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    مقدمة

قراءات األيام خالل السنة نجدها مرتبطة بالسنكساار. وقاراءات اياام اد ااد خاالل السانة نجادها مرتبطاة  كال ا اد 
 باأل د الذي يليه على مدى الشهر  لتقدم لنا الكنيسة فكرًا معينًا كل شهر.

ي بالتوبااة  تاااى يوااًر رو ياااًا بعيااد القياماااة يومااًا( فهاااي  عااداد اإلنسااان المساااي  00امااا قااراءات الصاااوم الكبياار )الاااا
 المجيد.

 -:وقراءات الخمسين يوم المقدسة تنقسم إلى قسمين
 األربعين يومًا األولى. من يوم عيد القيامة المجيد  تى عيد الصعود المجيد. -1
 العشرة ايام التالية لعيد الصعود و تى عيد العنصرة ) لول الرًو القدس(. -1

ذا ما تأملنا في طقس   الكنيسة سنجد اآلتي:وا 
اسابيع( مع ما يصا بها من توبة وصوم ومطانيات وتقشف وتذلل  ثم اسبوع ادالم 2قراءات الصوم الكبير ) .1

وفياااه يااالداد الصاااوم والتقشاااف والتاااذلل يعاااد اإلنساااان المساااي ي ليواااًر رو ياااًا بالقياماااة. وال ااا  ان الجساااد يواااًر 
رية. اماااا الااارًو فتواااًر بالرو ياااات. والقياماااة هاااي عمااال باألكااال والشااارخ.. الااات والااانوس تواااًر باااالعواطف البشااا

. فمان قادم توباة وتاذلل سايدري معناى القياماة ويواًر بهاا.  رو ي  لن تدركه الانوس وال الجساد   نماا فقاط الارًو
 هو سيوًر لسببين:

 هو سيقوم من موت الخطية. - ا
 هو سيدري ان نهايته ليس موت الجسد  بل هناي  ياة اخرى ابدية. - خ

ن يومًا ال يوجد تذلل وال  نس اق وال مطانيات وال اصوام. وقاد ي ان الابعن انهاا فرصاة ل كال خالل الخمسي .1
والشرخ لتعوين الجسد عما فاته في خالل الصوم. لكن ليس هذا هو المعنى. بل ان هذا فيه  شارة لما بعاد 

 ياث يمساا اك كال  القيامة من الموت من افراً ابدياة فاي الساماء  ياث ال بارد وال  ار وال جاوع وال عطا  
(. ولكن  يث ان السماء هي عالم التسبيا   ذًا علينا ان ن يا 12   11:2+ رؤ 4:11دمعة من العيون )رؤ

خااالل الخمسااين يومااًا   ياااة التساابيا فااال نوقااد فااي ايااام اإلفطااار مااا  كتساابناي خااالل الصااوم ماان افااراً رو يااة 
 بالقيامة.

ود  فن ن نوًر بصعود المسيا ألننا سنصاعد معاه بال فياه للساماء. بعد القيامة تن ر القراءات  لى عيد الصع .2
وادن ن ن في ر لة غرباة علاى األرن ناا رين  لاى نصايبنا الساماوي. ولكان كياف نسالي خاالل هاذي الر لاة 

او كياف نرتقاى رو ياا فن ياا الساماويات ون ان علاى االرن ؟ وعليناا ان نوهام انناا فاي  وكيف نصل للسماء؟
 الى السماويات . ر لة صعود متوالي

 هذا ما تقدمه لنا قراءات األربعين يومًا.
 : ا د توما ) يث شوا الرخ  يمان توما(األحد األول
 : المسيا خبل ال ياة  هو اتي ليعطينا  ياة.األحد الثاني

 رجوع للفهرس
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 : السامرية. فيه يقدم المسيا ماء ال ياة.األحد الثالث
 : المسيا نور الطريق.األحد الرابع

 : المسيا هو الطريق نوسهاألحد الخامس
فالمساايا يقاادم لنااا نوسااه خااالل ر لااة غربتنااا  ليكااون لنااا كاال شااد. هااو يشااوي  يماننااا  فباادون  يمااان ال يمكاان 

(. وهو الذي يشبعنا رو يًا ونوسيًا وجسديًا. وهو الذي ٌيروينا فهو ينبوع المااء ال اي  اماا 1:11 رضاؤي )عخ
(. وهااو نااور الطريااق لساارا  لرجلااي 12:1ة ال تضاابط ماااء ) رالعااالم بكاال مااا فيااه فمااا هااو سااوى ابااار مشااقق

كالمااايل  وهاااو الطرياااق نوساااه  كااال مااان يثبااات فياااه يصااال للساااماء. لاااذلي قاااال الااارخ ل ثبتاااوا فاااي  واناااا فااايكمل 
 (4:10)يو

(. وهااذا 1:1بعاد عياد الصااعود  نكاون كماا قااال باولس الرساول لاقامنااا معاه واجلسانا معااه فاي الساماوياتل )اف .4
برًو التذلل في الصوم الكبيار ثام بارًو التسابيا خاالل األربعاين يوماًا. مثال هاذا ي ياا خاالل قطعًا لمن عا  

 العشرة ايام نا رًا لعيد العنصرة  اي لإلمتالء من الرًو القدس. فقراءات العشرة ايام ت دثنا عن اإلمتالء.
. وهذي هي العبادة  نأتي ليوم العنصرة مساًء ونصلي صالة لالسجدةل فمن  مت  بالرًو يقدم السجود .0 ك بالرًو

   12:4(. ونسااجد بااالرًو وال ااق )يااو4:1ال قيقيااة  وهكااذا ينبنااي ان ن يااا ايااام غربتنااا  نعبااد اك بااالرًو )رو
14) 

 مرات: 2نجد  نجيل السامرية ُيقرا في هذي الوترة  .1
 كنموذ  لتوبة السامرية.   خالل فترة الصوم الكبير -ا
 سيا هو ماء ال ياة.فالم  اخالل األربعين يوم -خ
.   خالل طقس السجدة -   فمن  مت  يسجد بالرًو

قااراءات األربعااين يومااًا و تااى الصااعود كمااا راينااا تتعلااق كلهااا بعيااد الصااعود اي ر لااة غربتنااا  تااى الصاااعود  .2
 السبت( نجدها مرتبطة باأل د التالي. -للسماء  وطننا السماوي. وقراءات األيام )اإلثنين

 :مثال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األحد األول األحد الثاني

 أحد توما المسيح خبز الحياة

 قراءات األيام من اإلثنين إلى السبت

 مرتبطة بخبز الحياة
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شبه ر لاة غربتناا فاي هاذا العاالم بر لاة شاعخ اك فاي سايناء فاي طاريقهم ألرن الميعااد كنعاان رمالًا لكنعاان ت .1
 السماوية في نهاية ر لتنا )الصعود(.

كان اك يشوي  يمانهم وينماي  يماانهم بابعن التجاارخ كالمااء المار  وعادم وجاود مااء وعادم وجاود  -ا 
ات عشاار وشااق ب اار(  لااى مر لااة اإليمااان. فاان ن طعااام ..الاات لي ااولهم ماان مر لااة العيااان )ضاارب

ينبنااي ان نساالي باإليمااان ال بالعيااان. فباادون  يمااان ال يمكاان  رضاااؤي .وهكااذا المساايا   باال نساالي 
 يشوي  يماننا خالل ر لة غربتنا.

   تا  الشعخ لطعام فأعطاهم اك منًا من السماء. والمسيا يعطينا نوسه خبلًا  يًا. -خ 
شربوا واعطااهم اك مااًء متوجارًا مان صاخرة. والمسايا يعطيناا نوساه مااًء  ياًا لماء ليل  تا  الشعخ  -  

 ويرسل لنا رو ه القدوس.
: بدون المن لمات الشاعخ وبادون المااء لماات الشاعخ. وهكاذا المسايا يعطيناا  ياتاه لكاي ملحوظة

 ال نهلي  ويعطينا رو ه القدس الم يي.
لهم س ابة صبا ًا وعماود ناور لاياًل والمسايا لناا    تا  الشعخ لمن يهديهم في الطريق فأرسل اك -د 

 هو نور  قيقي وهو الطريق الذي يقودنا. فالرًو القدس هو الرفيق خالل ر لتنا.
 
خااالل االربعااين يومااا القااراءات تن اار لعيااد الصااعود الااذى يااأتى فااى نهايتهااا إلعاادادنا للصااعود المتااوالي والنمااو  -4

يام األخيرة تن ر القراءات لعيد العنصرة الذى يأتى فى نهايتهاا ال العشرة المستمر فى ال ياة السماوية . وفي خال
قيقاة يوماا . والهدف هو اإلمتالء من الرًو القدس لكى نوهم معنى السجود ك بالرًو وال ق   ومان يوعال ينماو  

 فينمو وينضج رو يا فيثمر .
سااة بعماال دورة القيامااة المقدسااة . وهااى ساابعة وم المقدسااة تسااتبدل قااراءة السنكسااار فاى الكنيفاى الخمسااين ياا – 15

 ااول المااذبا    اااملين ايقونااة القيامااة . ألنااه كمااا   0فااى صاا ن الكنيسااة  +    3 ااول المااذبا  +    3دورات  
 نهادمت اسااوار اري ااا )مدينااة الشاار( بعااد ان دار الشااعخ  ولهااا سابع ماارات مااع يشااوع )راجااع سااور يشااوع(   هكااذا 

نهااالم المااوت والخطيااة بقياماااة المساايا . وهاااى هليمااة كاملااة فااارقم  نهااادمت اسااواري نهااار الشاار وا   رقاام كامااال .  7وا 
المسااايا( . وهاااذي الااادورة هاااى تعبيااار عااان فر اااة الكنيساااة ببركاااات القياماااة وتمجيااادا ليســـوع هناااا هاااو رمااال ويشـــوع )

الصاعود. وتعمل هذي الادورات السابع ياوم الصاعود  ااملين ايقوناة  لرخ المجد يسوع المسيا على عمله . اوتسبي 
اما بقية األيام العشرة ما بين الصاعود والعنصارة فيكتواى باثالث دورات  اول الماذبا. فالمسايا بجسادي فاى الساماء 

 بعد الصعود. والهيكل رمل للسماء.
( الملاميار 1 -:يال   دائما ان كل  نجيل يقرا يسبقه ملمور يكون لاه نواس فكار اإلنجيال ويكاون هاذا ألن – 11

 .( الرًو وا د الذى او ى لكل رجال اك الذين كتبوا فى الكتاخ المقدس1فى األناجيل   هاتم ت قيق هى نبوات
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 أحـــد القيامـــة المجيـــدة

 القراءات:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:
 الكــــــــــــــــــــــاثوليكون:

 
 

 (01,60: 77مز)
 (00-2:00)مر
 (61-23:06كو0)
 (0:  4 - 06:  3بط 0)

 اإلبركســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس: 
 يــــل القــــداس:مزمــــور إنج

 إنجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــداس:
 

 (36-22:2)أع
 (26-02: 007مز)

 (01-0:21)يو

 
  -(:01-0:21يوإنجيل القداس )

 و في اول االسبوع جاءت مريم المجدلية الى القبر باكرا و الظالم باق فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر. -0 "
سوع يحبه و قالت لهما اخذوا فركضت و جاءت الى سمعان بطرس و الى التلميذ االخر الذي كان ي -2 

 السيد من القبر و لسنا نعلم اين وضعوه.
 فخرج بطرس و التلميذ االخر و اتيا الى القبر. -3 
 و كان االثنان يركضان معا فسبق التلميذ االخر بطرس و جاء اوال الى القبر. -4 
 و انحنى فنظر االكفان موضوعة و لكنه لم يدخل. -6 
 س يتبعه و دخل القبر و نظر االكفان موضوعة.ثم جاء سمعان بطر  -0 
 و المنديل الذي كان على راسه ليس موضوعا مع االكفان بل ملفوفا في موضع وحده. -7 
 فحينئذ دخل ايضا التلميذ االخر الذي جاء اوال الى القبر و راى فامن. -1 
 .النهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب انه ينبغي ان يقوم من االموات -9 
 فمضى التلميذان ايضا الى موضعهما. -01 
 اما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي و فيما هي تبكي انحنت الى القبر. -00 
فنظرت مالكين بثياب بيض جالسين واحدا عند الراس و االخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع  -02 

 موضوعا.
 لهما انهم اخذوا سيدي و لست اعلم اين وضعوه.فقاال لها يا امراة لماذا تبكين قالت  -03 
 و لما قالت هذا التفتت الى الوراء فنظرت يسوع واقفا و لم تعلم انه يسوع. -04 
قال لها يسوع يا امراة لماذا تبكين من تطلبين فظنت تلك انه البستاني فقالت له يا سيد ان كنت انت  -06 

 قد حملته فقل لي اين وضعته و انا اخذه.
 قال لها يسوع يا مريم فالتفتت تلك و قالت له ربوني الذي تفسيره يا معلم. -00 

 رجوع للفهرس
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قال لها يسوع ال تلمسيني الني لم اصعد بعد الى ابي و لكن اذهبي الى اخوتي و قولي لهم اني اصعد  -07 
 الى ابي و ابيكم و الهي و الهكم.

 "  و انه قال لها هذا فجاءت مريم المجدلية و اخبرت التالميذ انها رات الرب -01 
  نجيل القداس:

نجد مريم المجدلية هي الشاهدة والكارلة بالقيامة في األربعة األناجيل. فهذا هو اإلنجيل .. .. ماريم المجدلياة  .1
التااي اخاار  منهااا الاارخ ساابعة شااياطين تت ااول لكااارلة. لقااد  نتهاات ساايطرة الشااياطين والخطيااة علااى اإلنسااان  

 رخ.واصبا كارلًا بما عمله ال
لهي الذي هو  لهكمل .1  البشارة التي  ملها الرخ لمريم المجدلية ل ني صاعد  لى ابي الذي هو ابيكم وا 

 فن ن سنصعد فيه.= إني صاعد
 ب سخ الطبيعة.= أبي
 ابناء ك. لقد اصب تم في  = أبيكم
 يقولها الرخ ب سخ الطبيعة البشرية التي فيه.= إلهي
 ل  يرة اإللهية.لقد تم الصلا وعاد البشر ل= إلهكم

 يمان مريم وم بتها غيار ناضاجين. وكاان عمال الارخ هاو شاواء  يمانهاا  فهاي لان تاتالمس معاه  قيقاة  تاى  .2
 تعرف من هو.. وانه يهوي وليس  نسان يسود عليه الموت.

 
  -(:26-02: 007مزمور إنجيل القداس )مز

يـارب تسـهل طريقنـا. ال الـرب أضـاء  هذا هو اليـوم الـذي صـنعه الـرب. فلنبـتهر ونفـرح بـه. يـارب تخلصـنا." 
 " علينا. هلليلويا

ل فلقاد صاارت لناا فلنبـتهر ونفـرح فيـههاو ياوم القياماة ل" هذا هو اليوم الـذي صـنعه الـرب" ملمور  نجيل القاداس:
 هذي القيامة.

