة المكتومة التي سبق اهلل فعينها قبل الدهور لمجدنا.
 -3التي لم يعلمها احد من عظماء هذا الدهر الن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد "

البولس9

رينا سابقاً ن اإليمان بالمسي يع ي لياة واسلنارة .وهنا نراه يع ي لبولس ال ارخ ل مة ويوة.

الكاثوليكون (2بط-:)0:1-11:2

(2بط)11:2
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"  -11و اما كلمة الرب فتثبت الى االبد و هذه هي الكلمة التي بشرتم بها" .

(2بط)0-2:1

"  -2فاطرحوا كل خبث و كل مكر و الرياء و الحسد و كل مذمة.

 -1و كاطفال مولودين االن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به.
 -1ان كنتم قد ذقتم ان الرب صالح.

 -4الذي اذ تاتون اليه حج ار حيا مرفوضا من الناس و لكن مختار من اهلل كريم.

 -1كونوا انتم ايضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند اهلل

بيسوع المسيح.

 -0لذلك يتضمن ايضا في الكتاب هانـذا اضـع فـي صـهيون حجـر زاويـة مختـا ار كريمـا و الـذي يـؤمن بـه لـن

يخزى "

ال اثولي ون9

ل هلا ع اه اإليمان وهنا يايم الرسول ن الذي يؤمن به لن يخزى .ل ن هناك رو  ،إاإليمان ليس مجرد

لرديد لفاظ بل ن الم منين ع ي م تقديم ذبائح روحية اللسابي والع ناء ل فقنراء عن  )43 ، 45942وصن وات
مخ )39414والرو المن سرة مخ )44954واألجساد رو .)4943هلا هو اإليمان العم

.

اإلبركسيس (أع-:)20:13-13:16

(أع)44-13:16

"  -13و لما شبعوا من الطعام طفقوا يخففون السفينة طارحين الحنطة في البحر.

 -19و لما صار النهار لم يكونوا يعرفون االرض و لكنهم ابصروا خليجا له شاطئ فاجمعوا ان يدفعوا اليه

السفينة ان امكنهم.

 -40فلما نزعوا المراسي تاركين اياها في البحر و حلوا ربط الدفة ايضا رفعوا قلعا للريح الهابة و اقبلوا الى

الشاطئ.

 -42و اذ وقعوا على موضع بين بحرين شططوا السفينة فارتكز المقدم و لبث ال يتحرك و اما المؤخر فكان

ينحل من عنف االمواج.

 -41فكان راي العسكر ان يقتلوا االسرى لئال يسبح احد منهم فيهرب.

 -41و لكن قائد المئة اذ كان يريد ان يخلص بولس منعهم من هذا الراي و امر ان القادرين على السباحة

يرمون انفسهم اوال فيخرجون الى البر.

 -44و الباقين بعضهم على الواح و بعضهم على قطع من السفينة فهكذا حدث ان الجميع نجوا الى

البر" .

(أع)20-2:13

"  -2و لما نجوا وجدوا ان الجزيرة تدعى مليطة.
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 -1فقدم اهلها البرابرة لنا احسانا غير المعتاد النهم اوقدوا نا ار و قبلوا جميعنا من اجل المطر الذي اصابنا

و من اجل البرد.

 -1فجمع بولس كثي ار من القضبان و وضعها على النار فخرجت من الحرارة افعى و نشبت في يده.

 -4فلما راى البرابرة الوحش معلقا بيده قال بعضهم لبعض ال بد ان هذا االنسان قاتل لم يدعه العدل يحيا و

لو نجا من البحر.

 -1فنفض هو الوحش الى النار و لم يتضرر بشيء رديء.

 -0و اما هم فكانوا ينتظرون انه عتيد ان ينتفخ او يسقط بغتة ميتا فاذ انتظروا كثي ار و اروا انه لم يعرض

له شيء مضر تغيروا و قالوا هو اله.

 -6و كان في ما حول ذلك الموضع ضياع لمقدم الجزيرة الذي اسمه بوبليوس فهذا قبلنا و اضافنا بمالطفة

ثالثة ايام.

 -3فحدث ان ابا بوبليوس كان مضطجعا معترى بحمى و سحج فدخل اليه بولس و صلى و وضع يديه

عليه فشفاه.

 -9فلما صار هذا كان الباقون الذين بهم امراض في الجزيرة ياتون و يشفون.
 -20فاكرمنا هؤالء اكرامات كثيرة و لما اقلعنا زودونا ما يحتاج اليه "

اإلبر سيس9

سمعنا ن اللي ي من بت لن يخخى ال اثولي ون) وهنا نرى نمول ل نلا .إبنولس نقنله ا .منن الغنر ومنن اللينة،

و رمت مام س ان الجخيرة بأن جع ت يصنع

فية إأ رمت س ان الجخيرة.
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اليوم العاشر من شهر برمهات

رجوع للفهرس

(عيد ظهور الصليب المحيي)
هناك عيدين ل ص ي

اليوم ويوم 44لوت) ول ما نفس القراءات ..راجع قطمارس األيام يوم 26توت.

اليوم السابع عشر من شهر توت
تذكار الصليب المقدس

القراءات9

مزمــور العشــية( :مز )9 - 6 : 4

الكــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون2( :بط)11-22:1

مزمـــــور بـــــاكر( :مز )1 : 19

مزمور إنجيل القداس( :مز )1 ، 2 : 04

إنجيـــل العشـــية( :يو)41-13:3

إنجيــــــل بــــــاكر( :يو)10-10:21

البـــــــــــــــــــــــولس2( :كو)12-26:2

اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــيس( :أع)41-14:20
إنجيـــــــــــل القـــــــــــداس( :يو)13-11:20

إنجيل القداس (يو-:)13-11:20

"  -11و كان عيد التجديد في اورشليم و كان شتاء.

 -11و كان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان.

 -14فاحتاط به اليهود و قالوا له الى متى تعلق انفسنا ان كنت انت المسيح فقل لنا جهرا.

 -11اجابهم يسوع اني قلت لكم و لستم تؤمنون االعمال التي انا اعملها باسم ابي هي تشهد لي.
 -10و لكنكم لستم تؤمنون النكم لستم من خرافي كما قلت لكم.
 -16خرافي تسمع صوتي و انا اعرفها فتتبعني.

 -13و انا اعطيها حياة ابدية و لن تهلك الى االبد و ال يخطفها احد من يدي.

 -19ابي الذي اعطاني اياها هو اعظم من الكل و ال يقدر احد ان يخطف من يد ابي.
 -10انا و االب واحد.

