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  )     ١٥: ٢ یوئیل "قدسوا صوماً نادوا باعتكاف"  (  
  بعض الطلبات المصحوبه بالمطانيات والتى يمكن أن تقـال

  فى صلواتنا الخاصة بالبيت صباح كل يوم من أيام الصوم المقدس الكبير
  

ا من صمت ألجلىا  .١ ح ابن هللا  سوع المس ة . رى  سة الواحدة الوحیدة المقدسة الجامعة الرسول   احفظ سالم الكن
ا من صمت ألجلى .٢ ح ابن هللا  سوع المس ا  ا رى  ا رك ال طر اة أبونا ال في  وشریكھ الثانيتواضروس  األنبااحفظ ح

اءنا المطار  األنبا مینا الخدمة أبینا األسقف ان واخوتنا الشمامسة واسندهم فى خدمتهم .وأ   نة واألساقفة والكهنة والره
ا من صمت ألجلى .٣ ح ابن هللا  سوع المس ل من فى شدة نجیهم  ا رى  قین و ك اشفیهم، المتضا ر مرضى شع أذ

هم .  هم وفرح قلو   والحزانى والمتألمین عز
ا من صمت ألجلى .٤ ح ابن هللا  سوع المس ر ا رى  ك أذ شر  الضالین وغیر المؤمنین لكى تردهم واكشف ح   لكل ال
ا من صمت ألجلى .٥ ح ابن هللا  سوع المس سیؤن إلى، اعطینى صومًا مقبوًال طاهرًا  ا رى  اعطینى أن أغفر للذین 

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

  یمكن إضافة عدد آخر من المطانیات حسب إحتیاج كل نفس بشرط أن یكون باإلتفاق مع أب اإلعتراف ) (                   
   

  )٤: ٤(مت   مكتوب لیس بالخبز وحده یحیا االنسان بل بكل كلمة تخرج من فم هللا". "
  )٣: ٨(تث   ."رج من فم الرب یحیا االنسانبل بكل ما یخ لیس بالخبز وحده یحیا االنسان  "

  

     قدس فى أيام الصوم المقدس الكبيرعض القراءات المناسبة من الكتاب المب
  من العھد الجدید  من العھد القدیم

  
 ).إصحاحات  ١٠(  استیر سفر .١
 ).إصحاح ٦٦ ( ءاشعیاسفر .٢
  

  
 صحاح).إ٢٨( متيانجیل   .٣
  ).إصحاح ١٦( ھل كورنثوس ألي إولي ألالرسالة ا .٤
  .)إصحاح ١٣( ھل كورنثوس ألي إالرسالة الثانیة  .٥
  إصحاحات). ٦(ھل غالطیة  أ ليإالرسالة  .٦
  إصحاحات). ٥(رسالة یعقوب الرسول   .٧
  

  ). ٢٠١٥/ ٤/٤الموافق وحتى سبت لعازر ٢٠١٥/ ١٦/٢االثنین من إصحاحات یومیا ٣(ملحوظة : یقرأ بواقع  