 
  -السنكسار:

 عيد القيامة المجيد" 
لمسيح من بين األموات فـي اليـوم الثالـث وذلـك في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار قيامة ربنا ومخلصنا يسوع ا

أن خالص بني إسرائيل من العبودية ونجاة األبكار من المالك المبيد وأكلهم الخروف واجتيـازهم البحـر األحمـر 
إلى أرض الميعاد كل هذه كانت رمزا لحقيقة ما صنعه ربنا وفادينا يسـوع المسـيح لخـالص جنسـنا نحـن البشـر 

نقاذنا من عبودية  الشيطان وخالصنا من الهالك األبدي بسفك دمه الـذكي وتقـديم نفسـه كخـروف إلـى الـذبح وا 
واجتيــازه بنــا بحــر هــذا العــالم إلــى أرض الميعــاد الســماوية فالكنيســة الجامعــة المقدســة عينــت هــذا اليــوم عيــدا 

ا مـع مـرنم إسـرائيل سنويا تذكارا لهذا الفداء العجيب الذي صنعه ربنا ولذا يحق لنا أن نهتف من أعمـاق قلوبنـ
قائلين: " هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فنفرح ونبتهر فيه " )مز : ( إذن فلنفرح اليوم فرحا عظيمـا جـدا الن 
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سيدنا قام من الموت منتصرا على الموت والشيطان والجحيم . ثم أنهضنا معه من مـوت الخطيـة فيجـب علينـا 
النا وأعمالنـا كمـا يعلمنـا الرسـول بقولـه : " فـان كنـتم قـد قمـتم أن نعيش عيشة نقية طاهرة جديدة بأفكارنا وأقو 

مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين ال إهتموا بمـا فـوق ال بمـا علـى األرض ألنكـم قـد 
متم وحياتكم مستترة مع المسيح في ال متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معـه فـي المجـد 

وا أعضــاءكم التــي علــى األرض , الزنــا النجاســة الهــوى الشــهوة الرديــة الطمــع الــذي هــو عبــادة األصــنام فــأميت
األمور التي من أجلها يأتي غضب ال على أبناء المعصية الـذين بيـنهم أنـتم سـلكتم قـبال حـين كنـتم تعيشـون 

ــتم أيضــا الكــل: الغضــب اســخط . الخبــث . ال تجــديف . الكــالم القبــيح مــن فيهــا . وأمــا اآلن فــاطرحوا عــنكم أن
أفواهكم ال تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتم اإلنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديـد الـذي يتجـدد للمعرفـة 

 " حسب صورة خالقه
 

اســتيقظ الــرب كالنــائم. مثــل الجبــار المفيــق مــن الخمــر. وبنــى مثــل وحيــد " -:(01,60: 77مــز)مزمــور بــاكر 
 "  سه على األرض إلى األبد. هلليلوياالقرن موضعه المقدس. وأس

فالرخ ن رًا إلت اد الهوته بناسوته  ماا كاان " إستيقظ الرب كالنائم. مثل الجبار المفيق من الخمر"ملمور باكر: 
يمكااان للوسااااد ان يساااود علاااى جسااادي وال العووناااة. بااال كاااان كناااائم.  قاااًا هاااو ماااات إلنوصاااال رو اااه اإلنساااانية عااان 

 ته بالناسوت اعطى  يوية وعدم فساد للجسد.ناسوته. لكن  ت اد الهو 
 

  -(:00-2:00مرإنجيل باكر )
 و باكرا جدا في اول االسبوع اتين الى القبر اذ طلعت الشمس. -2  "
 و كن يقلن فيما بينهن من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر. -3 
 فتطلعن و راين ان الحجر قد دحرج النه كان عظيما جدا. -4 
 ن القبر راين شابا جالسا عن اليمين البسا حلة بيضاء فاندهشن.و لما دخل -6 
فقال لهن ال تندهشن انتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب قد قام ليس هو ههنا هوذا الموضع الذي  -0 

 وضعوه فيه.
 لكن اذهبن و قلن لتالميذه و لبطرس انه يسبقكم الى الجليل هناك ترونه كما قال لكم. -7 
 يعا و هربن من القبر الن الرعدة و الحيرة اخذتاهن و لم يقلن الحد شيئا النهن كن خائفات.فخرجن سر  -1 
 و بعدما قام باكرا في اول االسبوع ظهر اوال لمريم المجدلية التي كان قد اخرج منها سبعة شياطين. -9 
 فذهبت هذه و اخبرت الذين كانوا معه و هم ينوحون و يبكون. -01 
 " ولئك انه حي و قد نظرته لم يصدقوافلما سمع ا -00 

  نجيل باكر: نوس قصة القيامة
 

 -(:61-23:06كو0البولس )
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 و لكن كل واحد في رتبته المسيح باكورة ثم الذين للمسيح في مجيئه. -23 " 
 و بعد ذلك النهاية متى سلم الملك ل االب متى ابطل كل رياسة و كل سلطان و كل قوة. -24 
 ان يملك حتى يضع جميع االعداء تحت قدميه.النه يجب  -26 
 اخر عدو يبطل هو الموت. -20 
النه اخضع كل شيء تحت قدميه و لكن حينما يقول ان كل شيء قد اخضع فواضح انه غير الذي  -27 

 اخضع له الكل.
في  و متى اخضع له الكل فحينئذ االبن نفسه ايضا سيخضع للذي اخضع له الكل كي يكون ال الكل -21 

 الكل.
و اال فماذا يصنع الذين يعتمدون من اجل االموات ان كان االموات ال يقومون البتة فلماذا يعتمدون  -29 

 من اجل االموات.
 و لماذا نخاطر نحن كل ساعة. -31 
 اني بافتخاركم الذي لي في يسوع المسيح ربنا اموت كل يوم. -30 
فما المنفعة لي ان كان االموات ال يقومون فلناكل و  ان كنت كانسان قد حاربت وحوشا في افسس -32 

 نشرب الننا غدا نموت.
 ال تضلوا فان المعاشرات الردية تفسد االخالق الجيدة. -33 
 اصحوا للبر و ال تخطئوا الن قوما ليست لهم معرفة بال اقول ذلك لتخجيلكم. -34 
 لكن يقول قائل كيف يقام االموات و باي جسم ياتون. -36 
 يا غبي الذي تزرعه ال يحيا ان لم يمت. -30 
 و الذي تزرعه لست تزرع الجسم الذي سوف يصير بل حبة مجردة ربما من حنطة او احد البواقي. -37 
 و لكن ال يعطيها جسما كما اراد و لكل واحد من البزور جسمه. -31 
 خر و للسمك اخر و للطير اخر.ليس كل جسد جسدا واحدا بل للناس جسد واحد و للبهائم جسد ا -39 
 و اجسام سماوية و اجسام ارضية لكن مجد السماويات شيء و مجد االرضيات اخر. -41 
 مجد الشمس شيء و مجد القمر اخر و مجد النجوم اخر الن نجما يمتاز عن نجم في المجد. -40 
 هكذا ايضا قيامة االموات يزرع في فساد و يقام في عدم فساد. -42 
 زرع في هوان و يقام في مجد يزرع في ضعف و يقام في قوة.ي -43 
 يزرع جسما حيوانيا و يقام جسما روحانيا يوجد جسم حيواني و يوجد جسم روحاني. -44 
 هكذا مكتوب ايضا صار ادم االنسان االول نفسا حية و ادم االخير روحا محييا. -46 
 الروحاني. لكن ليس الروحاني اوال بل الحيواني و بعد ذلك -40 
 االنسان االول من االرض ترابي االنسان الثاني الرب من السماء. -47 
 كما هو الترابي هكذا الترابيون ايضا و كما هو السماوي هكذا السماويون ايضا. -41 
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 و كما لبسنا صورة الترابي سنلبس ايضا صورة السماوي. -49 
 " ران ان يرثا ملكوت ال و ال يرث الفساد عدم الفسادفاقول هذا ايها االخوة ان لحما و دما ال يقد -61 

 البولس:
وهذا ما يعطينا الواًر ال قيقاي   نناا سانقوم. " أما كل واحد في رتبته, فالمسيح باكورة ثم الذين للمسيح يقومون"

 والبولس كله يتكلم عن قيامتنا بجسد رو اني على مثال قيامته.
 

  -(:0:  4 - 06:  3بط 0الكاثوليكون )
 (22-06:3بط0)
بل قدسوا الرب االله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم  -06  "

 بوداعة و خوف.
و لكم ضمير صالح لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة في المسيح يخزون في ما يفترون  -00 

 عليكم كفاعلي شر.
 يئة ال و انتم صانعون خيرا افضل منه و انتم صانعون شرا.الن تالمكم ان شاءت مش -07 
فان المسيح ايضا تالم مرة واحدة من اجل الخطايا البار من اجل االثمة لكي يقربنا الى ال مماتا في  -01 

 الجسد و لكن محيى في الروح.
 الذي فيه ايضا ذهب فكرز لالرواح التي في السجن. -09 
كانت اناة ال تنتظر مرة في ايام نوح اذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون اذ عصت قديما حين  -21 

 اي ثماني انفس بالماء.
الذي مثاله يخلصنا نحن االن اي المعمودية ال ازالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن ال  -20 

 بقيامة يسوع المسيح.
 " .مالئكة و سالطين و قوات مخضعة لهالذي هو في يمين ال اذ قد مضى الى السماء و  -22 
 (22-0:4بط0)
فاذ قد تالم المسيح الجلنا بالجسد تسلحوا انتم ايضا بهذه النية فان من تالم في الجسد كف عن  -0  ل

 الخطية.
 لكي ال يعيش ايضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل الرادة ال. -2 
ا لنكون قد عملنا ارادة االمم سالكين في الدعارة و الشهوات و ادمان الن زمان الحياة الذي مضى يكفين -3 

 الخمر و البطر و المنادمات و عبادة االوثان المحرمة.
 االمر الذي فيه يستغربون انكم لستم تركضون معهم الى فيض هذه الخالعة عينها مجدفين. -4 
 حياء و االموات.الذين سوف يعطون حسابا للذي هو على استعداد ان يدين اال -6 
 ل فانه الجل هذا بشر الموتى ايضا لكي يدانوا حسب الناس في بالجسد و لكن ليحيوا حسب ال بالروح -0 

 الكاثوليكون:
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ذهـب وكـرز لـارواح نرى فيه ان المسيا  مع انه مات بالجسد   ال  انه كان عائشًا بالرًو  فهو باال خطياة. واناه 
م من قبل الصليخ.. القداس الباسيلي( وان المعمودية هي الطريقة التاي نخلا  )نلل  لى الج ي التي في الحبس

 . ال بد أن نحيا حسب ال بالروحا مع المسيا فى المعمودية ولكن ن. لقد قم بها فهي )موت وقيامة مع المسيا(
 

  -(:36-22:2أعاإلبركسيس )
ناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل ال بقوات و ايها الرجال االسرائيليون اسمعوا هذه االقوال يسوع ال -22  "

 عجائب و ايات صنعها ال بيده في وسطكم كما انتم ايضا تعلمون.
 هذا اخذتموه مسلما بمشورة ال المحتومة و علمه السابق و بايدي اثمة صلبتموه و قتلتموه. -23 
 منه.الذي اقامه ال ناقضا اوجاع الموت اذ لم يكن ممكنا ان يمسك  -24 
 الن داود يقول فيه كنت ارى الرب امامي في كل حين انه عن يميني لكي ال اتزعزع. -26 
 لذلك سر قلبي و تهلل لساني حتى جسدي ايضا سيسكن على رجاء. -20 
 النك لن تترك نفسي في الهاوية و ال تدع قدوسك يرى فسادا. -27 
 عرفتني سبل الحياة و ستمالني سرورا مع وجهك. -21 
ايها الرجال االخوة يسوغ ان يقال لكم جهارا عن رئيس االباء داود انه مات و دفن و قبره عندنا حتى  -29 

 هذا اليوم.
فاذ كان نبيا و علم ان ال حلف له بقسم انه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على  -31 

 كرسيه.
 نفسه في الهاوية و ال راى جسده فسادا.سبق فراى و تكلم عن قيامة المسيح انه لم تترك  -30 
 فيسوع هذا اقامه ال و نحن جميعا شهود لذلك. -32 
و اذ ارتفع بيمين ال و اخذ موعد الروح القدس من االب سكب هذا الذي انتم االن تبصرونه و  -33 

 تسمعونه.
 ن يميني.الن داود لم يصعد الى السماوات و هو نفسه يقول قال الرب لربي اجلس ع -34 
 " حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك -36 

 اإلبركسيس:
نرى فيه قيامة المسيا بعد ان صلبوي وقتلوي. وان الموت ما كان يمكن ان يمسكه ل بد  فهو بال خطية. وهنا  .4

ألنـك ال تتـرك نفـس فـي "في اإلبركسيس نرى توسيرًا لقاول الملماور فاي بااكر لالارخ  ساتيق  كالناائم..ل فيقاول 
 "م وال تدع صفيك أن يرى فسادا  الجحي
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   عشية أحد القيامة المقدسة
 ليلة اإلثنين )شم النسيم(

 القراءات:
 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:

 

 (9:  96مز )
 (23 - 09:  21يو)
 

قولوا في األمم أن الرب قد ملك علي خشبة. وأيضا قـوم المسـكونة فهـي ال  " -(:9:  96مز مزمور العشية )
 " . هلليلوياتتزعزع 

بالمسايا  هناا نارى  نتشاار اإليماان فاي العاالم كلاه" قولوا في األمم إن الرب قـد ملـك علـى خشـبة" ملمور العشية:
 . وان المسيا ملي على قلوخ كل العالم.الملي الذى اعطى ال ياة للذين ماتوا

 
 -(:23 - 09:  21يوإنجيل العشية )

ول االسبوع و كانت االبواب مغلقة حيث كان التالميذ مجتمعين و لما كانت عشية ذلك اليوم و هو ا -09 " 
 لسبب الخوف من اليهود جاء يسوع و وقف في الوسط و قال لهم سالم لكم.

 و لما قال هذا اراهم يديه و جنبه ففرح التالميذ اذ راوا الرب. -21 
 فقال لهم يسوع ايضا سالم لكم كما ارسلني االب ارسلكم انا. -20 
 ما قال هذا نفخ و قال لهم اقبلوا الروح القدس.و ل -22 
 " من غفرتم خطاياه تغفر له و من امسكتم خطاياه امسكت -23 

  نجيل العشية: نرى فيه:
 المسيا يدخل واألبواخ منلقة  فجسد القيامة له  مكانيات غير الجسد العادي. .1
 هذي هي عطية المسيا لشعبه فهو ملي السالم." السالم لكمقال لهم ل .1
ضطراخ." ففرح التالميذ" .2  بعد خوف وا 
وهاذا تأسايس لسارين .." أقبلوا الروح القدس. من غفـرتم لهـم خطايـاهم تغفـر لهـمنوت في وجوههم وقال لهم ل .4

[ التوباااة واإلعتاااراف. فالمسااايا يؤساااس ملكوتاااه ويملاااي علاااى التاااائبين. 1[ الكهناااوت    1مااان اسااارار الكنيساااة  
 لملكوت وسط مؤمنين طاهرين.ويؤسس سر التطهير من الخطايا ليثبت ا

 
 ملحوظة

 اس يوم االثنين هو تذكار لقاء الرب مع تلميذى عمواس .داليوجد قداس خاص بشم النسيم , بل ق

 رجوع للفهرس
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 أناجيل األسبوع األول

 
األ د التالي هو ا د توما وفيه يشوي المسيا  يمان توما فهو ا د اإلثني عشر الذين سايكرلون للعاالم كلاه بخبار 

ذلي تادور القاراءات خاالل األسابوع  اول هاذا الموضاوع.. .. شاواء اإليماان لتكاون الكنيساة كنيساة كاارلة القيامة. ل
 تمجد المسيا.
 فيه نسمع عن شواء  يمان تلميذي عمواس.يوم اإلثنين: 
المسيا يوبت التالميذ على عدم  يمانهم. وي هر لهم وسط الب ر المضطرخ ليعلن انه يستخدم كل يوم الثالثاء: 

باه. ان   تى  ضطراخ العالم ليصل بالكنيسة لبر األمان اي للسماء. وهذا ما يجاخ ان ناؤمن شد
 يسوع وسط السوينة دائمًا  فلن تنرق ابدا .

نرى فيه ان شواء اإليمان يكون بإقامة المؤمنين كخليقة جديدة  وذلي بأن يموت المسيا ويقوم بعد يوم األربعاء: 
 ائمًا ليشوي  يمانها.ثالثة ايام. وهو يطهر كنيسته د

تقاادم لنااا القااراءات  ماان هااو المساايا  ومااا هااي قوتااه. وماان يعاارف المساايا  قيقااة يشااوى  يمانااه.  يــوم الخمــيس:
 ويت ول لكارل يشهد للمسيا.

يااوم الخماايس عرفنااا ماان هااو المساايا. واليااوم ت اادثنا القااراءات عاان واجااخ واهميااة الجهاااد الشخصااي  يــوم الجمعــة:
 ؤمن به ويشوى  يماننا.لنعرف المسيا  قيقة فن

المساايا يضااع فااي كنيسااته وسااائل تطهياار كاال ماان يريااد ان يطهاار. فالطهااارة وغوااران الخطيااة تنقااي يــوم الســبت: 
العيون.. لوطوبى ألنقياء القلاخ ألنهام يعااينون اكل وياوم التجلاي ادخ نسامعه يادعونا لنطياع ومان 

 يطيع هو يساعدي ويعينه وينور خطاياي السابقة.
المسيا يشوي  يمان توما. اإليمان والخال  متاً للجميع يهودًا وامم. طريق ثبات اإليمان الص يا. د: يوم األح

 عالمة اإليمان الص يا هي الكرالة.
 