 -12فتناول اليهود ايضا حجارة ليرجموه.

 -11اجابهم يسوع اعماال كثيرة حسنة اريتكم من عند ابي بسبب اي عمل منها ترجمونني.

 -11اجابه اليهود قائلين لسنا نرجمك الجل عمل حسن بل الجل تجديف فانك و انت انسان تجعل نفسك

الها.
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 -14اجابهم يسوع اليس مكتوبا في ناموسكم انا قلت انكم الهة.

 -11ان قال الهة الولئك الذين صارت اليهم كلمة اهلل و ال يمكن ان ينقض المكتوب.

 -10فالذي قدسه االب و ارسله الى العالم اتقولون له انك تجدف الني قلت اني ابن اهلل.
 -16ان كنت لست اعمل اعمال ابي فال تؤمنوا بي.

 -13و لكن ان كنت اعمل فان لم تؤمنوا بي فامنوا باالعمال لكي تعرفوا و تؤمنوا ان االب في و انا فيه "
لجددت لياة الب ر .في أورشليم= اللجديد يلم إي ال نيسة

وكان في ذاك الزمن عيد التجديد= بالص ي

ور يم) .وكان شتاء= ال لاء برودة و م ار وولل إ ارة ل خ ية والبرودة الرولية يبل المسي  .ان هلا لال
ي األلم راإ المسي

الب رية .أخذ اليهود حجارة ليرجموه= الص ي

اآلب وأرسله إلى العالم= ي خصصت ا

ل ليالت ،إ و ل ل لاا فالذي قدسه

ل ص  .وكان يسوع يمشي في الهيكل= يسوع إي

ال ي ل هله لساوي يسوع إي إ لا هو اللجديد والخ يقة الجديدة.
مزمور إنجيل القداس (مز  " -:)1 ، 2 : 01لك ينبغـي التسـبيح يـا اهلل فـى صـهيون ،ولـك تـوفى النـذور فـى

أورشليم ،استمع يا اهلل صلواتي ،ألنه إليك يأتي كل بشر .هلليلويا "

لك ينبغي التسبيح يا اهلل = هلا عمل وواج

الخ يقة الجديدة ع

الخالص اللي لصن ت ع ينت .و ارجنع مخمنور

يداس يوم 43لوت).
السنكسار-:
" تذكار اإلحتفال بالصليب المجيد بكنيسة القيامة سنة  41ش في عهد الملك قسطنطين البار

نعيد في هذا اليوم بتذكار ظهور الصليب المجيد الذي لمخلصنا يسوع المسيح  .هذا الذي أظهرته الملكة

المحبة للمسيح القديسة هيالنة أم قسطنطين من تحت كوم الجلجثة الذي أمرت بإزالته  ،أما سبب وجود هذا

الكوم فهو أنه لما رأى رؤساء اليهود كثرة العجائب التي تظهر من قبر المخلص من إقامة الموتى وابراء

المقعدين  ،غضبوا ونادوا في جميع اليهودية وأورشليم " 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

حضرت القديسة هيالنة وسألت اليهود عن موضع الصليب لم يفيدوها  .وأخي ار أرشدها بعضهم عن رجل

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

الشعوب المسيحية تحج إليها مثل عيد القيامة .

واتفق أن كان إنسان مساف ار هو وجماعته مع الشعب إلى أورشليم يدعى إسحق السامري  ،هذا كان يبكت

الناس على تكبدهم المتاعب في الذهاب إلى أورشليم .ليسجدوا لخشبه  .وكان مع الشعب قسا يسمى

أوخيدس  ،وفيما هم سائرون في الطريق عطشوا  ،ولم يجدوا ماء فأتوا إلى بئر فوجدوا ماءها نتنا م ار ،
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فضاق صدر الشعب جدا  .وابتدأ إسحق السامري يه أز بهم ويقول ان أنا شاهدت قوة باسم الصليب! آمنت
بالمسيح  .فغار القس أوخيدس غيرة إلهية وصلى على الماء النتن ورشمه بعالمة الصليب فصار حلوا .

وشرب منه كل الشعب ودوابهم  .أما إسحق فانه لما تنأول وعاءه ليشرب وجده نتنا مدودا  .فندم وبكى وأتى

إلى القديس القس أوخيدس وخر عند قدميه أمن بالسيد المسيح  .وشرب من الماء فوجده حلوا  .وصار في
ماء هذه البئر قوة ان يكون حلوا للمؤمنين  ،وم ار لغيرهم  .كما ظهر فيه صليب من نور  .وبنوا هناك

كنيسة.

ولما وصل إسحق السامري إلى مدينة القدس ذهب إلى أسقفها واعتمد منه هو وأهل بيته .

أما ظهور الصليب المجيد على يد الملكة هيالنة فكان في اليوم ا العاشر من برمهات  .وألنه دائما يكون في

الصوم الكبير فقد استبدله اآلباء بيوم  26توت الذي هو تكريس كنيسته  .والمجد والسجود لربنا يسوع

المسيح إلى أبد اآلبدين  .آمين .
مالحظة طقسية :

 +طقس عيد الصليب شعانيني  1أيام

 +تق أر فصول عيد الصليب في الثالثة أيام العيد حتى أيام اآلحاد

 +يقال تى شورى والهيتنيات وفاى إيتاف إنف الخاصة بعيد الصليب كما تقال القسمة السريانية

 +يعامل عيد الصليب معاملة األعياد السيدية " .
"إستشهاد القديس قسطور القس

تذكار إستشهاد القديس قسطور القس  .وفيه أيضا إستشهد القديس أبا قسطور القس في أيام اإلمبراطور

دقلديانوس .

ولد هذا القديس في قرية بردنوها ( قرية بمركز مطاي محافظة المنيا ) بصعيد مصر من أبوين مسيحيين وقد

ربياه على الفضيلة والتقوى رسم شماسا فالزم البيعة بعد ذلك تزوج ورسموه قسا على كنيسة بلدته فرعى

الشعب احسن رعاية  .وقد أنجب ابنا أسماه أفراهام على اسم والده وابنة اسمها در مودة .

كبر القس قسطور في العمر وأصبح كاهنا وقو ار ذا شيبة صالحة وكان محبوبا من شعبه ولما أثار

دقلديانوس االضطهاد على المسيحيين  .أخذ قسطور القس يجول بين شعبه يثبتهم على اإليمان المستقيم

وذهب إلى بلدة القيس ( قرية تابعة لمركز بني مزار  -محافظة المنيا ) عاصمة المنطقة والقريبة من بلدته .

