
  

  
  
  
  

  الصوم المقدس
  الكبير    

  م ٢٠١٤لعام  
              

 
       )١٥: ٢ يوئيل "قدسوا صوماً نادوا باعتكاف"  (  

  

  بعض الطلبات المصحوبه بالمطانيات والتى يمكن أن تقـال
  فى صلواتنا الخاصة بالبيت صباح كل يوم من أيام الصوم المقدس الكبير

  
  ربى يسوع المسيح ابن هللا يا من صمت ألجلى احفظ سالم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية . يا .١
في  وشریكھ األنبا تواضروس الثانيالبطريرك البابا يا ربى يسوع المسيح ابن هللا يا من صمت ألجلى احفظ حياة أبونا  .٢

ارنة واألساقفة والكهنة والرهبان واخوتنا الشمامسة واسندهم فى وأباءنا المط  األنبا مينا الخدمة أبينا األسقف
  خدمتهم .

يا ربى يسوع المسيح ابن هللا يا من صمت ألجلى أذكر مرضى شعبك اشفيهم، المتضايقين وكل من فى شدة نجيهم  .٣
  .  و األرامل و األيتام علهم والحزانى والمتألمين عزيهم وفرح قلوبهم

  هللا يا من صمت ألجلى أذكر الضالين وغير المؤمنين لكى تردهم واكشف حبك لكل البشر .يا ربى يسوع المسيح ابن  .٤
ً مقبوالً طاهراً  يا ربى يسوع المسيح ابن هللا يا من صمت ألجلى .٥ اعطينى أن أغفر للذين يسيؤن إلى، اعطينى صوما

  أمامك ، اسندنى فى جهادى لكى أخلص وارحمنى انا عبدك الخاطئ . 
  

  يمكن إضافة عدد آخر من المطانيات حسب إحتياج كل نفس بشرط أن يكون باإلتفـاق مع أب اإلعتراف. )  (    
  

  )٤: ٤(مت  بل بكل كلمة تخرج من فم هللا"   مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان"
  )٣: ٨(تث   رج من فم الرب يحيا االنسان"بل بكل ما يخ ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان   "

  
  لقراءات المناسبة من الكتاب المقدس فى أيام الصوم المقدس الكبيربعض ا

     
  من العھد الجدید  من العھد القدیم

 إصحاح) ٣١(  صموئیل األول
  إصحاح) ٢٤(   صموئیل الثاني

  )إصحاح ٢٢(   األول   الملوك
  إصحاح) ٢٥(    الثاني  الملوك

  إصحاح) ١٣(        سفر نحمیا
  إصحاحات) ٣(        سفر یوئیل

  إصحاح) ١(       سفر عوبدیا

  إصحاح) ١٦(    نجیل مرقسإ
  )إصحاحات ٦( افسسسالة القدیس بولس الرسول الي أھل ر

 
  

  )ابریل ١٢وحتى سبت لعازر الموافق   فبرایر ٢٤اإلثنین  من إصحاحات یومیا ٣(ملحوظة : یقرأ بواقع                   