 رجوع للفهرس
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   يوم اإلثنين من األسبوع األول
 القراءات:

 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:
 الكــــــــــــــــــــــاثوليكون:

 

 (2 , 0:  90مز )
 (02-0:24)لو
 (00:6-03:4تس0)
 (26-00:2بط0)

 اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس: 
 مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس:
ـــــــــــــــــداس: ـــــــــــــــــل الق  إنجي

 

 (21-0:3)أع
 (31,29, 03:  013مز )

 (36-03:24)لو

 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة
 

  -(:36-03:24لوإنجيل القداس )
ن في ذلك اليوم الى قرية بعيدة عن اورشليم ستين غلوة اسمها و اذا اثنان منهم كانا منطلقي -03 "

 عمواس.
 و كانا يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث. -04 
 و فيما هما يتكلمان و يتحاوران اقترب اليهما يسوع نفسه و كان يمشي معهما. -06 
 و لكن امسكت اعينهما عن معرفته. -00 
 الم الذي تتطارحان به و انتما ماشيان عابسين.فقال لهما ما هذا الك -07 
فاجاب احدهما الذي اسمه كليوباس و قال له هل انت متغرب وحدك في اورشليم و لم تعلم االمور  -01 

 التي حدثت فيها في هذه االيام.
لقول فقال لهما و ما هي فقاال المختصة بيسوع الناصري الذي كان انسانا نبيا مقتدرا في الفعل و ا -09 

 امام ال و جميع الشعب.
 كيف اسلمه رؤساء الكهنة و حكامنا لقضاء الموت و صلبوه. -21 
و نحن كنا نرجو انه هو المزمع ان يفدي اسرائيل و لكن مع هذا كله اليوم له ثالثة ايام منذ حدث  -20 

 ذلك.
 بل بعض النساء منا حيرننا اذ كن باكرا عند القبر. -22 
 دن جسده اتين قائالت انهن راين منظر مالئكة قالوا انه حي.و لما لم يج -23 
 و مضى قوم من الذين معنا الى القبر فوجدوا هكذا كما قالت ايضا النساء و اما هو فلم يروه. -24 
 فقال لهما ايها الغبيان و البطيئا القلوب في االيمان بجميع ما تكلم به االنبياء. -26 
 يح يتالم بهذا و يدخل الى مجده.اما كان ينبغي ان المس -20 
 ثم ابتدا من موسى و من جميع االنبياء يفسر لهما االمور المختصة به في جميع الكتب. -27 
 ثم اقتربوا الى القرية التي كانا منطلقين اليها و هو تظاهر كانه منطلق الى مكان ابعد. -21 

 رجوع للفهرس
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 ل النهار فدخل ليمكث معهما.فالزماه قائلين امكث معنا النه نحو المساء و قد ما -29 
 فلما اتكا معهما اخذ خبزا و بارك و كسر و ناولهما. -31 
 فانفتحت اعينهما و عرفاه ثم اختفى عنهما. -30 
 فقال بعضهما لبعض الم يكن قلبنا ملتهبا فينا اذ كان يكلمنا في الطريق و يوضح لنا الكتب. -32 
 ليم و وجدا االحد عشر مجتمعين هم و الذين معهم.فقاما في تلك الساعة و رجعا الى اورش -33 
 و هم يقولون ان الرب قام بالحقيقة و ظهر لسمعان. -34 
 "  و اما هما فكانا يخبران بما حدث في الطريق و كيف عرفاه عند كسر الخبز -36 

  نجيل القداس:
ور المسايا لتلمياذي عماواس. هو قصة تلميذي عمواس. ون ن ال نقيم قداس بإسم شم النسايم  بال هاو تاذكار  ها

ويوم األ د التالي هو قصاة شاواء  يماان توماا. فاإذا كاان ياوم ا اد القياماة هاو شاواء  يماان المجدلياة. والياوم شاواء 
  يمان تلميذي عمواس. فاألسبوع كله نجد فيه شواء اإليمان.

ن رجونـا أن هـذا هـو المزمـع نحـولكن نرى في  يمان تلميذي عمواس انهما كانا يريدان مسي ًا ب سخ توكيرهماا ل
فهمااا يرياادان خالصااًا سياساايًا ماان ال كاام الروماااني. ومااا قدمااه المساايا خالصااًا رو يااًا ماان ". أن يخلــص إســرائيل

يمانهما المرين جعلهما يقوالن عن المسيا   رجال  نبيا  مقتدرا .. لكنه مات.. بل هم تحيـروا إذ  بليس والخطية. وا 
بته نجدي يت اور معهما وذلي ليشوي  يمانهما كما عمال ماع توماا وماع المجدلياة. والمسيا في م . سمعوا أنه قام

 فالمسيا يؤسس ملكوته على  يمان قوي.
 

ــل القــداس ) ــارب. كــل شــيء بحكمــة " -(:31,29, 03:  013مــز مزمــور إنجي ــك ي ــل مــا عظمــت أعمال كمث
 "  صنعت. فليكن مجد الرب إلى األبد. يفرح الرب بجميع أعماله. هلليلويا

 ملمور  نجيل القداس:
ــا رب" ــل مــا عظمــت أعمالــك ي ــل شــك بحكمــة صــنعت" كمااا قماات ودساات المااوت." كمث شااواء  يمااان تلميااذي " ك

شتد.و  شوى  يمانه يوًر بإيمان من" "يفرح الرب بجميع أعماله عمواس.  ا 
 

حاٌب وضـباٌب الـرب قـد ملـك فلتتهلـل األرض, ولتفـرح الجزائـر الكثيـرة, سـ " -:(2 , 0:  90مـز )مزمور بـاكر 
  "  حوله, العدل والقضاء قوام عرشه. هلليلويا

 ملمور باكر: 
"ولتفــرح الجزائــر هااو ملااي بصااليبه وقيامتااه. وبإيمااان عبياادي القااوي الااذي شااواي. " الــرب قــد ملــك فلتتهلــل األرض"

بعان  علينا ان نؤمن بالرغم مان غماون" "سحاب وضباب حولهمن له  يمان سيكون  يمانه سر فر ه. " الكثيرة
هااذا مااا يجااخ ان نااؤمن بااه علااى الاارغم ماان غمااون " العــدل والحكــم قــوام كرســيه"ا كامااه )الضااباخ والساا اخ(. 

 بعن ا كامه.
  -(:02-0:24لوإنجيل باكر )
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 ثم في اول االسبوع اول الفجر اتين الى القبر حامالت الحنوط الذي اعددنه و معهن اناس. -0" 
 فوجدن الحجر مدحرجا عن القبر. -2 
 فدخلن و لم يجدن جسد الرب يسوع. -3 
 و فيما هن محتارات في ذلك اذا رجالن وقفا بهن بثياب براقة. -4 
 و اذ كن خائفات و منكسات وجوههن الى االرض قاال لهن لماذا تطلبن الحي بين االموات. -6 
 ليس هو ههنا لكنه قام اذكرن كيف كلمكن و هو بعد في الجليل. -0 
 غي ان يسلم ابن االنسان في ايدي اناس خطاة و يصلب و في اليوم الثالث يقوم.قائال انه ينب -7 
 فتذكرن كالمه. -1 
 و رجعن من القبر و اخبرن االحد عشر و جميع الباقين بهذا كله. -9 
 و كانت مريم المجدلية و يونا و مريم ام يعقوب و الباقيات معهن اللواتي قلن هذا للرسل. -01 
 مهن لهم كالهذيان و لم يصدقوهن.فتراءى كال -00 
فقام بطرس و ركض الى القبر فانحنى و نظر االكفان موضوعة وحدها فمضى متعجبـا فـي نفسـه ممـا  -02 

 " كان
  نجيل باكر:

إذكـرن كيـف كلمكـن .. قـائال  أنـه ينبغـي أن يسـلم إبـن اإلنسـان.. نسمع فيه عن قصة القيامة. وكاالم المالئكاة ل
والمعنى هو اهمية اإليمان بكل ماا يقولاه الارخ فاالملكوت يؤساس علاى اإليماان باه والثقاة " وموفي اليوم الثالث يق
 في كل ما يقوله.

 
 

  -(:00:6-03:4تس0البولس )
 (01-03:4تس0)
 ثم ال اريد ان تجهلوا ايها االخوة من جهة الراقدين لكي ال تحزنوا كالباقين الذين ال رجاء لهم. -03  "
 من ان يسوع مات و قام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم ال ايضا معه.النه ان كنا نؤ  -04 
 فاننا نقول لكم هذا بكلمة الرب اننا نحن االحياء الباقين الى مجيء الرب ال نسبق الراقدين. -06 
الن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس مالئكة و بوق ال سوف ينزل من السماء و االموات في  -00 

 اوال. المسيح سيقومون
ثم نحن االحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لمالقاة الرب في الهواء و هكذا نكون كل  -07 

 حين مع الرب.
 " لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكالم. -01 
 (00-0:6تس0)
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 و اما االزمنة و االوقات فال حاجة لكم ايها االخوة ان اكتب اليكم عنها. -0  ل
 علمون بالتحقيق ان يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء.النكم انتم ت -2 
 النه حينما يقولون سالم و امان حينئذ يفاجئهم هالك بغتة كالمخاض للحبلى فال ينجون. -3 
 و اما انتم ايها االخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص. -4 
 ة.جميعكم ابناء نور و ابناء نهار لسنا من ليل و ال ظلم -6 
 فال ننم اذا كالباقين بل لنسهر و نصح. -0 
 الن الذين ينامون فبالليل ينامون و الذين يسكرون فبالليل يسكرون. -7 
 و اما نحن الذين من نهار فلنصح البسين درع االيمان و المحبة و خوذة هي رجاء الخالص. -1 
 مسيح.الن ال لم يجعلنا للغضب بل القتناء الخالص بربنا يسوع ال -9 
 الذي مات الجلنا حتى اذا سهرنا او نمنا نحيا جميعا معه. -01 
 ل لذلك عزوا بعضكم بعضا و ابنوا احدكم االخر كما تفعلون ايضا -00 

 البولس:
ونكااون مسااتعدين .." فلنتــيقظ ولنســهرلهنااا ناارى ان التوبااة طريااق لشااواء اإليمااان فااال يضاايع منااا الملكااوت والمجااد 

 اي نقوم من موت الخطية ادن." وهكذا نكون مع الرب دائما  اء. إلستقبال الرخ في الهو 
 

  -(:26-00:2بط0الكاثوليكون )
 ايها االحباء اطلب اليكم كغرباء و نزالء ان تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. -00  "
شر يمجدون ال في و ان تكون سيرتكم بين االمم حسنة لكي يكونوا في ما يفترون عليكم كفاعلي  -02 

 يوم االفتقاد من اجل اعمالكم الحسنة التي يالحظونها.
 فاخضعوا لكل ترتيب بشري من اجل الرب ان كان للملك فكمن هو فوق الكل. -03 
 او للوالة فكمرسلين منه لالنتقام من فاعلي الشر و للمدح لفاعلي الخير. -04 
 فتسكتوا جهالة الناس االغبياء. الن هكذا هي مشيئة ال ان تفعلوا الخير -06 
 كاحرار و ليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر بل كعبيد ال. -00 
 اكرموا الجميع احبوا االخوة خافوا ال اكرموا الملك. -07 
 ايها الخدام كونوا خاضعين بكل هيبة للسادة ليس للصالحين المترفقين فقط بل للعنفاء ايضا. -01 
 ل ان كان احد من اجل ضمير نحو ال يحتمل احزانا متالما بالظلم.الن هذا فض -09 
النه اي مجد هو ان كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون بل ان كنتم تتالمون عاملين الخير فتصبرون  -21 

 فهذا فضل عند ال.
 النكم لهذا دعيتم فان المسيح ايضا تالم الجلنا تاركا لنا مثاال لكي تتبعوا خطواته. -20 
 الذي لم يفعل خطية و ال وجد في فمه مكر. -22 
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 الذي اذ شتم لم يكن يشتم عوضا و اذ تالم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. -23 
الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته  -24 

 شفيتم.
 " كم رجعتم االن الى راعي نفوسكم و اسقفهاالنكم كنتم كخراف ضالة لكن -26 

 الكاثوليكون:
تجنبــوا الشــهوات "ناارى هنااا الطهااارة والخضااوع للملااي  تااى لااو تألمنااا. فالساالوي الصااالا طريااق لشااواء اإليمااان. 

)فااالرخ هااو الااذي اقااام الاارئيس " البشــرية.. لــيكن تصــرفكم محمــودا .. إخضــعوا لكــل ترتيــب بشــري مــن أجــل الــرب
ــاره"ولن تماال األلاام علااى مثااال المساايا  ليكااون رئيسااا( وهااذا مااا قالااه بااولس الرسااول  ان اإليمااان ينمااو " لنقتفــي أث
.2:1بالشكر )كو  ( وطبعًا فالشكر مطلوخ وسط األلم كما في وسط ايام الوًر

 
  -(:21-0:3أعاإلبركسيس )

 و صعد بطرس و يوحنا معا الى الهيكل في ساعة الصالة التاسعة. -0  "
جل اعرج من بطن امه يحمل كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل و كان ر  -2 

 ليسال صدقة من الذين يدخلون الهيكل.
 فهذا لما راى بطرس و يوحنا مزمعين ان يدخال الهيكل سال لياخذ صدقة. -3 
 فتفرس فيه بطرس مع يوحنا و قال انظر الينا. -4 
 منهما شيئا. فالحظهما منتظرا ان ياخذ -6 
فقال بطرس ليس لي فضة و ال ذهب و لكن الذي لي فاياه اعطيك باسم يسوع المسيح الناصري قم و  -0 

 امش.
 و امسكه بيده اليمنى و اقامه ففي الحال تشددت رجاله و كعباه. -7 
 فوثب و وقف و صار يمشي و دخل معهما الى الهيكل و هو يمشي و يطفر و يسبح ال. -1 
 ابصره جميع الشعب و هو يمشي و يسبح ال.و  -9 
و عرفوه انه هو الذي كان يجلس الجل الصدقة على باب الهيكل الجميل فامتالوا دهشة و حيرة مما  -01 

 حدث له.
و بينما كان الرجل االعرج الذي شفي متمسكا ببطرس و يوحنا تراكض اليهم جميع الشعب الى الرواق  -00 

 مان و هم مندهشون.الذي يقال له رواق سلي
فلما راى بطرس ذلك اجاب الشعب ايها الرجال االسرائيليون ما بالكم تتعجبون من هذا و لماذا  -02 

 تشخصون الينا كاننا بقوتنا او تقوانا قد جعلنا هذا يمشي.
ام وجه ان اله ابراهيم و اسحق و يعقوب اله ابائنا مجد فتاه يسوع الذي اسلمتموه انتم و انكرتموه ام -03 

 بيالطس و هو حاكم باطالقه.



 (يوم اإلثنين من األسبوع األول) قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 

 

12 

 و لكن انتم انكرتم القدوس البار و طلبتم ان يوهب لكم رجل قاتل. -04 
 و رئيس الحياة قتلتموه الذي اقامه ال من االموات و نحن شهود لذلك. -06 
هذه  و بااليمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه و تعرفونه و االيمان الذي بواسطته اعطاه -00 

 الصحة امام جميعكم.
 و االن ايها االخوة انا اعلم انكم بجهالة عملتم كما رؤساؤكم ايضا. -07 
 و اما ال فما سبق و انبا به بافواه جميع انبيائه ان يتالم المسيح قد تممه هكذا. -01 
 فتوبوا و ارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تاتي اوقات الفرج من وجه الرب. -09 
 " ل يسوع المسيح المبشر به لكم قبلو يرس -21 

 اإلبركسيس:
نارى هناا المقعاد الاذي وقااف وتشادد وهاذا  شاارة للضااعيف  يمانياًا الاذي ُيشاوى  يماناه فيتشاادد  يمانياًا. ثام نجاد دعااوة 

 للتوبة فهي طريق لشواء اإليمان. ولنال   ايضًا ان اإليمان القوي لبطرس يشوي المقعد.
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 وع األوليوم الثالثاء من األسب
 القراءات:

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (3,2: 90مز)
 (22-06:0)يو
 (0: 014مز)

 (21-00:21)مت
 (20-0:6)رو

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس:
ـــــــــــــــــداس: ـــــــــــــــــل الق  إنجي

 

 (00-0:4بط0)
 (43-34:01)أع
 (3,2: 014مز)

 (21-9:00)مر

 
 خمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسةفي ال

 
 -(:21-9:00مرإنجيل القداس )

 و بعدما قام باكرا في اول االسبوع ظهر اوال لمريم المجدلية التي كان قد اخرج منها سبعة شياطين. -9  " 
 يبكون. فذهبت هذه و اخبرت الذين كانوا معه و هم ينوحون و -01 
 فلما سمع اولئك انه حي و قد نظرته لم يصدقوا. -00 
 و بعد ذلك ظهر بهيئة اخرى الثنين منهم و هما يمشيان منطلقين الى البرية. -02 
 و ذهب هذان و اخبرا الباقين فلم يصدقوا و ال هذين. -03 
النهم لم يصدقوا الذين اخيرا ظهر لالحد عشر و هم متكئون و وبخ عدم ايمانهم و قساوة قلوبهم  -04 

 نظروه قد قام.
 و قال لهم اذهبوا الى العالم اجمع و اكرزوا باالنجيل للخليقة كلها. -06 
 من امن و اعتمد خلص و من لم يؤمن يدن. -00 
 و هذه االيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي و يتكلمون بالسنة جديدة. -07 
 ئا مميتا ال يضرهم و يضعون ايديهم على المرضى فيبراون.يحملون حيات و ان شربوا شي -01 
 ثم ان الرب بعدما كلمهم ارتفع الى السماء و جلس عن يمين ال. -09 
 " و اما هم فخرجوا و كرزوا في كل مكان و الرب يعمل معهم و يثبت الكالم بااليات التابعة امين -21 

  نجيل القداس:
 تااهاميق بعاادراوي قااد عاادم  يمااانهم وقساااوة قلااوبهم ألنهاام لاام يصاادقوا الااذين كااانوا  هنااا المساايا ي هاار للتالميااذ ويااوبت

فخرجـوا وكـرزوا اخبروهم. وبهذا ال هور شوا المسيا  يمانهم. ولنرى مااذا  ادث لهام  ذ كاان لهام اإليماان القاوي لو 
فالكنيساة التاي لهاا  يماان " في كل مكان وكان الرب يعمل معهم ويثبت الكالم باآليات التي تتبعهم إلى أبـد اآلبـاد

 قوي هي كنيسة كارلة لها سمات راينا بعضها هنا وسنرى الباقي في بقية القراءات.