ليفتقد المسيحيين المسجونين بسبب إيمانهم بالمسيح وكان يثبتهم ويشجعهم ولما بلغ الوالي أن القس

قسطور يشجع المسيحيين على الثبات في اإليمان وعدم السجود لألوثان أمر بالقبض عليه واحضاره مع
المسجونين للتعذيب الشديد وعذبوه بكل أنواع العذاب وكان الرب يعزيه ويقويه ويشفيه .

بعد ذلك أرسله الوالي إلى والي مصر القديمة وكان أسمه كلكيانوس ليعذبه وبعد أن عذبه كثي ار وظهرت منه

معجزات وعجائب كثيرة أثناء سجنه وتعذيبه أرسله إلى والي اإلسكندرية فعذبه هو أيضا بشدة ثم سقاه سما

مميتا فلم يضره ألنه رشم الكأس بعالمة الصليب قبل أن يشربه  .ولما تعب من تعذيبه أمر بقطع رأسه وكان
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عمره في ذلك الوقت يقرب من مائة وعشرة سنة وبينما هو يصلي قبل تنفيذ الحكم ناداه صوت من السماء

قائال  :يا حبيبي قسطور تعال إلى موضع الراحة ثم قطعوا رأسه فنال إكليل الشهادة  .وقام القديس يوليوس

االقفهصي بكتابة سيرته وتكفين جسده وارساله إلى بلدة بردنوها  .وهناك استقبله أهلها بالتسابيح واأللحان
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

في مثل هذا اليوم تنيحت المطوبة ثاؤغنسطا  .كانت على أيام أنوريوس أرغاديوس الملكين البارين  ،وحدث

أنه في أحد األيام أتى رسل من قبل ملك الهند بهدية للملكين  ،وفى طريق عودتهم وجدوا هذه العذراء

ثاؤغنسطا وفى يدها كتاب تق أر فيه . .فأختطفوها وانطلقوا بها إلى بالدهم  ،وصارت رئيسة على حشم الملك
ونسائه  .واتفق أن ابن الملك مرض مرضا شديدا  ،فأخذته في حضنها وصلبت عليه بعالمة الصليب ،

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

 ،صلب على الريح فصارت صحوا  ،وبعالمة الصليب غلب أعداءه .

ولما عاد من الحرب خر عند قدمي القديسة طالبا المعمودية المقدسة هو وأهل المدينة  .فعرفتهم أنه ليس

لها أن تعمد  ،فأرسلوا إلى الملك أنوريوس يعرفونه بقبولهم اإليمان  ،ويطلبون منه قسا يعمدهم  .فأرسل لهم
قسا حبيسا قديسا فعمدهم جميعا  .وناولهم من جسد المسيح ودمه  .ففرحت العذراء بمجيئه  .وتبارك كل

منهما من اآلخر  ،وأقامت لها دي ار اجتمع فيه كثيرات من العذارى اللواتي رغبن في الرهبنة .

ولما عاد القس إلى الملك وأعلمه بعودة أهل المدينة إلى اإليمان بالسيد المسيح فرح كثي ار  ،واتفق مع

البطريرك على رسامة القس أسقفا وأعادته إليهم  .فابتهجت نفوسهم  ،وكانوا قد بنوا كنيسة عظيمة ،

واحتاجوا إلى أعمدة  .وكان هناك هيكل كبير لألوثان به أعمدة فنقلوها إلى هذه البيعة  .وعاد بقية أهل

المدينة إلى اإليمان بالسيد المسيح  .أما العذراء فابتهجت بما تم  .ثم تنيحت في ذلك الدير وسط العذارى .

صالتها تكون معنا آمين ".

" نياحة القديس المعلم جرجس الجوهري

تذكار نياحة القديس المعلم جرجس الجوهري  .وفيه أيضا من سنة  2116للشهداء (  2320م ) تنيح

القديس جرجس الجوهري  .كان المعلم جرجس الجوهري من مشاهير االقباط في أوأخر القرن الثامن عشر

وأوائل القرن التاسع عشر  .وهو شقيق المعلم إبراهيم الجوهري ( رئيس كتاب مصر أي رئيس الوزراء حاليا )
 .وقد تربي مثل أخيه في كتاب مدينة قليوب كنظام ذلك العصر  .فتعلم القراءة والكتابة والحساب  .الذي كان

يشغل منصب رئيس كتاب مصر في األعمال واألمور الكتابية  .فكان له خير وأفضل مرشد وكان مالزمته

ألخيه ذات أثر فعال في مستقبل حياته وسببا في نجاحه  .عندما تقلد منصب رياسة المباشرين ( أي رئيس
الوزراء حاليا ) بعد نياحة أخيه المعلم إبراهيم الجوهري  .وقد باشر المعلم جرجس شئون وظيفته في أربعة
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عهود مختلفة ( في حكم المماليك  -ومدة حكم الحملة الفرنسية ومدة حكم األتراك _ ثم أول حكم محمد على

باشا )  .وقد القي شدائد كثيرة وكان عظيم النفس كريما في العطاء يوزع على الفقراء والمساكين والكنائس
واألديرة األموال الكثيرة خصوصا في المناسبات .

كما أنه ساعد البابا مرقس الثامن في بناء الكنيسة المرقسية الكبرى باالزبكية ومقر البطريركية المجاور لها

في أمالكه وأمالك أخيه الذي كان قد حصل قبل نياحته على فرمان من الباب العالي ببنائها  .هذا وقد عينه
البابا مرقس الثامن ناظ ار على كثير من كنائس القاهرة ومصر القديمة وذلك لمحبته للكنائس واهتمامه
بتعميرها والعناية بها

مرض المعلم جرجس في أوأخر حياته ثم تنيح بسالم  .ودفن بجوار شقيقه في المدفن الخاص بهما بجوار

كنيسة مار جرجس بدرب النقا بمصر القديمة وال يزال قبرهما موجودا حتى اآلن وفوقه كنيسة صغيرة يصلي

فيها في تذكاراتهما " .
لل ار ظ ور الص ي

المجيد ب جل اد الم ة هيالنة إي سنة 233م و ان إي يوم 43برم ات وألنت ي ون دائماً

يوم صوم إسلبدللت ال نيسة بيوم 44لوت .ما  43برم ات إ و إ ل ام هريل اإلمب ار ور سنة 334م ل ص ي
بعد ن سريت م ك الفرس وله

لبالده إلاربت هريل م ك الروم و ر ده ا .لم ان الص ي

وعاد بت.

لللك لقر هله القراءات يوم 43برم ات 43 ،مسرى وهو يوم ج وس يس ن ين ال بير اإلمب ار ور ع
وألهمية الص ي

عر ت.

إي ليالنا بل هو ري ليالنا لخصص ال نيسة  2يام لعيد الص ي -9

 -4اليوم األول 26 :توت
 -3اليوم الثاني23 :توت

 -2اليوم الثالث29 :توت

المسي جاء ليص .
اإلإخارسنننليا إملنننداد للبيلن ننة الص ن ن ي
صاد .
ما ص

وهن ننله هننني عبادلننننا ع ن ن

قن ننس م ن نني

المسي ع ينا ن نليا لياة الص ي

ي نلبع المسي )
مزمور العشية (مز  " -:)3 ، 0 : 4قد ارتسم علينا نور وجهك يارب ،أعطيت سرو ارلقلبي ،ألنك أنـت وحـدك

يارب ،أسكنتني على الرجاء .هلليلويا "

قد أرتسم علينا نور وجهك يا رب= هله لساوي "إن انت عينك بسي ة إجسدك ت ي ون ني اًر" مت.)3393
إمن هو ثابت إي البيت ينع س ع يت نور ر البيت .والثابت هو اللي لرره المسي من خ ية ل
ن يلمل ص ي

اءا أعطيت سرو ار لقلبي.
المسي  .وهلا يع يت ا .عخ ً
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إنجيل العشية (يو-:)41-13:3

"  -13فقال لهم يسوع متى رفعتم ابن االنسان فحينئذ تفهمون اني انا هو و لست افعل شيئا من نفسي بل
اتكلم بهذا كما علمني ابي.

 -19و الذي ارسلني هو معي و لم يتركني االب وحدي الني في كل حين افعل ما يرضيه.
 -10و بينما هو يتكلم بهذا امن به كثيرون.

 -12فقال يسوع لليهود الذين امنوا به انكم ان ثبتم في كالمي فبالحقيقة تكونون تالميذي.
 -11و تعرفون الحق و الحق يحرركم.

 -11اجابوه اننا ذرية ابراهيم و لم نستعبد الحد قط كيف تقول انت انكم تصيرون اح اررا.
 -14اجابهم يسوع الحق الحق اقول لكم ان كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية.
 -11و العبد ال يبقى في البيت الى االبد اما االبن فيبقى الى االبد.
 -10فان حرركم االبن فبالحقيقة تكونون اح اررا.

 -16انا عالم انكم ذرية ابراهيم لكنكم تطلبون ان تقتلوني الن كالمي ال موضع له فيكم.
 -13انا اتكلم بما رايت عند ابي و انتم تعملون ما رايتم عند ابيكم.

 -19اجابوا و قالوا له ابونا هو ابراهيم قال لهم يسوع لو كنتم اوالد ابراهيم لكنتم تعملون اعمال ابراهيم.
 -40و لكنكم االن تطلبون ان تقتلوني و انا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من اهلل هذا لم يعمله

ابراهيم.

 -42انتم تعملون اعمال ابيكم فقالوا له اننا لم نولد من زنا لنا اب واحد و هو اهلل.

 -41فقـال لهـم يسـوع لـو كـان اهلل ابـاكم لكنـتم تحبـونني النـي خرجـت مـن قبـل اهلل و اتيـت النـي لـم ات مـن

نفسي بل ذاك ارسلني "

تعرفون الحق ويجعلكم الحق أح ار ار= المسي

ل ليلرر .ول ن يمب بأن نعرم الل والل هو المسي

يو .)3941ما العالم إ و با ل األبا يل ،ومن يجري وراء م لالت يسلعبده العالم .إلاً ما هو ال ري ب هلا ما
العالم لي و نا ل عالم"

ص
يالت بولس "إلا ا لي ن إلخر إ بص ي ربنا يسوع المسي  ،اللي بت يد ُ
ل .)4193أما من يصنع الخطية فهو عبد للخطية .والعبد ليس ثابت في البيت .ثم نرى الص ي

اللي

يالل المسي ا وأنتم اآلن تطلبون أن تقتلوني.

مزمور باكر (مز  " -:)1 ، 4 : 00أعطيـت الـذين يتقونـك عالمـة ،ليهربـوا مـن وجـه القـوس ،لكـي مـا ينجـوا

أحباؤك ،خلصني بيمينك .هلليلويا "

أعطيت الذين يتقونك عالمة= صارت عالمة المسيليين هي الص ي  .ليهربوا من وجه القوس المعن

نم

بالص ي

ينجون من لرو ال ي ان اللى يوجت س امت المخادعة القال ة ل م منين ا لكيما ينجو أحباؤك=

الص ي

يوة ل خالص من ال ي ان .وعالمة ب ا ننجو.
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إنجيل باكر (يو-:)10-10:21

"  -10ان كان احد يخدمني فليتبعني و حيث اكون انا هناك ايضا يكون خادمي و ان كان احد يخدمني
يكرمه االب.

 -16االن نفسي قد اضطربت و ماذا اقول ايها االب نجني من هذه الساعة و لكن الجل هذا اتيت الى هذه

الساعة.

 -13ايها االب مجد اسمك فجاء صوت من السماء مجدت و امجد ايضا.

 -19فالجمع الذي كان واقفا و سمع قال قد حدث رعد و اخرون قالوا قد كلمه مالك.
 -10اجاب يسوع و قال ليس من اجلي صار هذا الصوت بل من اجلكم.
 -12االن دينونة هذا العالم االن يطرح رئيس هذا العالم خارجا.
 -11و انا ان ارتفعت عن االرض اجذب الي الجميع.

 -11قال هذا مشي ار الى اية ميتة كان مزمعا ان يموت.

 -14فاجابه الجمع نحن سمعنا من الناموس ان المسيح يبقى الى االبد فكيف تقول انت انه ينبغي ان

يرتفع ابن االنسان من هو هذا ابن االنسان.

 -11فقال لهم يسوع النور معكم زمانا قليال بعد فسيروا ما دام لكم النور لئال يدرككم الظالم و الذي يسير

في الظالم ال يعلم الى اين يذهب.