 رجوع للفهرس
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وليفــرح قلـب الــذين يلتمسـون الــرب. ابتغـوا الــرب واعتـزوا. أطلبــوا " -(:3,2: 014مزمـور إنجيـل القــداس )مـز

 "  ليلوياوجهه فى كل حين. أذكروا عجائبه التي صنعها. آياته وأحكام فيه. هل
 ملمور القداس:

عتـزوا. اذكـروا عجائبـه " فهام يور اون بقياماة السايد وهاي دليال " ليفرح قلب الذين يلتمسون الرب. إبتغـوا الـرب وا 
وفاي كارالتهم وكال مان يتقاوى    ر بهاا وجاودي وساطهم ه اقيامتهم. ويور ون لوجودي فاي وساطهم والعجائاخ التاي يُ 

 ت الرخ  بل يعمل آيات. الكنيسة القوية اإليماان هاي كنيساة تمجاد المسايا. يمانه تنوتا عيناي ويرى عجائخ وآيا
 . اذكروا عجائبهوبالنسبة لنا علينا ان نذكر اعمال الرخ السابقة معنا ليتقوى  يماننا= 

 
ألنك أفرحتني يارب بصـنيعك. وبأعمـال يـديك أبـتهر. كمـا عظمـت أعمالـك  " -(:3,2: 90مزمور العشية )مز

 " عمقت جدا . هلليلويايارب. وأفكارك 
 ملمور العشية:

 من يدخل المسيا  ياته )سوينته( يوًر بالرغم من علو األموا ." = ألنك أفرحتني يا رب بصنيعك"
 سيري على الب ر اي هو ضابط الكل وهو سيد هذا العالم." = كما عظمت أعمالك"
ساما بإضاطراخ العاالم  ولناا لكان عليناا ان لان نوهام كال تصارفات اك وا كاماه  ولمااذا ي" = أفكارك عمقت جـدا  "

 نؤمن .. ان كل األمور تعمل معًا للخير للذين ي بون اكل
 

  -(:22-06:0يوإنجيل العشية )
 و اما يسوع فاذ علم انهم مزمعون ان ياتوا و يختطفوه ليجعلوه ملكا انصرف ايضا الى الجبل وحده. -06  "
 البحر. و لما كان المساء نزل تالميذه الى -00 
فدخلوا السفينة و كانوا يذهبون الى عبر البحر الى كفرناحوم و كان الظالم قد اقبل و لم يكن يسوع قد  -07 

 اتى اليهم.
 و هاج البحر من ريح عظيمة تهب. -01 
فلما كانوا قد جذفوا نحو خمس و عشرين او ثالثين غلوة نظروا يسوع ماشيا على البحر مقتربا من  -09 

 خافوا.السفينة ف
 فقال لهم انا هو ال تخافوا. -21 
 فرضوا ان يقبلوه في السفينة و للوقت صارت السفينة الى االرض التي كانوا ذاهبين اليها. -20 
و في الغد لما راى الجمع الذين كانوا واقفين في عبر البحر انه لم تكن هناك سفينة اخرى سوى واحدة  -22 

 " ن يسوع لم يدخل السفينة مع تالميذه بل مضى تالميذه وحدهمو هي تلك التي دخلها تالميذه و ا
  نجيل عشية:



 (وع األوليوم الثالثاء من األسب) قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 

 

15 

هو صورة للكنيسة في العالم الهائج المضطرخ كالب ر وفي وسط ال االم. لكان المسايا ياأتي ساائرًا فاوق األماوا  
ذا وجادت هاذ ي الثقاة فاي  عالنًا عن سيطرته على كال األماور فهاو ضاابط الكال الاذي يقاود الساوينة لبار األماان. وا 

المسيا  وهذا اإليمان لصار هاذا خيار كاارل للمسايا فاي وساط العاالم. اي  اين يراناا العاالم وساط ضايقات العاالم 
ون ن فاي ثقاة فاي  لهناا. ووجاود المسايا فاي كنيساته سابخ ادياات والمعجالات التاي يعملهاا الماؤمنين. وكلماا رايناا 

 وبالتالي نلداد سالمًا وبالتالي نكون صال ين للكرالة. مسي نا ينلخ العالم المضطرخ يلداد  يماننا ويشوى.
 

اعترفوا للرب وادعـوا باسـمه, نـادوا فـى األمـم بأعمالـه, حـدثوا بجميـع عجائبـه,  "-:(0: 014مز)مزمور باكر 
 " افتخروا باسمه القدوس. هلليلويا

 ملمور باكر: 
ساة لتكارل. وكياف تكارل  ن لام يكان لهاا اإليماان ناداء مان المرتال للكني" إعترفوا للرب.. نـادوا فـي األمـم بأعمالـه"

 القوي.
 

  -(:21-00:21متإنجيل باكر )
 و اما االحد عشر تلميذا فانطلقوا الى الجليل الى الجبل حيث امرهم يسوع. -00  "
 و لما راوه سجدوا له و لكن بعضهم شكوا. -07 
 لى االرض.فتقدم يسوع و كلمهم قائال دفع الي كل سلطان في السماء و ع -01 
 فاذهبوا و تلمذوا جميع االمم و عمدوهم باسم االب و االبن و الروح القدس. -09 
 " و علموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به و ها انا معكم كل االيام الى انقضاء الدهر امين -21 

  نجيل باكر:
 ".إذهبوا وعلموا جميع األممنرى الكنيسة القوية كنيسة كارلة ل

 
 -(:20-0:6روالبولس )

 الن المسيح اذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين الجل الفجار. -0  " 
 فانه بالجهد يموت احد الجل بار ربما الجل الصالح يجسر احد ايضا ان يموت. -7 
 و لكن ال بين محبته لنا النه و نحن بعد خطاة مات المسيح الجلنا. -1 
 الن بدمه نخلص به من الغضب.فباالولى كثيرا و نحن متبررون ا -9 
النه ان كنا و نحن اعداء قد صولحنا مع ال بموت ابنه فباالولى كثيرا و نحن مصالحون نخلص  -01 

 بحياته.
 و ليس ذلك فقط بل نفتخر ايضا بال بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به االن المصالحة. -00 
الى العالم و بالخطية الموت و هكذا اجتاز الموت الى  من اجل ذلك كانما بانسان واحد دخلت الخطية -02 

 جميع الناس اذ اخطا الجميع.



 (وع األوليوم الثالثاء من األسب) قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 

 

11 

 فانه حتى الناموس كانت الخطية في العالم على ان الخطية ال تحسب ان لم يكن ناموس. -03 
لكن قد ملك الموت من ادم الى موسى و ذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي ادم الذي هو  -04 

 التي.مثال ا
و لكن ليس كالخطية هكذا ايضا الهبة النه ان كان بخطية الواحد مات الكثيرون فباالولى كثيرا نعمة  -06 

 ال و العطية بالنعمة التي باالنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين.
ة فمن جرى خطايا و ليس كما بواحد قد اخطا هكذا العطية الن الحكم من واحد للدينونة و اما الهب -00 

 كثيرة للتبرير.
النه ان كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد فباالولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة و عطية  -07 

 البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح.
الى جميع  فاذا كما بخطية واحدة صار الحكم الى جميع الناس للدينونة هكذا ببر واحد صارت الهبة -01 

 الناس لتبرير الحياة.
النه كما بمعصية االنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة هكذا ايضا باطاعة الواحد سيجعل الكثيرون  -09 

 ابرارا.
 و اما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية و لكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. -21 
 " النعمة بالبر للحياة االبدية بيسوع المسيح ربنا حتى كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك -20 

 البولس:
التى   ياته=  نخلص بحياتهوالمواهخ. واننا  فيض النعمةالمسيا ال يتري كنيسته دون ان يساندها  بل يعطيها 

. وكلمااا نقااي اك كنيسااته صــولحنا مــع ال بموتــهبعااد ان    و صااولنا علااى هااذي ال ياااة كااان قااام بهااا ماان المااوت
 لكاثوليكون( باأللم  ت هر مواهبها.)ا
 

 -(:00-0:4بط0الكاثوليكون )
فاذ قد تالم المسيح الجلنا بالجسد تسلحوا انتم ايضا بهذه النية فان من تالم في الجسد كف عن  -0 " 

 الخطية.
 لكي ال يعيش ايضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل الرادة ال. -2 
الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا ارادة االمم سالكين في الدعارة و الشهوات و ادمان الن زمان الحياة  -3 

 الخمر و البطر و المنادمات و عبادة االوثان المحرمة.
 االمر الذي فيه يستغربون انكم لستم تركضون معهم الى فيض هذه الخالعة عينها مجدفين. -4 
 داد ان يدين االحياء و االموات.الذين سوف يعطون حسابا للذي هو على استع -6 
 فانه الجل هذا بشر الموتى ايضا لكي يدانوا حسب الناس في بالجسد و لكن ليحيوا حسب ال بالروح. -0 
 و انما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا و اصحوا للصلوات. -7 
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 من الخطايا.و لكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة الن المحبة تستر كثرة  -1 
 كونوا مضيفين بعضكم بعضا بال دمدمة. -9 
 ليكن كل واحد بحسب ما اخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكالء صالحين على نعمة ال المتنوعة. -01 
ان كان يتكلم احد فكاقوال ال و ان كان يخدم احـد فكانـه مـن قـوة يمنحهـا ال لكـي يتمجـد ال فـي كـل  -00 

 "  مسيح الذي له المجد و السلطان الى ابد االبدين امينشيء بيسوع ال
 الكاثوليكون:

يطالبنا الرسول بأن ن تمل األلم  وهذا يجعلنا نكف عن الخطية. ومن هذا نوهم  كمة اك من األمور المضاطربة 
ضعف من  )الب ر في  نجيل عشية( فاك ب كمة يستخدمها لمنع الخطية. وقد يتصور البعن ان ليادة األلم هي

اك وانه ال يساند اوالدي. ال بال هاي ب كماة تعاد اوالدي للساماء. فعاين اك هاي علاى وصاول عبيادي للمينااء ساالمين 
 ) نجيل عشية(. هذا هو اإليمان القوي الذي يمجد اك.

ن كنيساة ولكن الكااثوليكون ايضاًا يادعونا للم باة والخدماة فبادون هاذا تكاون كرالتناا باال معناى. وكنيساة كهاذي تكاو 
 كارلة تمجد المسيا.

 
 -(:43-34:01أعاإلبركسيس )

 ففتح بطرس فاه و قال بالحق انا اجد ان ال ال يقبل الوجوه. -34 " 
 بل في كل امة الذي يتقيه و يصنع البر مقبول عنده. -36 
 الكلمة التي ارسلها الى بني اسرائيل يبشر بالسالم بيسوع المسيح هذا هو رب الكل. -30 
 انتم تعلمون االمر الذي صار في كل اليهودية مبتدئا من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا. -37 
يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه ال بالروح القدس و القوة الذي جال يصنع خيرا و يشفي جميع  -31 

 المتسلط عليهم ابليس الن ال كان معه.
 ورة اليهودية و في اورشليم الذي ايضا قتلوه معلقين اياه على خشبة.و نحن شهود بكل ما فعل في ك -39 
 هذا اقامه ال في اليوم الثالث و اعطى ان يصير ظاهرا. -41 
ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق ال فانتخبهم لنا نحن الذين اكلنا و شربنا معه بعد قيامته من  -40 

 االموات.
 شهد بان هذا هو المعين من ال ديانا لالحياء و االموات.و اوصانا ان نكرز للشعب و ن -42 
 " له يشهد جميع االنبياء ان كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا -43 

 اإلبركسيس: هنا نرى الكنيسة الكارلة.
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  يوم األربعاء من األسبوع األول
 القراءات:

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر ــــــــــــل ب  :إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (7-6: 29مز)
 (07-06:9)مت
 (20,26: 014مز)

 (04-9:0)يو
 (61-61:06كو0)

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس:
ـــــــــــــــــداس: ـــــــــــــــــل الق  إنجي

 

 (20-01:0بط0)
 (03-0:4)أع
 (0: 016مز)

 (26-02:2)يو

 
 ة المقدسةفي الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيام

 
ماللنا في موضوع شاواء اإليماان  كماا فعال الارخ ماع توماا ) نجيال األ اد المقبال( ونارى هناا كياف يشاوي المسايا 

 ( بااليات 1( بتطهير القلخ ) الهيكل ( وقد يستخدم السوط )التجارخ (           1 يمان الكنيسة. 
 

 -(:26-02:2يوإنجيل القداس )
 فرناحوم هو و امه و اخوته و تالميذه و اقاموا هناك اياما ليست كثيرة.و بعد هذا انحدر الى ك -02 " 
 و كان فصح اليهود قريبا فصعد يسوع الى اورشليم. -03 
 و وجد في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقرا و غنما و حماما و الصيارف جلوسا. -04 
 كب دراهم الصيارف و قلب موائدهم. فصنع سوطا من حبال و طرد الجميع من الهيكل الغنم و البقر و -06 
 و قال لباعة الحمام ارفعوا هذه من ههنا ال تجعلوا بيت ابي بيت تجارة. -00 
 فتذكر تالميذه انه مكتوب غيرة بيتك اكلتني. -07 
 فاجاب اليهود و قالوا له اية اية ترينا حتى تفعل هذا. -01 
 ثالثة ايام اقيمه. اجاب يسوع و قال لهم انقضوا هذا الهيكل و في -09 
 فقال اليهود في ست و اربعين سنة بني هذا الهيكل افانت في ثالثة ايام تقيمه. -21 
 و اما هو فكان يقول عن هيكل جسده. -20 
 فلما قام من االموات تذكر تالميذه انه قال هذا فامنوا بالكتاب و الكالم الذي قاله يسوع. -22 
 د الفصح امن كثيرون باسمه اذ راوا االيات التي صنع.و لما كان في اورشليم في عي -23 
 لكن يسوع لم ياتمنهم على نفسه النه كان يعرف الجميع. -24 
 " و النه لم يكن محتاجا ان يشهد احد عن االنسان النه علم ما كان في االنسان  -26 

  نجيل القداس:

 للفهرس رجوع
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قاماة الهيكال نسمع فيه عن تطهير الهيكل وان السيد امسي بسوط. ثم كالم الار  خ عان هادم الهيكال  شاارة لموتاه وا 
ثانيااة  شااارة لقيامتااه بعااد ثالثااة ايااام. وبهااذا نوهاام ان الاارخ بموتااه وقيامتااه  يقاايم كاال شااد جدياادًا ل ن كااان ا ااد فااي 

موتاه وقيامتاه صاار للمعمودياة قاوة باالرًو القادس ان نولاد والدة ب(. فاالرخ 12:0كاو1خليقاة جديادةل ) المسيا فهو
ابناااء ك. وقااد ي تااا  اوالد اك للتأديااخ بسااوط فااي يااد الاارخ   تااى يطهاارهم ويشااوي  يمااانهم  وهااذا  جدياادة ونصااير

 عمل اك مع كنيسته ان يطهرها  ول بد.
 

ن إلــى األبــد رحمتــه. مــن يقــدر يصــف  " -(:0: 016مزمــور إنجيــل القــداس )مــز اعترفــوا للــرب فصنــه صــالح وا 
 "هلليلويا  جبروت الرب. ويجعل جميع تسابيحه مسموعة.

 ملمور  نجيل القداس:
 هذا تسبيا الكنيسة التي خلقها الرخ لبخلقة جديدة بودائه." = اعترفوا للرب فصنه صالح"
 = في تجديد الخليقة وهليمة الشيطان والخطية والموت." من يقدر أن يصف جبرؤوت الرب"
نتشار اإل" ويجعل جميع تسابيحه مسموعة"  يمان في كل العالم.= هذي هي الكنيسة الكارلة وا 
 

بالعشاء يحل البكـاء وبالغـداة السـرور. أنـا قلـت فـى نعيمـي إنـي ال أحـول  " -(:7-6: 29مزمور العشية )مز
 "إلى الدهر. يارب بمشيئتك أعطيت جمالي قوة. صرفت وجهك عنى فصرت قلقا . هلليلويا 

 ملمور العشية: راينا في اإلنجيل ان السيد سيخلق كل شد جديدًا.
 هذا ما بعد الوداء." = وبالغداة السرور"هذا ما قبل الوداء. " = لعشاء يحل البكاءبا"
 = هذا الجمال هو للخليقة الجديدة." يا رب بمشيئتك أعطيت جمالي قوة"
 

  -(:07-06:9متإنجيل العشية )
م حين يرفع فقال لهم يسوع هل يستطيع بنو العرس ان ينوحوا ما دام العريس معهم و لكن ستاتي ايا -06 "

 العريس عنهم فحينئذ يصومون.
 ليس احد يجعل رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق الن الملء ياخذ من الثوب فيصير الخرق اردا. -00 
و ال يجعلون خمرا جديدة في زقاق عتيقة لئال تنشق الزقاق فالخمر تنصب و الزقاق تتلف بل يجعلـون  -07 

 "جميعا خمرا جديدة في زقاق جديدة فتحفظ 
  نجيل العشية:

 نرى ان المسيا يصنع كل شد جديدًا. فال يصلا ان يتم البناء على ما هو قديم.
 