 -10ما دام لكم النور امنوا بالنور لتصيروا ابناء النور تكلم يسوع بهذا ثم مضى و اختفى عنهم "

من يخدمني فليتبعني= ي من يريد ن يصير ل ميلاً ل مسي إ يلمل ص يبت لابعاً المسي اللي يال هنا نت

إلى كل واحد .وهذا كان يقوله مشي ار أنه بأي ميتة يموت .والص ي
سيص ا وأنا أيضا إذا إرتفعت أجذب ّ
مجدا يا أبتي مجد إبنك إما يبد بالص ي ينل ي بالمجد للماً .يا أبتي نجني من هذه الساعة الص ي ) لكن
من أجل هذه الساعة أتيت.

البولس (2كو-:)12-26:2

"  -26الن المسيح لم يرسلني العمد بل البشر ال بحكمة كالم لئال يتعطل صليب المسيح.
 -23فان كلمة الصليب عند الهالكين جهالة و اما عندنا نحن المخلصين فهي قوة اهلل.
 -29النه مكتوب سابيد حكمة الحكماء و ارفض فهم الفهماء.

 -10اين الحكيم اين الكاتب اين مباحث هذا الدهر الم يجهل اهلل حكمة هذا العالم.

 -12النه اذ كان العالم في حكمة اهلل لم يعرف اهلل بالحكمة استحسن اهلل ان يخلص المؤمنين بجهالة

الكرازة.

 -11الن اليهود يسالون اية و اليونانيين يطلبون حكمة.

 -11و لكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة و لليونانيين جهالة.
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 -14و اما للمدعوين يهودا و يونانيين فبالمسيح قوة اهلل و حكمة اهلل.
 -11الن جهالة اهلل احكم من الناس و ضعف اهلل اقوى من الناس.

 -10فانظروا دعوتكم ايها االخوة ان ليس كثيرون حكماء حسب الجسد ليس كثيرون اقوياء ليس كثيرون

شرفاء.

 -16بل اختار اهلل جهال العالم ليخزي الحكماء و اختار اهلل ضعفاء العالم ليخزي االقوياء.
 -13و اختار اهلل ادنياء العالم و المزدرى و غير الموجود ليبطل الموجود.
 -19لكي ال يفتخر كل ذي جسد امامه.

 -10و منه انتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من اهلل و ب ار و قداسة و فداء.
 -12حتى كما هو مكتوب من افتخر فليفتخر بالرب "

ل مة ال الم ول مة الب ر م ما انت إ ي اعيفة ل ن يوة الص ي

إ ي جبارةا أما عندنا نحن المخلصين

فهو قوة اهلل .وكلمة الصليب عند الهالكين جهالة= إمن يرإ= الص ي

هو جاهل مصيره ال الك .ما من

يقبل ص يبت يصب يوياً.
الكاثوليكون (2بط-:)11-22:1

"  -22ايها االحباء اطلب اليكم كغرباء و نزالء ان تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس.

 -21و ان تكون سيرتكم بين االمم حسنة لكي يكونوا في ما يفترون عليكم كفاعلي شر يمجدون اهلل في

يوم االفتقاد من اجل اعمالكم الحسنة التي يالحظونها.

 -21فاخضعوا لكل ترتيب بشري من اجل الرب ان كان للملك فكمن هو فوق الكل.
 -24او للوالة فكمرسلين منه لالنتقام من فاعلي الشر و للمدح لفاعلي الخير.
 -21الن هكذا هي مشيئة اهلل ان تفعلوا الخير فتسكتوا جهالة الناس االغبياء.
 -20كاحرار و ليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر بل كعبيد اهلل.
 -26اكرموا الجميع احبوا االخوة خافوا اهلل اكرموا الملك.

 -23ايها الخدام كونوا خاضعين بكل هيبة للسادة ليس للصالحين المترفقين فقط بل للعنفاء ايضا.
 -29الن هذا فضل ان كان احد من اجل ضمير نحو اهلل يحتمل احزانا متالما بالظلم.

 -10النه اي مجد هو ان كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون بل ان كنتم تتالمون عاملين الخير فتصبرون

فهذا فضل عند اهلل.

 -12النكم لهذا دعيتم فان المسيح ايضا تالم الجلنا تاركا لنا مثاال لكي تتبعوا خطواته.
 -11الذي لم يفعل خطية و ال وجد في فمه مكر.

 -11الذي اذ شتم لم يكن يشتم عوضا و اذ تالم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعدل.
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 -14الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته

شفيتم.

 -11النكم كنتم كخراف ضالة لكنكم رجعتم االن الى راعي نفوسكم و اسقفها "

لرك ال وات هو ص

ألهواء الجسد وهلا ما يدعو لت الرسول ،وهله هي الل مة ،ما من ينغمس إي

العالم إ لا ج الة لقود ل الك .إنلن نلبع خ وات المسي ا هو أيضا تألم عنا تاركا لنا مثاال لكي نتبع

وات

خطواته ..الذي رفع خطايانا على الخشبة بجسده.

اإلبركسيس (أع-:)41-14:20

"  -14ففتح بطرس فاه و قال بالحق انا اجد ان اهلل ال يقبل الوجوه.
 -11بل في كل امة الذي يتقيه و يصنع البر مقبول عنده.

 -10الكلمة التي ارسلها الى بني اسرائيل يبشر بالسالم بيسوع المسيح هذا هو رب الكل.

 -16انتم تعلمون االمر الذي صار في كل اليهودية مبتدئا من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا.

 -13يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه اهلل بالروح القدس و القوة الذي جال يصنع خي ار و يشفي جميع

المتسلط عليهم ابليس الن اهلل كان معه.

 -19و نحن شهود بكل ما فعل في كورة اليهودية و في اورشليم الذي ايضا قتلوه معلقين اياه على خشبة.
 -40هذا اقامه اهلل في اليوم الثالث و اعطى ان يصير ظاهرا.

 -42ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق اهلل فانتخبهم لنا نحن الذين اكلنا و شربنا معه بعد قيامته من

االموات.

 -41و اوصانا ان نكرز للشعب و نشهد بان هذا هو المعين من اهلل ديانا لالحياء و االموات "

ب رس يب ر بأن الذي قتلوه أيضا معلقين إياه على خشبة .هلا يامت ا ..إالموت ليس ن اية الم من بل هناك

ييامة ومجد .وكل ومن يؤمن به ينال بإسمه غفران الخطايا.
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اليوم التاسع والعشرون من شهر برمهات
عيد البشارة وقيامة مخلصنا

رجوع للفهرس

راجع عيد البشارة في قطمارس األحد السنوي.

اليوم التاسع والعشرين من شهر برمهات
عيد البشارة بالخالص المجيد وقيامة مخلصنا

راجع التفسير في كتاب قطمارس اآلحاد
القرأت:

مزمور عشية( :مز)6،1 :241

إنجيل عشية( :لو)10-10:6
مزمور باكر( :مز)0،1 :62

إنجيل باكر( :لو)13-10:22

البولس( :رو)12-2:1

الكاثوليكون2( :يو)0:1-2:2
اإلبركسيس( :أع)14-11:6

مزمور إنجيل القداس( :مز)21 :44
إنجيل القداس( :لو)13-10:2

إنجيل القداس (لو-:)13-10:2

"  -10و في الشهر السادس ارسل جبرائيل المالك من اهلل الى مدينة من الجليل اسمها ناصرة.
 -16الى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف و اسم العذراء مريم.

 -13فدخل اليها المالك و قال سالم لك ايتها المنعم عليها الرب معك مباركة انت في النساء.
 -19فلما راته اضطربت من كالمه و فكرت ما عسى ان تكون هذه التحية.
 -10فقال لها المالك ال تخافي يا مريم النك قد وجدت نعمة عند اهلل.
 -12و ها انت ستحبلين و تلدين ابنا و تسمينه يسوع.

 -11هذا يكون عظيما و ابن العلي يدعى و يعطيه الرب االله كرسي داود ابيه.
 -11و يملك على بيت يعقوب الى االبد و ال يكون لملكه نهاية.

 -14فقالت مريم للمالك كيف يكون هذا و انا لست اعرف رجال.

 -11فاجاب المالك و قال لها الروح القدس يحل عليك و قوة العلي تظللك فلذلك ايضا القدوس المولود منك

يدعى ابن اهلل.
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 -10و هوذا اليصابات نسيبتك هي ايضا حبلى بابن في شيخوختها و هذا هو الشهر السادس لتلك

المدعوة عاقرا.

 -16النه ليس شيء غير ممكن لدى اهلل.

 -13فقالت مريم هوذا انا امة الرب ليكن لي كقولك فمضى من عندها المالك "
إنجيل القداس :لظ ب ارة المالك ل علراء "سالم ِ
لك أيتها المملؤة نعمة" إ إملألت نعمة ألن ا إسللقت للك
لج ادها إ

ن للفظ نفس ا اهرة ،ه إسللقت ن يلل المسي إي ا.

وه لا ل من يجاهد سيمل ء نعمة لغير بيعلت ويلل المسي باإليمان إ

ي بت ،وباللال

ل ون لنا ليالت،

ول ون لنا بيعة جديدة .وهله ه ب ارة الخالص وس ال مريم العلراء ..كيف ..ليس عن ك .بل ه

ير

ملخوجة و لريد الخوا بل وهبت نفس ا  .إ يم للبل ول د.
مزمور إنجيل القداس (مز -:)21 :44إسـمعى يـا إبنتـى وأميلـى أذنـك  .وأنسـى شـعبك وكـل بيـت أبيـك  .فـإن

الملك قد إشتهى حسنك  .ألنه هو ربك  .هليلويا .
مزمور اإلنجيل" 9الم ك يد إ ل

لسنك" ه العلراء ال اهرة الل إ ل

ا .لسن ا إلجسد من ب ن ا ليخ ص

العالم.
السنكسار-:

" عيد البشارة المجيد

" +ال يحتفل به من ختام الصوم إلي شم النسيم"

في هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار بشارة أمنا والدة اإلله العذراء القديسة مريم وذلك أنه لما جاء الوقت

المعين منذ األزل من اهلل لخالص البشر  .أرسل اهلل رئيس المالئكة جبرائيل إلى القديسة مريم البتول التي

من سبط يهوذا ومن قبيلة داود الملك ليبشرها بالحبل اإللهي والميالد المجيد  .كما شهد بذلك الكتاب المقدس

بقوله  :في الشهر السادس أرسل جبرائيل المالك من اهلل إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء
مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم فدخل إليها المالك وقال  :سالم لك آيتها

الممتلئة نعمة  .الرب معك مباركة أنت في النساء فلما رأته اضطربت من كالمه وفكرت ما عسي أن تكون

هذه التحية فقال لها المالك " ال تخافي يا مريم ألنك قد وجدت نعمة عند اهلل وها أنت ستحلبين وتلدين أبنا
وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعي ويعطيه الرب اإلله كرسي داود أبيه ويملك على بيت

يعقوب إلى األبد و ال يكون لملكه نهاية' " فقالت مريم للمالك " كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجال ؟ "

فأجاب المالك وقال لها " الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعي"

ابن اهلل" ثم قدم لها دليال على صدق بشارته قائال  " :هوذا اليصابات نسيبتك هي أيضا حبلي بابن في

شيخوختها وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاق ار  ،ألنه ليس شيء غير ممكن لدي اهلل " فقالت مريم
" هودا أنا أمة الرب  .ليكن لي كقولك " فمضى من عندها المالك (لو  ) 13 - 10 : 2وعند قبولها هذه
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البشارة اإللهية نزل االبن الوحيد قوة اهلل الكلمة أحد الثالثة األقانيم األ زلية وحل في أحشائها حلوال ال يدرك

البشر كيفيته واتحد للوقت بإنسانية كاملة اتحادا كامال لم يكن بعده افتراق .

فهذا اليوم آذن هو بكر األعياد  .ألن فيه كانت البشري بخالص العالم وفي مثله تم الخالص بالقيامة المجيدة

آلدم وبنيه من أيدي الشيطان نسأل إلهنا وفادينا أن يتفضل فيغفر لنا آثامنا ويتجاوز عن خطايانا  .أمين "

" تذكار قيامة مخلصنا الصالح من األموات

في هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار كمال الخالص بالقيامة المجيدة ألن ربنا له المجد لما أكمل تدبيره على

األرض  ،و فى مدة ثالث وثالثين سنة وتألم بإرادته في ليلة السابع والعشرين من هذا الشهر قام من بين
األموات في مثل هذا اليوم الذي فيه بشر أهل العالم بتجسد المسيح الذي كانوا ينتظرونه واليوم الذي بشر
فيه األحياء واألموات ووثقوا بالخالص كان في يوم الجمعة إلى أن تحقق ذلك في يوم األحد لألحياء وتيقنوا

من قيامتهم بقيامة جسد المسيح الذي هو رأسهم كما يقول الرسول أن المسيح هو الذي أقام المضجعين
نسأله كعظم رأفته وسعة رحمته أن يتفضل علينا بمغفرة خطايانا له المجد الدائم إلى األبد  .آمين " .