أخـــرج شـــعبه باالبتهـــاج. ومختاريـــه بـــالفرح. لكيمـــا يحفظـــوا حقوقـــه.  " -:(20,26: 014مـــز)مزمـــور بـــاكر 
 "ويلتمسوا ناموسه. هلليلوي 

 "أخرج شعبه باإلبتهاج"د ك= ملمور باكر: راينا في  نجيل باكر اننا صرنا اوال
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 اي ي و وا وصاياي عن  خ كأبناء. وهذي هي طبيعة الخليقة الجديدة." = لكيما يحفظوا حقوقه"
 

  -(:04-9:0يوإنجيل باكر )
 كان النور الحقيقي الذي ينير كل انسان اتيا الى العالم. -9 "
 كان في العالم و كون العالم به و لم يعرفه العالم. -01 
 الى خاصته جاء و خاصته لم تقبله. -00 
 و اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اوالد ال اي المؤمنون باسمه. -02 
 الذين ولدوا ليس من دم و ال من مشيئة جسد و ال من مشيئة رجل بل من ال. -03 
 "الب مملوءا نعمة و حقا و الكلمة صار جسدا و حل بيننا و راينا مجده مجدا كما لوحيد من ا -04 

  نجيل باكر: المسيا ال يصنع كل شد جديدًا فقط  بل يجعلنا ابناء ك و ل فينا.
 

  -(:61-61:06كو0البولس )
 فاقول هذا ايها االخوة ان لحما و دما ال يقدران ان يرثا ملكوت ال و ال يرث الفساد عدم الفساد. -61 "
 نا و لكننا كلنا نتغير.هوذا سر اقوله لكم ال نرقد كل -60 
 في لحظة في طرفة عين عند البوق االخير فانه سيبوق فيقام االموات عديمي فساد و نحن نتغير. -62 
 الن هذا الفاسد ال بد ان يلبس عدم فساد و هذا المائت يلبس عدم موت. -63 
الكلمة المكتوبة ابتلع و متى لبس هذا الفاسد عدم فساد و لبس هذا المائت عدم موت فحينئذ تصير  -64 

 الموت الى غلبة.
 اين شوكتك يا موت اين غلبتك يا هاوية. -66 
 اما شوكة الموت فهي الخطية و قوة الخطية هي الناموس. -60 
 و لكن شكرا ل الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. -67 
عمـل الـرب كـل حـين عـالمين ان تعـبكم اذا يا اخوتي االحباء كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في  -61 

 "ليس باطال في الرب 
 البولس:

ناارى هنااا مصااير الخليقااة الجدياادة هااو انهااا تاارث ملكااوت اك. فااالل م والاادم ال يسااتطيعان هااذا اي الخليقااة القديمااة. 
 والرسول يدعونا ان نثبت غير متلعلعين في  يماننا لائدين في عمل الرخ  منت رين هذا الجسد الممجد.

 
 -(:20-01:0بط0الكاثوليكون )

 الخالص الذي فتش و بحث عنه انبياء الذين تنباوا عن النعمة التي الجلكم. -01 " 
باحثين اي وقت او ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم اذ سبق فشهد باالالم التي  -00 

 للمسيح و االمجاد التي بعدها.
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النفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه االمور التي اخبرتم بها انتم االن الذين اعلن لهم انهم ليس  -02 
 بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء التي تشتهي المالئكة ان تطلع عليها.

لذلك منطقوا احقاء ذهنكم صاحين فالقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها اليكم عند  -03 
 ع المسيح.استعالن يسو 

 كاوالد الطاعة ال تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم. -04 
 بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا انتم ايضا قديسين في كل سيرة. -06 
 النه مكتوب كونوا قديسين الني انا قدوس. -00 
 تكم بخوف.و ان كنتم تدعون ابا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد فسيروا زمان غرب -07 
 عالمين انكم افتديتم ال باشياء تفنى بفضة او ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من االباء. -01 
 بل بدم كريم كما من حمل بال عيب و ال دنس دم المسيح. -09 
 معروفا سابقا قبل تاسيس العالم و لكن قد اظهر في االزمنة االخيرة من اجلكم. -21 
به تؤمنون بال الذي اقامه من االموات و اعطاه مجدا حتى ان ايمانكم و رجاءكم هما في انتم الذين  -20 

 "ال 
 الكاثوليكون:

إستفحصـه األنبيـاء "ما يليد  يماننا ان هذا الخال  الذي  صلنا عليه )راجع البولس( تام التنباؤ عناه باألنبيااء= 
الم المسايا اي انهاا خطاة اللياة فاي فكار اك. والرساول ا وشاهدوا عان" الذين تنبأوا من أجل النعمة الواصلة إليكم

 يطلخ ان نتيق  وال نتشكل بالشهوات ونكون اوالد طاعة )ومن ال يوعل فهناي السوط في يد المسيا(.
 

 -(:03-0:4أعاإلبركسيس )
 و بينما هما يخاطبان الشعب اقبل عليهما الكهنة و قائد جند الهيكل و الصدوقيون. -0 " 
 رين من تعليمهما الشعب و ندائهما في يسوع بالقيامة من االموات.متضج -2 
 فالقوا عليهما االيادي و وضعوهما في حبس الى الغد النه كان قد صار المساء. -3 
 و كثيرون من الذين سمعوا الكلمة امنوا و صار عدد الرجال نحو خمسة االف. -4 
 اجتمعوا الى اورشليم. و حدث في الغد ان رؤساءهم و شيوخهم و كتبتهم -6 
 مع حنان رئيس الكهنة و قيافا و يوحنا و االسكندر و جميع الذين كانوا من عشيرة رؤساء الكهنة. -0 
 و لما اقاموهما في الوسط جعلوا يسالونهما باية قوة و باي اسم صنعتما انتما هذا. -7 
 و شيوخ اسرائيل. حينئذ امتال بطرس من الروح القدس و قال لهم يا رؤساء الشعب -1 
 ان كنا نفحص اليوم عن احسان الى انسان سقيم بماذا شفي هذا. -9 
فليكن معلوما عند جميعكم و جميع شعب اسرائيل انه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه انتم  -01 

 الذي اقامه ال من االموات بذاك وقف هذا امامكم صحيحا.
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 موه ايها البناؤون الذي صار راس الزاوية.هذا هو الحجر الذي احتقرت -00 
و ليس باحد غيره الخالص الن ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان  -02 

 نخلص.
فلما راوا مجاهرة بطرس و يوحنا و وجدوا انهما انسانان عديما العلم و عاميان تعجبوا فعرفوهما انهما  -03 

 "كانا مع يسوع 
 اإلبركسيس:

نرى الكنيسة الكاارلة المملاوءة  يماناًا تشاهد للمسايا وتصانع عجائاخ  ونارى الرساول يشاهد بإيماان قاوي اناه ال  سام 
 ينبني ان نخل  به سوى  سم يسوع المسيا .
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  يوم الخميس من األسبوع األول
 القراءات:

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (9,1: 90مز)
 (03-3:2)مر
 (4,3: 016مز)

 (30-21:9)لو
 (3:2-3:0)أف

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس:
ـــــــــــــــــداس: ـــــــــــــــــل الق  إنجي

 

 (06-1:3بط0)
 (22-03:4)أع
 (32: 016مز)

 (07-00:7)لو

بااه القاراءات هاذا الياوم تقادم لناا مان هاو المسايا وماا هاو عملاه. ولانوهم ان المسايا اتاى ليساتعلن لناا ادخ  وفياه و 
 نرى  رادة ادخ.

 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة
 

 -(:07-00:7لوإنجيل القداس )
 و في اليوم التالي ذهب الى مدينة تدعى نايين و ذهب معه كثيرون من تالميذه و جمع كثير. -00  " 
ميت محمول ابن وحيد المه و هي ارملة و معها جمع كثير من فلما اقترب الى باب المدينة اذا  -02 

 المدينة.
 فلما راها الرب تحنن عليها و قال لها ال تبكي. -03 
 ثم تقدم و لمس النعش فوقف الحاملون فقال ايها الشاب لك اقول قم. -04 
 فجلس الميت و ابتدا يتكلم فدفعه الى امه. -06 
  قائلين قد قام فينا نبي عظيم و افتقد ال شعبه.فاخذ الجميع خوف و مجدوا ال -00 
 " و خرج هذا الخبر عنه في كل اليهودية و في جميع الكورة المحيطة -07 

  نجيل القداس:
المساايا يقاايم  باان ارملااة نااايين دون ان يسااأله ا ااد  وبهااذا يعلاان انااه اتااى ليعطااي الناااس  ياااة ابديااة وان هااذي  رادة 

 ك.ادخ. وان الناس مجدوا ا
 

لـى األبـد. ويقـول كـل الشـعب  " -(:32: 016مزمور إنجيل القداس )مز مبارك الرب إله إسرائيل. منذ األزل وا 
 " ليكن ليكن. هلليلويا

 ملمور  نجيل القداس:
  شارة للشعخ الذي مجد اك بعد  قامة  بن ارملة نايين. "= مبارك الرب إله إسرائيل"

 رجوع للفهرس
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بالشواء الذي قدمه " وتهللت بنات اليهودية"هو فًر الكنيسة. "= ففرحتل)خبر غوران الخطية( " سمعت صهيون"
  شارة لقول الشعخ للم نر ا دًا مثل هذا قط."= إرتفعت جدا  فوق جميع اآللهة"المسيا. 

 
اسجدوا له يا جميع مالئكته, سمعت صهيون ففرحت, ألنك أنت هـو الـرب  " -(:9,1: 90مزمور العشية )مز
 " ض, ارتفعت جدا فوق جميع اآللهة. هلليلوياالعلى على كل األر 

 هو تمجيد للمسيا على عمله فى شواء المولو  وغوران خطاياي ) نجيل العشية(
 

  -(:03-3:2مرإنجيل العشية )
 و جاءوا اليه مقدمين مفلوجا يحمله اربعة. -3 "
عدما نقبوه دلوا السرير الذي و اذ لم يقدروا ان يقتربوا اليه من اجل الجمع كشفوا السقف حيث كان و ب -4 

 كان المفلوج مضطجعا عليه.
 فلما راى يسوع ايمانهم قال للمفلوج يا بني مغفورة لك خطاياك. -6 
 و كان قوم من الكتبة هناك جالسين يفكرون في قلوبهم. -0 
 لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف من يقدر ان يغفر خطايا اال ال وحده. -7 
 سوع بروحه انهم يفكرون هكذا في انفسهم فقال لهم لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم.فللوقت شعر ي -1 
 ايما ايسر ان يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك ام ان يقال قم و احمل سريرك و امش. -9 
 و لكن لكي تعلموا ان البن االنسان سلطانا على االرض ان يغفر الخطايا قال للمفلوج. -01 
 و احمل سريرك و اذهب الى بيتك.لك اقول قم  -00 
فقام للوقت و حمل السرير و خرج قدام الكل حتى بهت الجميع و مجدوا ال قائلين ما راينا مثل هذا  -02 

 قط.
 " ثم خرج ايضا الى البحر و اتى اليه كل الجمع فعلمهم -03 

 ا دًا مثل هذا قط. ومجدوا اك. نجيل العشية: نرى المسيا ينور الخطايا ويشوي المخلع  وقال الناس لم نر 
 

أذكرنا يارب بمسرة شـعبك. وتعاهـدنا بخالصـك لننظـر فـى صـالح مختاريـك.  " -:(4,3: 016مز)مزمور باكر 
 " ولنفرح بفرح أمتك. ولنفتخر مع ميراثك. هلليلويا

 ملمور باكر:
 ا.هو صرخة من الكنيسة لترى المجد األبدي المعد لها كما راى التالميذ مجد المسي

 
  -(:30-21:9لوإنجيل باكر )

 و بعد هذا الكالم بنحو ثمانية ايام اخذ بطرس و يوحنا و يعقوب و صعد الى جبل ليصلي. -21 "
 و فيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة و لباسه مبيضا المعا. -29 
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 و اذا رجالن يتكلمان معه و هما موسى و ايليا. -31 
 ا عن خروجه الذي كان عتيدا ان يكمله في اورشليم.اللذان ظهرا بمجد و تكلم -30 
 و اما بطرس و اللذان معه فكانوا قد تثقلوا بالنوم فلما استيقظوا راوا مجده و الرجلين الواقفين معه. -32 
و فيما هما يفارقانه قال بطرس ليسوع يا معلم جيد ان نكون ههنا فلنصنع ثالثة مظال لك واحدة و  -33 

 اليليا واحدة و هو ال يعلم ما يقول.لموسى واحدة و 
 و فيما هو يقول ذلك كانت سحابة فظللتهم فخافوا عندما دخلوا في السحابة. -34 
 و صار صوت من السحابة قائال هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا. -36 
ء ممـا و لما كـان الصـوت وجـد يسـوع وحـده و امـا هـم فسـكتوا و لـم يخبـروا احـدا فـي تلـك االيـام بشـي -30 

 " ابصروه
  نجيل باكر:

كانوا قد تثقلوا بـالنوم. ولمـا اسـتيقظوا نرى هنا تجلي المسيا وهذا  عالنًا عن الهوته. ولكن نال   ان التالميذ ل
ومعنااى هااذا اننااا ساانرى مجااد المساايا بعااد قيامتنااا ماان المااوت )المشااار لااه هنااا بنااوم التالميااذ(. وساانرى " رأوا مجــده

 راى التالميذ اللذين كانا واقوين معه(.القديسين الذين سبقونا )
 

 -(:3:2-3:0أفالبولس )
 (2-3:0أف)
 لذلك انا ايضا اذ قد سمعت بايمانكم بالرب يسوع و محبتكم نحو جميع القديسين. -06  " 
 ال ازال شاكرا الجلكم ذاكرا اياكم في صلواتي. -00 
 و االعالن في معرفته. كي يعطيكم اله ربنا يسوع المسيح ابو المجد روح الحكمة -07 
 مستنيرة عيون اذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته و ما هو غنى مجد ميراثه في القديسين. -01 
 و ما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته. -09 
 الذي عمله في المسيح اذ اقامه من االموات و اجلسه عن يمينه في السماويات. -21 
فوق كل رياسة و سلطان و قوة و سيادة و كل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل  -20 

 ايضا.
 و اخضع كل شيء تحت قدميه و اياه جعل راسا فوق كل شيء للكنيسة. -22 
 " التي هي جسده ملء الذي يمال الكل في الكل. -23 
 (3-0:2أف)
 لخطايا.و انتم اذ كنتم امواتا بالذنوب و ا -0  "
التي سلكتم فيها قبال حسب دهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل االن في ابناء  -2 

 المعصية.
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الذين نحن ايضا جميعا تصرفنا قبال بينهم في شـهوات جسـدنا عـاملين مشـيئات الجسـد و االفكـار و كنـا  -3 
 " بالطبيعة ابناء الغضب كالباقين ايضا

 البولس: 
ع هنااا عاان غنااي مجااد ميراثااه فااي القديسااين ومااا هااو  فااراط جسااامة قوتااه فينااا  فبعااد ان كنااا امواتااًا بااالهووات نساام

 والخطايا.. سيقيمنا معه.
والخالصة ان المسيا ا هر قوته ومجدي والهوته وانه بقوة ع يمة س ق الموت ليقيمنا معه ولنرى مجدي  بعد ان 

نشااي فيااه. اعمااال المساايا الع يمااة هااي شااواء إليماننااا الضااعيف. ماان  قاادم لنااا غوااران خطايانااا. فهاال بعااد كاال هااذا
 يعرف المسيا  قيقة من هو  يشوي  يمانه.

 
 -(:06-1:3بط0الكاثوليكون )

 و النهاية كونوا جميعا متحدي الراي بحس واحد ذوي محبة اخوية مشفقين لطفاء. -1  " 
مباركين عالمين انكم لهذا دعيتم لكي  غير مجازين عن شر بشر او عن شتيمة بشتيمة بل بالعكس -9 

 ترثوا بركة.
 الن من اراد ان يحب الحياة و يرى اياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر و شفتيه ان تتكلما بالمكر. -01 
 ليعرض عن الشر و يصنع الخير ليطلب السالم و يجد في اثره. -00 
 لكن وجه الرب ضد فاعلي الشر.الن عيني الرب على االبرار و اذنيه الى طلبتهم و  -02 
 فمن يؤذيكم ان كنتم متمثلين بالخير. -03 
 و لكن و ان تالمتم من اجل البر فطوباكم و اما خوفهم فال تخافوه و ال تضطربوا. -04 
بل قدسوا الرب االله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم  -06 

 " بوداعة و خوف
 الكاثوليكون:

 ..كونوا متحدي الرأي, مشتركين في التعب لإلخوة.. محبين.. ليعرض عن الشرنرى طريق المجد .. 
 

 -(:22-03:4أعاإلبركسيس )
فلما راوا مجاهرة بطرس و يوحنا و وجدوا انهما انسانان عديما العلم و عاميان تعجبوا فعرفوهما  -03  " 

 انهما كانا مع يسوع.
 نظروا االنسان الذي شفي واقفا معهما لم يكن لهم شيء يناقضون به. و لكن اذ -04 
 فامروهما ان يخرجا الى خارج المجمع و تامروا فيما بينهم. -06 
قائلين ماذا نفعل بهذين الرجلين النه ظاهر لجميع سكان اورشليم ان اية معلومة قد جرت بايديهما و  -00 

 ال نقدر ان ننكر.
 ع اكثر في الشعب لنهددهما تهديدا ان ال يكلما احدا من الناس فيما بعد بهذا االسم.و لكن لئال تشي -07 
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 فدعوهما و اوصوهما ان ال ينطقا البتة و ال يعلما باسم يسوع. -01 
 فاجابهم بطرس و يوحنا و قاال ان كان حقا امام ال ان نسمع لكم اكثر من ال فاحكموا. -09 
 ن ال نتكلم بما راينا و سمعنا.الننا نحن ال يمكننا ا -21 
و بعدما هددوهما ايضا اطلقوهما اذ لم يجدوا البتة كيف يعاقبونهما بسبب الشعب الن الجميع كانوا  -20 

 يمجدون ال على ما جرى.
 " الن االنسان الذي صارت فيه اية الشفاء هذه كان له اكثر من اربعين سنة -22 

 اإلبركسيس:
فصّنا نحن ال يمكننا أال نـتكلم ها الذي فيها كنيسة ال تقدر ان تمتنع عن الشهادة للمسيا= نرى هنا الكنيسة بمسي 

 فعالمة اإليمان الص يا الذي قد شواي رخ المجد هو الشهادة للمسيا.. بما عايناه وسمعناه
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   يوم الجمعة من األسبوع األول
 القراءات:

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:

ــــــــــــل ــــــــــــاكر: إنجي  ب
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (7,0: 00مز)
 (42-31:4)لو
 (30: 016مز)

 (39-27:21)لو
 (20-01:03)عب

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس:
ـــــــــــــــــداس: ـــــــــــــــــل الق  إنجي

 

 (01:2-26:0بط0)
 (42-34:03)أع
 (2,0: 010مز)

 (1-2:00)مر

 
 ة القيامة المقدسةفي الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دور 

 
 -(:1-2:00مرإنجيل القداس )

 و باكرا جدا في اول االسبوع اتين الى القبر اذ طلعت الشمس. -2 " 
 و كن يقلن فيما بينهن من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر. -3 
 فتطلعن و راين ان الحجر قد دحرج النه كان عظيما جدا. -4 
 ا عن اليمين البسا حلة بيضاء فاندهشن.و لما دخلن القبر راين شابا جالس -6 
فقال لهن ال تندهشن انتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب قد قام ليس هو ههنا هوذا الموضع الذي  -0 

 وضعوه فيه.
 لكن اذهبن و قلن لتالميذه و لبطرس انه يسبقكم الى الجليل هناك ترونه كما قال لكم. -7 
 " ن الرعدة و الحيرة اخذتاهن و لم يقلن الحد شيئا النهن كن خائفاتفخرجن سريعا و هربن من القبر ال  -1 

  نجيل القداس:
المشكالت التي نعرفها ونخاف منها  والمشكالت التي ال نعرفها )كال راس  فالمريمات "= من يدحرج الحجر" .1

 ما كانوا عارفين ان هناي جنود رومان عند القبر(  كل المشكالت لها  ل عندي.
إنه يسبقكم إلى الجليل هنـاك "الخميس كانت تكلمنا عمن هو المسيا. وفي هذا اإلنجيل نسمع  قراءات امس .1

والمعنااى انكاام عاارفتم وتعايشااتم مااع المساايا اغلااخ اوقاااتكم فااي الجلياال. هناااي عرفتمااوي كإنسااان ومعلاام " ترونــه
 جبار ال يست يل عليه شد.وا ببتموي. لكن  ذهبوا للجليل إلعادة تقييم رؤيتكم للمسيا   ينئذ ستعرفونه كإله 

والسؤال الموجه لنا  هل عرفنا المسيا  قيقة؟ ن ن ن تا  ألن نذهخ  لى الجليل إلعادة تقييم  يماننا ولشواء هذا 
اإليمااان. وماان يعاارف المساايا  قيقااة ال يعااود يشااي فيااه. لكاان مااا هااو الجلياال بالنساابة لنااا؟ هااو جهاااد المخاادع فااي 

 = لهناي ترونه فيشوي  يمانكمل.الصالة ودرس الكتاخ  وبهذا نعرفه

 رجوع للفهرس
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لـى األبـد رحمتـه. فليقـل الـذين نجـوا   " -(:2,0: 010مزمور إنجيل القداس )مز أعترف للـرب فصنـه صـالح. وا 
 " من قبل الرب. هلليلويا

 ملمور القداس:
ن أيـدي أنقـذهم مـهذا تسبيا المخلصين بموت المسيا وقيامته ل" "فليقل الذين نجوا من قبل الرب" إعترفوا للرب"

  بليس والخطية والموت  وكل مشكلة تقابلنا." أعدائهم
 

فمن هو ربنا. من أجل شـقاء المسـاكين وتنهـد البائسـين. اآلن أقـوم يقـول  " -(:7,0: 00مزمزمور العشية )
 "  الرب. أصنع الخالص عالنية. هلليلويا

 ملمور العشية:
 = يجخ ان نجاهد لكي نعرفه." فمن هو ربنا"
ــوم"المرضااى جسااديًا ونوساايًا ورو يااًا )اي الخطاااة(.. " المســاكين.. مــن أجــل شــقاءل وماان يااأتي للمساايا " اآلن أق

 ويجاهد ليعرفه  سيعرفه  وسيشوي المسيا  يمانه.
 

 -(:42-31:4لوإنجيل العشية )
و لما قام من المجمع دخل بيت سمعان و كانت حماة سمعان قد اخذتها حمى شديدة فسالوه من  -31 " 

 اجلها.
 فوقف فوقها و انتهر الحمى فتركتها و في الحال قامت و صارت تخدمهم. -39 
و عند غروب الشمس جميع الذين كان عندهم سقماء بامراض مختلفة قدموهم اليه فوضع يديه على  -41 

 كل واحد منهم و شفاهم.
نتهرهم و لم و كانت شياطين ايضا تخرج من كثيرين و هي تصرخ و تقول انت المسيح ابن ال فا -40 

 يدعهم يتكلمون النهم عرفوه انه المسيح.
و لما صار النهار خرج و ذهب الى موضع خالء و كان الجموع يفتشون عليه فجاءوا اليـه و امسـكوه  -42 

 " لئال يذهب عنهم
 هو عن شواء  ماة سمعان  والتي  ذ شواها المسيا قامت وخادمتهم. فعالماة الشاواء هاي الخدماة. نجيل العشية: 

 ين تنوتا العيون وتعارف المسايا ال ف والعذراء  ين  ل المسيا فى بطنها قامت فورا وذهبت لتخدم اليصابات .
 تستطيع سوى ان تخدمه. ونال   في اإلنجيل ان الشياطين عرفته فهل يعسر على اوالد اك ان يعرفوي.

 
ن األمـم. لنعتـرف باسـمك القـدوس. خلصنا أيها الـرب إلهنـا. واجمعنـا مـن بـي " -:(30: 016مز)مزمور باكر 

 " ونفتخر بتسبيحك. هلليلويا
 ملمور باكر:
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نعتــرف بصســـمك "اي اقمنااا ماان مااوت الخطيااة. وعالمااة القيااام ماان مااوت الخطيااة ان " خلصــنا أيهــا الــرب إلهنــا"
 "القدوس ونفتخر بتسبيحك

 
 -(:39-27:21لوإنجيل باكر )

 مر القيامة و سالوه.و حضر قوم من الصدوقيين الذين يقاومون ا -27 " 
قائلين يا معلم كتب لنا موسى ان مات الحد اخ و له امراة و مات بغير ولد ياخذ اخوه المراة و يقيم  -21 

 نسال الخيه.
 فكان سبعة اخوة و اخذ االول امراة و مات بغير ولد. -29 
 فاخذ الثاني المراة و مات بغير ولد. -31 
 عة و لم يتركوا ولدا و ماتوا.ثم اخذها الثالث و هكذا السب -30 
 و اخر الكل ماتت المراة ايضا. -32 
 ففي القيامة لمن منهم تكون زوجة النها كانت زوجة للسبعة. -33 
 فاجاب و قال لهم يسوع ابناء هذا الدهر يزوجون و يزوجون. -34 
 زوجون و ال يزوجون.و لكن الذين حسبوا اهال للحصول على ذلك الدهر و القيامة من االموات ال ي -36 
 اذ ال يستطيعون ان يموتوا ايضا النهم مثل المالئكة و هم ابناء ال اذ هم ابناء القيامة. -30 
و اما ان الموتى يقومون فقد دل عليه موسى ايضا في امر العليقة كما يقول الرب اله ابراهيم و اله  -37 

 اسحق و اله يعقوب.
 احياء الن الجميع عنده احياء.و ليس هو اله اموات بل اله  -31 
 " فاجاب قوما من الكتبة و قالوا يا معلم حسنا قلت -39 

  نجيل باكر:
 اك  له ا ياء. فالمسيا بقيامته اقامنا فصرنا ا ياء. وال ي هو الذي قام من موت الخطية.

 
 -(:20-01:03عبالبولس )

 منه. لنا مذبح ال سلطان للذين يخدمون المسكن ان ياكلوا -01 " 
فان الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية الى االقداس بيد رئيس الكهنة تحرق اجسامها خارج  -00 

 المحلة.
 لذلك يسوع ايضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تالم خارج الباب. -02 
 فلنخرج اذا اليه خارج المحلة حاملين عاره. -03 
 العتيدة.الن ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب  -04 
 فلنقدم به في كل حين ل ذبيحة التسبيح اي ثمر شفاه معترفة باسمه. -06 
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 و لكن ال تنسوا فعل الخير و التوزيع النه بذبائح مثل هذه يسر ال. -00 
اطيعوا مرشديكم و اخضعوا النهم يسهرون الجل نفوسكم كانهم سوف يعطون حسابا لكي يفعلوا ذلك  -07 

 هذا غير نافع لكم.بفرح ال انين الن 
 صلوا الجلنا الننا نثق ان لنا ضميرا صالحا راغبين ان نتصرف حسنا في كل شيء. -01 
 و لكن اطلب اكثر ان تفعلوا هذا لكي ارد اليكم باكثر سرعة. -09 
 و اله السالم الذي اقام من االموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد االبدي. -21 
فـي كــل عمـل صــالح لتصـنعوا مشــيئته عـامال فـيكم مــا يرضـي امامــه بيسـوع المســيح الـذي لــه لـيكملكم  -20 

 "  المجد الى ابد االبدين امين
 البولس:

 نرى هنا كيف نعرف المسيا:
 = قبول الصليخ.فلنخرج إليه.. حاملين عاره .1
  ياة النربة عن العالم.= ليس لنا هنا مدينة باقية .1
 (1:2)كو نطلخ ما هو فوق= نلتمس العتيدة .2
 التسبيح .4
 اإلحسان والمشاركة .6

 ونال   ان المسيا يوطدنا في كل عمل صالا لنعمل مشيئته.
 

 -(:01:2-26:0بط0الكاثوليكون )
 (26:0بط0)
 " و اما كلمة الرب فتثبت الى االبد و هذه هي الكلمة التي بشرتم بها. -26 "  
 (01-0:2بط0)
 لحسد و كل مذمة.فاطرحوا كل خبث و كل مكر و الرياء و ا -0  ل
 و كاطفال مولودين االن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به. -2 
 ان كنتم قد ذقتم ان الرب صالح. -3 
 الذي اذ تاتون اليه حجرا حيا مرفوضا من الناس و لكن مختار من ال كريم. -4 
ا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند ال كونوا انتم ايضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوتا مقدس -6 

 بيسوع المسيح.
لذلك يتضمن ايضا في الكتاب هانذا اضع في صهيون حجر زاوية مختارا كريما و الذي يؤمن به لن  -0 

 يخزى.
فلكم انتم الذين تؤمنون الكرامة و اما للذين ال يطيعون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راس  -7 

 الزاوية.
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 و حجر صدمة و صخرة عثرة الذين يعثرون غير طائعين للكلمة االمر الذي جعلوا له. -1 
و اما انتم فجنس مختار و كهنوت ملوكي امة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من  -9 

 الظلمة الى نوره العجيب.
 "كنتم غير مرحومين و اما االن فمرحومونالذين قبال لم تكونوا شعبا و اما االن فانتم شعب ال الذين  -01 

 الكاثوليكون:
اي  ياة طهارة وم باة. فلان نعارف المسايا  ذا = طرح كل رذيلة وكل غش وكل حسدطريق آخر لنعرف المسيا 

 ".لتخبروا بفضائل من دعاكم"عشنا في الرذيلة. ومن يعرف المسيا= 
 

 -(:42-34:03أعاإلبركسيس )
ت غير عتيد ان يعود ايضا الى فساد فهكذا قال اني ساعطيكم مراحم داود انه اقامه من االموا -34 " 

 الصادقة.
 و لذلك قال ايضا في مزمور اخر لن تدع قدوسك يرى فسادا. -36 
 الن داود بعدما خدم جيله بمشورة ال رقد و انضم الى ابائه و راى فسادا. -30 
 و اما الذي اقامه ال فلم ير فسادا. -37 
 يكن معلوما عندكم ايها الرجال االخوة انه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا.فل -31 
 بهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا ان تتبرروا منه بناموس موسى. -39 
 فانظروا لئال ياتي عليكم ما قيل في االنبياء. -41 
في ايامكم عمال ال تصدقون ان اخبركم انظروا ايها المتهاونون و تعجبوا و اهلكوا النني عمال اعمل  -40 

 احد به.
 "  و بعدما خرج اليهود من المجمع جعل االمم يطلبون اليهما ان يكلماهم بهذا الكالم في السبت القادم -42 

اإلبركسايس: فااي الباولس والكاااثوليكون رايناا مااا عليناا لنعاارف المسايا. ولكاان كال هااذا بادون مااوت المسايا وقيامتااه 
 .يكرز لكم لغفران الخطايابهذا .. أنه أقامه من الموتى.= يكونوا كال شد.
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  يوم السبت من األسبوع األول
 القراءات:

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (01-7: 001مز)
 (61-64:0)يو
 (2,0: 70مز)

 (23-09:21)يو
 (23-02:0)كو

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس:

 القـــــداس: مزمـــــور إنجيـــــل
ـــــــــــــــــداس: ـــــــــــــــــل الق  إنجي

 

 (7-0:0يو0)
 (30-09:4)أع
 (62: 001مز)

 (36-21:9)لو

 
 

 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة
 

 -(:36-21:9لوإنجيل القداس )
 الى جبل ليصلي.و بعد هذا الكالم بنحو ثمانية ايام اخذ بطرس و يوحنا و يعقوب و صعد  -21 " 
 و فيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة و لباسه مبيضا المعا. -29 
 و اذا رجالن يتكلمان معه و هما موسى و ايليا. -31 
 اللذان ظهرا بمجد و تكلما عن خروجه الذي كان عتيدا ان يكمله في اورشليم. -30 
 لما استيقظوا راوا مجده و الرجلين الواقفين معه.و اما بطرس و اللذان معه فكانوا قد تثقلوا بالنوم ف -32 
و فيما هما يفارقانه قال بطرس ليسوع يا معلم جيد ان نكون ههنا فلنصنع ثالثة مظال لك واحدة و  -33 

 لموسى واحدة و اليليا واحدة و هو ال يعلم ما يقول.
 لسحابة.و فيما هو يقول ذلك كانت سحابة فظللتهم فخافوا عندما دخلوا في ا -34 
 "  و صار صوت من السحابة قائال هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا -36 

  نجيل القداس:
في التجلي رايناا لم اة مان مجاد " هذا هو إبني المختار فأطيعوهعن التجلي. ونهاية اإلنجيل نسمع صوت ادخ ل

كلماة اك  طيعه  فهاو  بان اك المسيا الذي نؤمن به  وشهادة ادخ عنه  وطلخ ادخ ان نطيعه  فال بديل ألن ن
   اك يكلمنا فيه ... فهل نعصى اوامر  بن اك. لكن من يطيع يشوي  يمانه. من يطيع سيعرف من هو المسيا.

 
 " يداك صنعتانى وجبلتاني. فهمني فأتعلم وصاياك. هلليلويا"  -(:62: 001مزمور إنجيل القداس )مز

 ملمور القداس:

 رجوع للفهرس
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ان  هذا  عتراف ك بأنه الخالق  وهو  عتراف بأن المسيا هو  بن اك الخالق. وعلي  "  نييداك صنعتاني وجبلتا "
 اطيع وصاياي قطعًا.

هذا رد على الصوت الذي من الس ابة  فلن نستطيع ان ننواذ الوصاايا ونطيعهاا بادون "  فهمني فأتعلم وصاياك "
 معونة منه.