الب ارة ه بمج ء المسي ليخ صنا من الموت وال ي ان والخ ية.
مزمور عشية  -:مزمور(مـز" )6،1 :241يـا رب طـأطىء السـموات وأنـزل  .إلمـس الجبـال فتـدخن  .إرسـل

يدك من العالء  .إنقذنى ونجنى  .هليلويا .

مزمور عشية" 9يا رب طأطىء السموات وأنزل" ه
وه
أ أ

وة ل منا لي أ

وة ل إنسان ما يبل المسي لينخل المسي ويلجسد.

ء المسي السموات ى يجع نا نليا السماويات ونلن ع

to bow down

إالمسي إ سمائت ،ل نت جع نا نليا السماويات
ونلن ع

األر= .

األر=ا ألن سيرلنا ه إ السموات إ .)3392

السماء

طأطىءالسموات
أى أحناها ألسفل

األرض

إنجيل العشية (لو-:)10-10:6

"  -10و ساله واحد من الفريسيين ان ياكل معه فدخل بيت الفريسي و اتكا.

 -16و اذا امراة في المدينة كانت خاطئة اذ علمت انه متكئ في بيت الفريسي جاءت بقارورة طيب.

 -13و وقفت عند قدميه من ورائه باكية و ابتدات تبل قدميه بالدموع و كانت تمسحهما بشعر راسها و

تقبل قدميه و تدهنهما بالطيب.

 -19فلما راى الفريسي الذي دعاه ذلك تكلم في نفسه قائال لو كان هذا نبيا لعلم من هذه االمراة التي

تلمسه و ما هي انها خاطئة.
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 -40فاجاب يسوع و قال له يا سمعان عندي شيء اقوله لك فقال قل يا معلم.

 -42كان لمداين مديونان على الواحد خمس مئة دينار و على االخر خمسون.

 -41و اذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا فقل ايهما يكون اكثر حبا له.
 -41فاجاب سمعان و قال اظن الذي سامحه باالكثر فقال له بالصواب حكمت.

 -44ثم التفت الى المراة و قال لسمعان اتنظر هذه المراة اني دخلت بيتك و ماء الجل رجلي لم تعط و اما

هي فقد غسلت رجلي بالدموع و مسحتهما بشعر راسها.

 -41قبلة لم تقبلني و اما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي.
 -40بزيت لم تدهن راسي و اما هي فقد دهنت بالطيب رجلي.

 -46من اجل ذلك اقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة النها احبت كثي ار و الذي يغفر له قليل يحب قليال.
 -43ثم قال لها مغفورة لك خطاياك.

 -49فابتدا المتكئون معه يقولون في انفسهم من هذا الذي يغفر خطايا ايضا.
 -10فقال للمراة ايمانك قد خلصك اذهبي بسالم "

إنجيل عشية  9هله ه

الب ارة ،خالص الخ اة ،إ قد سمعت المرة الخا ئة يول السيد المسي "إيمانك يد

خ صك ..مغفورة لك خ اياك" .وب لا اإلنسلا وهله الدموع بد ت هله المرة لياة سماوية ع

هو الخالص  .ول ن لناللظ ن ري اإليل ار

األر= ،وهلا

ل مسي لل نسمع هله الوعود هو ال ري اللى إلبعلت المرة

ى اإلنسلا والدموع واللوبة.
مزمور باكر (مـز " -:)0،1 :62ينـزل مثـل المطـر علـى الجـزة ،ومثـل قطـرات تقطـر علـى األرض ،يشـرق فـى

أيامه العدل ،وكثرة السالمة .هلليلويا "
مزمور باكر  9ما علرك يا إنسان إ
ع

نك ير ممل ء بالرو بالر م من ن ا .إا= بت ع

ال نيسة "ينخل

الجخة إروة الخروم) مثل الم ر" ول ن لظ ن الجخة ه لخروم ملبو  .إالرو يفي= ع

من يدم

جسده لبيلة لية ،ص

الجسد مع األهواء وال وات رو + 4943ل.)3195

"ومثل ي رات لق ر ع

األر=" جسادنا مأخولة من األر= وم ب ة هنا باألر= ينخل ع ي ا الم ر إلثمر.

إنجيل باكر (لو-:)13-10:22

"  -10و لكن ان كنت باصبع اهلل اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت اهلل.

 -12حينما يحفظ القوي داره متسلحا تكون امواله في امان.

 -11و لكن متى جاء من هو اقوى منه فانه يغلبه و ينزع سالحه الكامل الذي اتكل عليه و يوزع غنائمه.
 -11من ليس معي فهو علي و من ال يجمع معي فهو يفرق.

 -14متى خرج الروح النجس من االنسان يجتاز في اماكن ليس فيها ماء يطلب راحة و اذ ال يجد يقول

ارجع الى بيتي الذي خرجت منه.
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 -11فياتي و يجده مكنوسا مزينا.

 -10ثم يذهب و ياخذ سبعة ارواح اخر اشر منه فتدخل و تسكن هناك فتصير اواخر ذلك االنسان اشر من

اوائله.

 -16و فيما هو يتكلم بهذا رفعت امراة صوتها من الجمع و قالت له طوبى للبطن الذي حملك و الثديين

اللذين رضعتهما.

 -13اما هو فقال بل طوبى للذين يسمعون كالم اهلل و يحفظونه "

إنجيل باكر 9نسمع إيت عن الرو القدس إصبع ا ).اللى يخر ال يا ين ويعيد ل يل بيعلنا إعلماداً ع
عمل إداء المسي

لل

بالرو

لراع ا ).اللى

ال ي ان و خلنا منت ولررنا ويع ينا ن نليا هله اللياة السماوية .ل ن

يعود ال ي ان مرة خرى ومعت سبعة يا ين خر

ر منت ،ع ينا ن ن ون ممل ئين بالرو  ،والمم وء

يقال عنت ن بيلت ي ون إار اً م نوساً مخيناً.

البولس (رو-:)12-2:1

"  -2اذا ما هو فضل اليهودي او ما هو نفع الختان.

 -1كثير على كل وجه اما اوال فالنهم استؤمنوا على اقوال اهلل.

 -1فماذا ان كان قوم لم يكونوا امناء افلعل عدم امانتهم يبطل امانة اهلل.

 -4حاشا بل ليكن اهلل صادقا و كل انسان كاذبا كما هو مكتوب لكي تتبرر في كالمك و تغلب متى حوكمت.
 -1و لكن ان كان اثمنا يبين بر اهلل فماذا نقول العل اهلل الذي يجلب الغضب ظالم اتكلم بحسب االنسان.
 -0حاشا فكيف يدين اهلل العالم اذ ذاك.