 
وصاياك  -1ستقامة قلب عند تعلمي احكام عدلك. احمدك با -7 " -(:01-7: 001مزمزمور العشية )

بكل قلبي طلبتك ال  -01بم يزكي الشاب طريقه بحفظه اياه حسب كالمك.  -9احفظ ال تتركني الى الغاية. 
 " تضلني عن وصاياك.

 ملمور العشية: 
ه  رميااء = هاو رجااء وتضارع ك ليعطاي معوناة. والمعناى لخصا" من كل قلبي طلبتك. فال تبعـدني مـن وصـاياك"

 (11:21النبي بقوله لتوبني فأتوخ ألني انت الرخ  لهيل ) ر
 

 -(:61-64:0يوإنجيل العشية )
 من ياكل جسدي و يشرب دمي فله حياة ابدية و انا اقيمه في اليوم االخير. -64 " 
 الن جسدي ماكل حق و دمي مشرب حق. -66 
 من ياكل جسدي و يشرب دمي يثبت في و انا فيه. -60 
 كما ارسلني االب الحي و انا حي باالب فمن ياكلني فهو يحيا بي. -67 
هذا هو الخبز الذي نزل من السماء ليس كما اكل اباؤكم المن و ماتوا من ياكـل هـذا الخبـز فانـه يحيـا  -61 

 " الى االبد
  نجيل عشية:

مـن يـأكلني يحيـا  "هاي ماوت عن سر اإلفخارستيا الذي يعطاي لنواران الخطاياا. ويعطيناا بالتاالي  يااة  فالخطياة 
 ونضيف ان من يأكل الجسد ويشرخ الدم تض مل الخطية في اعضائه )القسمة في القداس("  هو أيضا  بي

 
التمســت ال بيــدي. فــى الليــل قدامــه فلــم أطــي. ولــم تشــأ نفســي أن تعــزى.  "  -:(2,0: 70مــز)مزمــور بــاكر 

 " هلليلويا
 ملمور باكر:

  نسان في خطيته يلتمس اك لينور له.هذا "=  ألتمست ال بيدي "
 
 
 

 -(:23-09:21يوإنجيل باكر )
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و لما كانت عشية ذلك اليوم و هو اول االسبوع و كانت االبواب مغلقة حيث كان التالميذ مجتمعين  -09 " 
 لسبب الخوف من اليهود جاء يسوع و وقف في الوسط و قال لهم سالم لكم.

 و جنبه ففرح التالميذ اذ راوا الرب.و لما قال هذا اراهم يديه  -21 
 فقال لهم يسوع ايضا سالم لكم كما ارسلني االب ارسلكم انا. -20 
 و لما قال هذا نفخ و قال لهم اقبلوا الروح القدس. -22 
 " من غفرتم خطاياه تغفر له و من امسكتم خطاياه امسكت -23 

  نجيل باكر:
ا. فالطهااارة هااي الوساايلة التااي ناارى بهااا الاارخ ل تبعااوا السااالم مااع هنااا ناارى تأساايس ساار اإلعتااراف لنوااران الخطاياا

 ( + لطوبى ألنقياء القلخ ألنهم يعاينون اكل14:11الجميع  والقداسة التي بدونها لن يرى ا د الرخل )عخ
 

 -(:23-02:0كوالبولس )
 شاكرين االب الذي اهلنا لشركة ميراث القديسين في النور. -02  " 
 ا من سلطان الظلمة و نقلنا الى ملكوت ابن محبته.الذي انقذن -03 
 الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. -04 
 الذي هو صورة ال غير المنظور بكر كل خليقة. -06 
فانه فيه خلق الكل ما في السماوات و ما على االرض ما يرى و ما ال يرى سواء كان عروشا ام  -00 

 ن الكل به و له قد خلق.سيادات ام رياسات ام سالطي
 الذي هو قبل كل شيء و فيه يقوم الكل. -07 
 و هو راس الجسد الكنيسة الذي هو البداءة بكر من االموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء. -01 
 النه فيه سر ان يحل كل الملء. -09 
ما على االرض ام ما في و ان يصالح به الكل لنفسه عامال الصلح بدم صليبه بواسطته سواء كان  -21 

 السماوات.
 و انتم الذين كنتم قبال اجنبيين و اعداء في الفكر في االعمال الشريرة قد صالحكم االن. -20 
 في جسم بشريته بالموت ليحضركم قديسين و بال لوم و ال شكوى امامه. -22 
جيـل الـذي سـمعتموه المكـروز ان ثبتم على االيمان متاسسين و راسخين و غير منتقلين عن رجاء االن -23 

 "  به في كل الخليقة التي تحت السماء الذي صرت انا بولس خادما له
 البولس:

 +" وصـالحكم بجسـد بشـريته" +" الذي به نلنا الفـداء بدمـه وصـفح الخطايـا"المسيا قام بعمله لينور خطايانا= 
ان نطياع الوصاايا. فالمسايا قادم الواداء  لكن عليناا ان نثبات فاي األماناة  اي ن ااول جاهادين" ليحضركم قديسين"

ويعطاااي معوناااة لمااان يجاهاااد فاااي  طاعاااة الوصاااية  ويعطاااي غواااران لمااان يعتااارف  ليجعلناااا كااااملين. لكااان عليناااا ان 
 نجاهد.
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  -(:7-0:0يو0الكاثوليكون )

 الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رايناه بعيوننا الذي شاهدناه و لمسته ايدينا من جهة كلمة -0 "
 الحياة.

 فان الحياة اظهرت و قد راينا و نشهد و نخبركم بالحياة االبدية التي كانت عند االب و اظهرت لنا. -2 
الذي رايناه و سمعناه نخبركم به لكي يكون لكم ايضا شركة معنا و اما شركتنا نحن فهي مع االب و مع  -3 

 ابنه يسوع المسيح.
 كامال.و نكتب اليكم هذا لكي يكون فرحكم  -4 
 و هذا هو الخبر الذي سمعناه منه و نخبركم به ان ال نور و ليس فيه ظلمة البتة. -6 
 ان قلنا ان لنا شركة معه و سلكنا في الظلمة نكذب و لسنا نعمل الحق. -0 
و لكــن ان ســلكنا فــي النــور كمــا هــو فــي النــور فلنــا شــركة بعضــنا مــع بعــض و دم يســوع المســيح ابنــه  -7 

 " كل خطيةيطهرنا من 
 الكاثوليكون:

لكاان علينااا ان نجاهااد ". الــذي شــاهدناه" + "ودمــه يطهرنــا مــن كــل خطيــة"نساامع هنااا عاان المساايا الااذي تجسااد= 
 "إن قلنا أن لنا شركة معه ونسلك في الظلمة فقد كذبنا وليس الحق فينا"لنسلي في النور= 

 
 -(:30-09:4أعاإلبركسيس )

  ان كان حقا امام ال ان نسمع لكم اكثر من ال فاحكموا.فاجابهم بطرس و يوحنا و قاال -09 " 
 الننا نحن ال يمكننا ان ال نتكلم بما راينا و سمعنا. -21 
و بعدما هددوهما ايضا اطلقوهما اذ لم يجدوا البتة كيف يعاقبونهما بسبب الشعب الن الجميع كانوا  -20 

 يمجدون ال على ما جرى.
 ارت فيه اية الشفاء هذه كان له اكثر من اربعين سنة.الن االنسان الذي ص -22 
 و لما اطلقا اتيا الى رفقائهما و اخبراهم بكل ما قاله لهما رؤساء الكهنة و الشيوخ. -23 
فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا الى ال و قالوا ايها السيد انت هو االله الصانع السماء و  -24 

 .االرض و البحر و كل ما فيها
 القائل بفم داود فتاك لماذا ارتجت االمم و تفكر الشعوب بالباطل. -26 
 قامت ملوك االرض و اجتمع الرؤساء معا على الرب و على مسيحه. -20 
النه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس و بيالطس البنطي مع امم و  -27 

 شعوب اسرائيل.
 قت فعينت يدك و مشورتك ان يكون.ليفعلوا كل ما سب -21 
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 و االن يا رب انظر الى تهديداتهم و امنح عبيدك ان يتكلموا بكالمك بكل مجاهرة. -29 
 بمد يدك للشفاء و لتجر ايات و عجائب باسم فتاك القدوس يسوع. -31 
و كـانوا يتكلمـون و لما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه و امتال الجميع من الروح القدس  -30 

 "  بكالم ال بمجاهرة
 اإلبركسيس:

 الرسل يصنعون المعجلات ويتكلموا بكالم اك بمجاهرة  وهذا دليل على شواء  يمانهم.
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 (أحد توما) األحد األول من األسبوع الثاني

 القراءات:
 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (2,3: 32مز)
 (00-0:6لو)
 (0: 96مز)
 (04-0: 20يو)

 (32-21:4)أف

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس:
ـــــــــــــــــداس: ـــــــــــــــــل الق  إنجي

 

 (07-7:2يو0)
 (34-00:07)أع
 (6,0: 97مز)

 (30-09:21)يو

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة

 
 -(:30-09:21يوإنجيل القداس )

و لما كانت عشية ذلك اليوم و هو اول االسبوع و كانت االبواب مغلقة حيث كان التالميذ مجتمعين  -09 " 
 لسبب الخوف من اليهود جاء يسوع و وقف في الوسط و قال لهم سالم لكم.

 و لما قال هذا اراهم يديه و جنبه ففرح التالميذ اذ راوا الرب. -21 
 ايضا سالم لكم كما ارسلني االب ارسلكم انا. فقال لهم يسوع -20 
 و لما قال هذا نفخ و قال لهم اقبلوا الروح القدس. -22 
 من غفرتم خطاياه تغفر له و من امسكتم خطاياه امسكت. -23 
 اما توما احد االثني عشر الذي يقال له التوام فلم يكن معهم حين جاء يسوع. -24 
قد راينا الرب فقال لهم ان لم ابصر في يديه اثر المسامير و اضع اصبعي  فقال له التالميذ االخرون -26 

 في اثر المسامير و اضع يدي في جنبه ال اؤمن.
و بعد ثمانية ايام كان تالميذه ايضا داخال و توما معهم فجاء يسوع و االبواب مغلقة و وقف في  -20 

 الوسط و قال سالم لكم.
ى هنا و ابصر يدي و هات يدك و ضعها في جنبي و ال تكن غير مؤمن ثم قال لتوما هات اصبعك ال -27 

 بل مؤمنا.
 اجاب توما و قال له ربي و الهي. -21 
 قال له يسوع النك رايتني يا توما امنت طوبى للذين امنوا و لم يروا. -29 
 و ايات اخر كثيرة صنع يسوع قدام تالميذه لم تكتب في هذا الكتاب. -31 
 "  ه فقد كتبت لتؤمنوا ان يسوع هو المسيح ابن ال و لكي تكون لكم اذا امنتم حياة باسمهو اما هذ -30 

 رجوع للفهرس
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  نجيل القداس:
نرى فيه الرخ يشوي  يمان توما  ويسما له بأن يضع  صبعه في مكان جرا اته. فتوما سيصير ا اد  ثناى عشار 

ولو بسيط. وهذا ما يعمله رخ المجد مع  تلميذًا سينشرون اإليمان في كل المسكونة. وكيف ي دث هذا ولديه شي
 كل منا  فهو يشوي  يماننا لنكون شهودًا له في هذا العالم.

 
سبحوا الرب تسبيحا جديدا . ألن الـرب قـد صـنع أعماال عجيبـة. هللـوا  " -(:6,0: 97مزمور إنجيل القداس )مز

 " للرب يا كل األرض. سبحوا وهللوا ورتلوا. هلليلويا
 ملمور القداس:

أعمـاال  "هذا لسان  ال كل من ادري وعرف عمال المسايا الوادائي الاذي يساميه هناا " سبحوا الرب تسبيحا  جديدا  "
  عالنًا عن دخول األرن كلها  يهودًا وامم لإليمان." هللوا للرب يا كل األرض". "عجيبة

 
. ألن كلمة الـرب مسـتقيمة. سبحوا له تسبيحا جديدا . ورتلوا له حسنا بتهليل " -(:2,3: 32مزمزمور العشية )

 "  وكل أعماله باألمانة. هلليلويا
 ملمور العشية وملمور باكر: 

هاو تساابيا للارخ يسااوع المسايا الااذي جاذخ الجميااع لإليماان وخلاا  الجمياع  اي صااار الخاال  متا ااًا للجميااع. 
 ".صهبشروا من يوم إلى يوم بخال"هو جذخ الكثيرين لإليمان وثبت  يمانهم. والمرنم يطلخ ان 

 
 -(:00-0:6لوإنجيل العشية )

 و اذ كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة ال كان واقفا عند بحيرة جنيسارت. -0 " 
 فراى سفينتين واقفتين عند البحيرة و الصيادون قد خرجوا منهما و غسلوا الشباك. -2 
بر ثم جلس و صار يعلم الجموع فدخل احدى السفينتين التي كانت لسمعان و ساله ان يبعد قليال عن ال -3 

 من السفينة.
 و لما فرغ من الكالم قال لسمعان ابعد الى العمق و القوا شباككم للصيد. -4 
 فاجاب سمعان و قال له يا معلم قد تعبنا الليل كله و لم ناخذ شيئا و لكن على كلمتك القي الشبكة. -6 
 شبكتهم تتخرق.و لما فعلوا ذلك امسكوا سمكا كثيرا جدا فصارت  -0 
فاشاروا الى شركائهم الذين في السفينة االخرى ان ياتوا و يساعدوهم فاتوا و مالوا السفينتين حتى  -7 

 اخذتا في الغرق.
 فلما راى سمعان بطرس ذلك خر عند ركبتي يسوع قائال اخرج من سفينتي يا رب الني رجل خاطك. -1 
 د السمك الذي اخذوه.اذ اعترته و جميع الذين معه دهشة على صي -9 
و كذلك ايضا يعقوب و يوحنا ابنا زبدي اللذان كانا شريكي سمعان فقال يسوع لسمعان ال تخف من  -01 

 االن تكون تصطاد الناس.
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 " و لما جاءوا بالسفينتين الى البر تركوا كل شيء و تبعوه -00 
نجيل باكر:   نجيل عشية وا 

سوع. والسمي في ال التين  شارة لدخول المؤمنين مان كال العاالم  هما عن صيد سمي معجلي بتوجيه من الرخ ي
ماان  نجياال يو نااا(  11يهااودًا واماام لإليمااان بالمساايا. ووفاارة الساامي  شااارة لكثاارة المااؤمنين )راجااع توسااير  صاا اً 

(. والمعناااى ان اإليماااان هاااو لكااال العاااالم  ولكااان قليلاااون هااام 102لتااارى ان المااادعوين كثيااارين والمختاااارين قليلاااين )
 القطيع الصنير.

 
جديدا , سبحوا الرب يـا كـل األرض, سـبحوا الـرب وبـاركوا  سبحوا الرب تسبيحا  " -:(0: 96مز)مزمور باكر   ً

 " اسمه, بشروا من يوم إلى يوم بخالصه. هلليلويا
 ملمور العشية وملمور باكر: 

لخاال  متا ااًا للجميااع. هاو تساابيا للارخ يسااوع المسايا الااذي جاذخ الجميااع لإليماان وخلاا  الجمياع  اي صااار ا
 ".بشروا من يوم إلى يوم بخالصه"هو جذخ الكثيرين لإليمان وثبت  يمانهم. والمرنم يطلخ ان 

 
 -(:04-0: 20يوإنجيل باكر )

 بعد هذا اظهر ايضا يسوع نفسه للتالميذ على بحر طبرية ظهر هكذا. -0 " 
الذي من قانا الجليل و ابنا زبدي و اثنان كان سمعان بطرس و توما الذي يقال له التوام و نثنائيل  -2 

 اخران من تالميذه مع بعضهم.
قال لهم سمعان بطرس انا اذهب التصيد قالوا له نذهب نحن ايضا معك فخرجوا و دخلوا السفينة للوقت  -3 

 و في تلك الليلة لم يمسكوا شيئا.
 وا يعلمون انه يسوع.و لما كان الصبح وقف يسوع على الشاطك و لكن التالميذ لم يكون -4 
 فقال لهم يسوع يا غلمان العل عندكم اداما اجابوه ال. -6 
فقال لهم القوا الشبكة الى جانب السفينة االيمن فتجدوا فالقوا و لم يعودوا يقدرون ان يجذبوها من كثرة  -0 

 السمك.
س انه الرب اتزر بثوبه فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس هو الرب فلما سمع سمعان بطر  -7 

 النه كان عريانا و القى نفسه في البحر.
و اما التالميذ االخرون فجاءوا بالسفينة النهم لم يكونوا بعيدين عن االرض اال نحو مئتي ذراع و هم  -1 

 يجرون شبكة السمك.
 فلما خرجوا الى االرض نظروا جمرا موضوعا و سمكا موضوعا عليه و خبزا. -9 
 هم يسوع قدموا من السمك الذي امسكتم االن.قال ل -01 
فصعد سمعان بطرس و جذب الشبكة الى االرض ممتلئة سمكا كبيرا مئة و ثالثا و خمسين و مع هذه  -00 

 الكثرة لم تتخرق الشبكة.
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 قال لهم يسوع هلموا تغدوا و لم يجسر احد من التالميذ ان يساله من انت اذ كانوا يعلمون انه الرب. -02 
 ثم جاء يسوع و اخذ الخبز و اعطاهم و كذلك السمك. -03 
 "  هذه مرة ثالثة ظهر يسوع لتالميذه بعدما قام من االموات -04 

نجيل باكر:   نجيل عشية وا 
هما عن صيد سمي معجلي بتوجيه من الرخ يسوع. والسمي في ال التين  شارة لدخول المؤمنين مان كال العاالم  

ماان  نجياال يو نااا(  11يا. ووفاارة الساامي  شااارة لكثاارة المااؤمنين )راجااع توسااير  صاا اً يهااودًا واماام لإليمااان بالمساا
(. والمعناااى ان اإليماااان هاااو لكااال العاااالم  ولكااان قليلاااون هااام 102لتااارى ان المااادعوين كثيااارين والمختاااارين قليلاااين )

 القطيع الصنير.
 