 -6فانه ان كان صدق اهلل قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا ادان انا بعد كخاطئ.

 -3اما كما يفترى علينا و كما يزعم قوم اننا نقول لنفعل السيات لكي تاتي الخيرات الذين دينونتهم عادلة.
 -9فماذا اذا انحن افضل كال البتة الننا قد شكونا ان اليهود و اليونانيين اجمعين تحت الخطية.

 -20كما هو مكتوب انه ليس بار و ال واحد.
 -22ليس من يفهم ليس من يطلب اهلل.

 -21الجميع زاغوا و فسدوا معا ليس من يعمل صالحا ليس و ال واحد.

 -21حنجرتهم قبر مفتوح بالسنتهم قد مكروا سم االصالل تحت شفاههم.
 -24و فمهم مملوء لعنة و مرارة.

 -21ارجلهم سريعة الى سفك الدم.
 -20في طرقهم اغتصاب و سحق.
 -26و طريق السالم لم يعرفوه.

 -23ليس خوف اهلل قدام عيونهم.
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 -29و نحن نعلم ان كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس لكي يستد كل فم و يصير كل

العالم تحت قصاص من اهلل.

 -10النه باعمال الناموس كل ذي جسد ال يتبرر امامه الن بالناموس معرفة الخطية.
 -12و اما االن فقد ظهر بر اهلل بدون الناموس مشهودا له من الناموس و االنبياء.
 -11بر اهلل بااليمان بيسوع المسيح الى كل و على كل الذين يؤمنون النه ال فرق.
 -11اذ الجميع اخطاوا و اعوزهم مجد اهلل.

 -14متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح.

 -11الذي قدمه اهلل كفارة بااليمان بدمه الظهار بره من اجل الصفح عن الخطايا السالفة بامهال اهلل.
 -10الظهار بره في الزمان الحاضر ليكون با ار و يبرر من هو من االيمان بيسوع.

 -16فاين االفتخار قد انتفى باي ناموس ابناموس االعمال كال بل بناموس االيمان.
 -13اذا نحسب ان االنسان يتبرر بااليمان بدون اعمال الناموس.
 -19ام اهلل لليهود فقط اليس لالمم ايضا بلى لالمم ايضا.

 -10الن اهلل واحد هو الذي سيبرر الختان بااليمان و الغرلة بااليمان.
 -12افنبطل الناموس بااليمان حاشا بل نثبت الناموس "

البولس 9نرى إيت مالا نا يبل المسي وبالمسي لبررنا.
الكاثوليكون (2يو-:)0:1-2:2

(2يو)20-2:2

"  -2الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رايناه بعيوننا الذي شاهدناه و لمسته ايدينا من جهة كلمة

الحياة.

 -1فان الحياة اظهرت و قد راينا و نشهد و نخبركم بالحياة االبدية التي كانت عند االب و اظهرت لنا.

 -1الذي رايناه و سمعناه نخبركم به لكي يكون لكم ايضا شركة معنا و اما شركتنا نحن فهي مع االب و مع

ابنه يسوع المسيح.

 -4و نكتب اليكم هذا لكي يكون فرحكم كامال.

 -1و هذا هو الخبر الذي سمعناه منه و نخبركم به ان اهلل نور و ليس فيه ظلمة البتة.
 -0ان قلنا ان لنا شركة معه و سلكنا في الظلمة نكذب و لسنا نعمل الحق.

 -6و لكن ان سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض و دم يسوع المسيح ابنه

يطهرنا من كل خطية.

 -3ان قلنا انه ليس لنا خطية نضل انفسنا و ليس الحق فينا.

 -9ان اعترفنا بخطايانا فهو امين و عادل حتى يغفر لنا خطايانا و يطهرنا من كل اثم.

 -20ان قلنا اننا لم نخطئ نجعله كاذبا و كلمته ليست فينا" .
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(2يو)0-2:1

"  -2يا اوالدي اكتب اليكم هذا لكي ال تخطئوا و ان اخطا احد فلنا شفيع عند االب يسوع المسيح البار.
 -1و هو كفارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم ايضا.
 -1و بهذا نعرف اننا قد عرفناه ان حفظنا وصاياه.

 -4من قال قد عرفته و هو ال يحفظ وصاياه فهو كاذب و ليس الحق فيه.

 -1و اما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة اهلل بهذا نعرف اننا فيه.
 -0من قال انه ثابت فيه ينبغي انه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو ايضا "

الكاثوليكون 9لقد صار المسي

مرئياً ومسموعاً وم موساً ليس باللواس الجسدية ول ن بالرو القدس ،ودمت

ي رنا من ل خ ية .وج ادنا ن

نخ

ء.

اإلبركسيس (أع-:)14-11:6

"  -11و لما كملت له مدة اربعين سنة خطر على باله ان يفتقد اخوته بني اسرائيل.

 -14و اذ راى واحدا مظلوما حامى عنه و انصف المغلوب اذ قتل المصري.

 -11فظن ان اخوته يفهمون ان اهلل على يده يعطيهم نجاة و اما هم فلم يفهموا.

 -10و في اليوم الثاني ظهر لهم و هم يتخاصمون فساقهم الى السالمة قائال ايها الرجال انتم اخوة لماذا

تظلمون بعضكم بعضا.

 -16فالذي كان يظلم قريبه دفعه قائال من اقامك رئيسا و قاضيا علينا.
 -13اتريد ان تقتلني كما قتلت امس المصري.

 -19فهرب موسى بسبب هذه الكلمة و صار غريبا في ارض مديان حيث ولد ابنين.

 -10و لما كملت اربعون سنة ظهر له مالك الرب في برية جبل سيناء في لهيب نار عليقة.
 -12فلما راى موسى ذلك تعجب من المنظر و فيما هو يتقدم ليتطلع صار اليه صوت الرب.

 -11انا اله ابائك اله ابراهيم و اله اسحق و اله يعقوب فارتعد موسى و لم يجسر ان يتطلع.
 -11فقال له الرب اخلع نعل رجليك الن الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسة.

 -14اني لقد رايـت مشـقة شـعبي الـذين فـي مصـر و سـمعت انيـنهم و نزلـت النقـذهم فهلـم االن ارسـلك الـى

مصر "

اإلبركسيس 9موس المرإو= من عبت رمخ ل مسي المرإو=  .وا .يرسل موس ليخ ص ال ع
اللى ل ليخ صنا.
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