 -(:32-21:4أفالبولس )
 و اما انتم فلم تتعلموا المسيح هكذا. -21 " 
 ان كنتم قد سمعتموه و علمتم فيه كما هو حق في يسوع. -20 
 ان تخلعوا من جهة التصرف السابق االنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور. -22 
 و تتجددوا بروح ذهنكم. -23 
 و تلبسوا االنسان الجديد المخلوق بحسب ال في البر و قداسة الحق. -24 
 لموا بالصدق كل واحد مع قريبه الننا بعضنا اعضاء البعض.لذلك اطرحوا عنكم الكذب و تك -26 
 اغضبوا و ال تخطئوا ال تغرب الشمس على غيظكم. -20 
 و ال تعطوا ابليس مكانا. -27 
 ال يسرق السارق في ما بعد بل بالحري يتعب عامال الصالح بيديه ليكون له ان يعطي من له احتياج. -21 
 اهكم بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين.ال تخرج كلمة ردية من افو  -29 
 و ال تحزنوا روح ال القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. -31 
 ليرفع من بينكم كل مرارة و سخط و غضب و صياح و تجديف مع كل خبث. -30 
 "  ايضا في المسيحو كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقين متسامحين كما سامحكم ال -32 

 البولس:
 سمكة في  نجيل باكر( 102هنا نرى ما الذي يجعلنا من القطيع الصنير )الا

 .إطرحوا من جهة التصرف السابق اإلنسان العتيق الفاسد -0
لبسوا اإلنسان الجديد -2  .تجددوا بروح عقلكم وا 
 .أطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالحق.. ال تعطوا إلبليس موضعا   -3
اي نلتالم بشاكل الخليقاة الجديادة . روح ال القدوس.. مسامحين بعضكم لـبعض كمـا سـامحكم الال تحزنوا  -4

 التي صنعها المسيا.
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 -(:07-7:2يو0الكاثوليكون )
ايها االخوة لست اكتب اليكم وصية جديدة بل وصية قديمة كانت عندكم من البدء الوصية القديمة هي  -7 " 

 الكلمة التي سمعتموها من البدء.
ايضا وصية جديدة اكتب اليكم ما هو حق فيه و فيكم ان الظلمة قد مضت و النور الحقيقي االن  -1 

 يضيء.
 من قال انه في النور و هو يبغض اخاه فهو الى االن في الظلمة. -9 
 من يحب اخاه يثبت في النور و ليس فيه عثرة. -01 
يسلك و ال يعلم اين يمضي الن الظلمة اعمت و اما من يبغض اخاه فهو في الظلمة و في الظلمة  -00 

 عينيه.
 اكتب اليكم ايها االوالد النه قد غفرت لكم الخطايا من اجل اسمه. -02 
اكتب اليكم ايها االباء النكم قد عرفتم الذي من البدء اكتب اليكم ايها االحداث النكم قد غلبتم الشرير  -03 

 االب.اكتب اليكم ايها االوالد النكم قد عرفتم 
كتبت اليكم ايها االباء النكم قد عرفتم الذي من البدء كتبت اليكم ايها االحداث النكم اقوياء و كلمة  -04 

 ال ثابتة فيكم و قد غلبتم الشرير.
 ال تحبوا العالم و ال االشياء التي في العالم ان احب احد العالم فليست فيه محبة االب. -06 
 هوة الجسد و شهوة العيون و تعظم المعيشة ليس من االب بل من العالم.الن كل ما في العالم ش -00 
 "  و العالم يمضي و شهوته و اما الذي يصنع مشيئة ال فيثبت الى االبد -07 

 الكاثوليكون:
 نرى هنا الم بة شرط ألن نكون من القطيع الصنير. ونرى شرطًا آخر ان ال ن خ العالم.

 
 -(:34-00:07أعاإلبركسيس )

 و بينما بولس ينتظرهما في اثينا احتدت روحه فيه اذ راى المدينة مملؤة اصناما. -00 " 
 فكان يكلم في المجمع اليهود المتعبدين و الذين يصادفونه في السوق كل يوم. -07 
فقابله قوم من الفالسفة االبيكوريين و الرواقيين و قال بعض ترى ماذا يريد هذا المهذار ان يقول و  -01 

 بعض انه يظهر مناديا بالهة غريبة النه كان يبشرهم بيسوع و القيامة.
فاخذوه و ذهبوا به الى اريوس باغوس قائلين هل يمكننا ان نعرف ما هو هذا التعليم الجديد الذي  -09 

 تتكلم به.
 النك تاتي الى مسامعنا بامور غريبة فنريد ان نعلم ما عسى ان تكون هذه. -21 
نويون اجمعون و الغرباء المستوطنون فال يتفرغون لشيء اخر اال الن يتكلموا او يسمعوا اما االثي -20 

 شيئا حديثا.
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فوقف بولس في وسط اريوس باغوس و قال ايها الرجال االثينويون اراكم من كل وجه كانكم متدينون  -22 
 كثيرا.

مكتوبا عليه الله مجهول فالذي  النني بينما كنت اجتاز و انظر الى معبوداتكم وجدت ايضا مذبحا -23 
 تتقونه و انتم تجهلونه هذا انا انادي لكم به.

االله الذي خلق العالم و كل ما فيه هذا اذ هو رب السماء و االرض ال يسكن في هياكل مصنوعة  -24 
 بااليادي.

 شيء. و ال يخدم بايادي الناس كانه محتاج الى شيء اذ هو يعطي الجميع حياة و نفسا و كل -26 
و صنع من دم واحد كل امة من الناس يسكنون على كل وجه االرض و حتم باالوقات المعينة و  -20 

 بحدود مسكنهم.
 لكي يطلبوا ال لعلهم يتلمسونه فيجدوه مع انه عن كل واحد منا ليس بعيدا. -27 
 ته.الننا به نحيا و نتحرك و نوجد كما قال بعض شعرائكم ايضا الننا ايضا ذري -21 
فاذ نحن ذرية ال ال ينبغي ان نظن ان الالهوت شبيه بذهب او فضة او حجر نقش صناعة و اختراع  -29 

 انسان.
 فال االن يامر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا متغاضيا عن ازمنة الجهل. -31 
للجميع ايمانا اذ اقامه النه اقام يوما هو فيه مزمع ان يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما  -30 

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

 ايضا.
 و هكذا خرج بولس من وسطهم. -33 
 و لكن اناسا التصقوا به و امنوا منهم ديونيسيوس االريوباغي و امراة اسمها دامرس و اخرون -34 
 " معهما 

 اإلبركسيس:
 بولس المملوء بالرًو ت تد رو ه فيكرل ويبدا في تأسيس كنيسة جديدة. فعالمة شواء اإليمان الشهادة للمسيا.
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 أناجيل األسبوع الثاني

 نجيل األ د القادم هو عن المسيا خبل ال ياة. هو يعطينا جسدي ومن يأكله ي يا  وذلي إلت اد ناسوته بالهوته. 
يموت. فالمسيا اعطانا  يااة ابدياة. والقاراءات خاالل هاذا األسابوع تادور  اول هاذي ال يااة التاي والالهوت  ي ال 

اإلفخارسااتيا تعطينااا  ياااة فااال  رتقاااء لنااا لن يااا السااماويات  ال لااو كااان لنااا  ياااة   فاااألموات  اعطاهااا لنااا المساايا.
 اوية .)موتى الخطية( ال  رتقاء لهم وال  مكانية لهم ان يتذوقوا ال ياة السم

 المسيا اتى من فوق فهو اك  وذلي ليعطينا  ياة ابدية  وذلي لمن يؤمن.يوم اإلثنين: 
من يؤمن بالمسيا ينتقل من الموت  لى ال ياة. وتكون له  ياة ابدية. لكن البد ان نكرم اإلبان كماا يوم الثالثاء: 

 نكرم ادخ. واإلكرام يستللم اإليمان به وطاعة وصاياي.
 [ ادخ نوسه 2[ المعمدان         1[ اعماله         1المسيا تشهد له  ء: يوم األربعا

فهاال ال نكرمااه ونااؤمن بااه فتكااون لنااا  ياااة. وناارى المساايا يرساال فعلااة ل صااادي يرعااونهم وي ثااونهم               
 على طاعة الوصية فتكون لهم  ياة.

وماان يعاارف    ت  فيهااا لنعاارف شااخ  المسااياهنااا ناارى الكتااخ المقدسااة تشااهد للمساايا.  ذًا لنواا يــوم الخمــيس:
 فوى المعرفة ثبات فى المسيا   ةالثبات فى المسيا  ياة . المسيا تكون له  ياة.

في األيام السابقة راينا المسيا يريد ان يعطي  ياة وذلي لمن يؤمن وي يا في توباة ويعارف المسايا  يوم الجمعة:
 يااااة ابديااة علاااى ان يسااابقها المعرفاااة واإليماااان  معرفااة  قيقياااة. والياااوم نجاااد ساار اإلفخارساااتيا كسااار

والتوبااة. وبهااذا يكااون ساار اإلفخارسااتيا ساابخ شاابع و ياااة. لقااد اخاار  المساايا الشاايطان ماان  ياتنااا 
 ودخل هو ليكون  ياتنا. وذبي ة اإلفخارستيا هي  متداد لذبي ة الصليخ.

 فخارستيا الذي يعطي  ياة.عن معجلة  شباع الجموع بخمس خبلات وسمكتين كرمل لسر اإليوم السبت: 
خالل ر لة غربتنا في هذا العالم ن تا  للمسايا الاذي يقادم نوساه لناا مأكال  قيقاي  فهاو خبال ال يااة. يوم األحد: 

ويوماا بعاد ياوم نرتقاى فاى الساماويات   فاإلنساان  نأكله لن يا به وتنور خطايانا. اكله ينقل لنا  ياة 
 معااه واجلساانا معااه فااى الساامايات ل ام للسااماويات ل اقامنااال ااى هااو فااى  الااة نمااو دائاام وصااعود دائاا

ل  ة الموت الجسدي ننتقل من  ياة  لى  ياة ويكون لنا نصيخ في الصعود للسماوات  و ين تأتى
 مع المسيا.

 

 رجوع للفهرس
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 يوم االثنين من األسبوع الثاني
 القراءات:

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (07,00: 20مز)
 (33-23:04)مت
 (6,4, 3:  000مز)

 (27-23:1)مت
 (4-0:0)رو

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس:
ـــــــــــــــــداس: ـــــــــــــــــل الق  إنجي

 

 (7-0:0يو0)
 (4-0:4)أع
 (6:  09مز )

 (30-30:3)يو

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة

 
 -(:30-30:3يوالقداس ) إنجيل

الذي ياتي من فوق هو فوق الجميع و الذي من االرض هو ارضي و من االرض يتكلم الذي ياتي  -30 " 
 من السماء هو فوق الجميع.

 و ما راه و سمعه به يشهد و شهادته ليس احد يقبلها. -32 
 و من قبل شهادته فقد ختم ان ال صادق. -33 
  يتكلم بكالم ال النه ليس بكيل يعطي ال الروح.الن الذي ارسله ال -34 
 االب يحب االبن و قد دفع كل شيء في يده. -36 
 " الذي يؤمن باالبن له حياة ابدية و الذي ال يؤمن باالبن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب ال -30 

  نجيل القداس:
جسادي المت ااد بالهوتاه طعامااًا  فتادخل فينااا  ياتااه   نجيال األ ااد التاالي هااو عان المساايا خبال ال ياااة. فهاو اعطانااا

وهي  ياة ابدية. وفي هذا اإلنجيل نجد ان المسيا قد اتاى مان فاوق وهاو فاوق الجمياع  وفاي هاذا  شاارة لالهوتاه. 
فااال صااعود  هااو اتااى ليهبنااا  ياااة ابديااة  فاااك  ااي ال يمااوت. وشاارط ال صااول علااى هااذي ال ياااة هااو ان نااؤمن بااه.

 ن هو  ي . للسماويات  ال لم
 

وأما أنا فمسكين وفقيـر, اللهـم أعنـى, أنـت معينـي ومخلصـي, يـارب  " -(:6:  09مز مزمور إنجيل القداس )
 "  فال تبطك. هلليلويا

 ملمور  نجيل القداس:
  تى ال افقد هذي ال ياة األبدية التي يعد بها اإلنجيل." أنت معيني ومخلصي يا رب فال تبطك.. أعني"
 

 رجوع للفهرس
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وأنا أؤمن إنـي أعـاين . خيـرات الـرب فـى أرض األحيـاء. أصـطبر للـرب  " -(:07,00: 20مزمزمور العشية )
 " تقو. وليتشدد قلبك وانتظر الرب. هلليلويا

 ملمور العشية:
 وهذا بسبخ ال ياة األبدية التي نلناها." ض األحياءأؤمن إني أعاين خيرات الرب في أر أنا "
عان التالمياذ فاى مركاخ معذباة وساط اماوا  الب ار =  ياتناا فاى هاذا  اإلنجيل ."اصطبر للرب تقو وليتشدد قلبك"

ساايطر م  هااو ضااابط الكاال ال باإليمااان ان المساايا فااي  ياااتي العاالم . لكاان علينااا ان نصاابر واضااعين امااام اعيننااا
 . وان لي  ياة ابدية على كل األ داث  

 
 -(:33-23:04متإنجيل العشية )

 الجبل منفردا ليصلي و لما صار المساء كان هناك وحده.و بعدما صرف الجموع صعد الى  -23 " 
 و اما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من االمواج الن الريح كانت مضادة. -24 
 و في الهزيع الرابع من الليل مضى اليهم يسوع ماشيا على البحر. -26 
 انه خيال و من الخوف صرخوا. فلما ابصره التالميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين -20 
 فللوقت كلمهم يسوع قائال تشجعوا انا هو ال تخافوا. -27 
 فاجاب بطرس و قال يا سيد ان كنت انت هو فمرني ان اتي اليك على الماء. -21 
 فقال تعال فنزل بطرس من السفينة و مشى على الماء لياتي الى يسوع. -29 
 و اذ ابتدا يغرق صرخ قائال يا رب نجني. و لكن لما راى الريح شديدة خاف -31 
 ففي الحال مد يسوع يده و امسك به و قال له يا قليل االيمان لماذا شككت. -30 
 و لما دخال السفينة سكنت الريح. -32 
 "  و الذين في السفينة جاءوا و سجدوا له قائلين بالحقيقة انت ابن ال -33 

نجيل باكر:    نجيل العشية وا 
يسير فوق األموا  وسط ال الم ويدخل السوينة فتسكن الريا.. هذا  عالن عن سالطان  بان اك علاى كال المسيا 

ما في العالم من  ضطرابات ) نجيل عشية(. وفي ) نجيل باكر( نجدي نائم وسط هيا  الب ر ويوبت التالميذ على 
قااة اناجياال عشااية وباااكر بموضااوع  رتياااعهم وقلااة  يمااانهم. فهااو لااه ساالطان+ هااو فااي السااوينة فكيااف تناارق. وعال

نجيل األ د التالي هو ان المسيا نلل من السماء ليعطينا  ياة ابدية ووسط الضيقات يبدو كنائم   نجيل القداس وا 
ال يتدخل. لكن من  صال علاى ال يااة األبدياة  مان يساكن المسايا فياه لمااذا يضاطرخ وساط ضايقات العاالم. ماا 

طمئنان لمن يؤمن.يوًر قلخ المسيا هو هذي الثقة في  ه. المسيا اتى ليهبنا  ياة كلها سالم وا 
 

نــور أشــرق فــى الظلمــة للمســتقيمين. رحــوم الــرب ال ورءوف وهــو  " -:(6,4, 3:  000مــز)مزمــور بــاكر 
 " صديق. ذكر الصديق يكون إلى األبد. وال يخشى من السماع الخبيث. هلليلويا

 ملمور باكر:
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  هور المسيا بتجسدي ولي هر ر مته وم بته للعالم."= ننور أشرق في الظلمة للمستقيمي"
 فلنا  ياة ابدية."= ذكر الصديق يكون إلى األبد"
 ال يضطرخ مع اموا  العالم كما اضطرخ التالميذ."= وال يخشى من السماع الخبيث"
 

 -(:27-23:1متإنجيل باكر )
 و لما دخل السفينة تبعه تالميذه. -23 " 
 يم قد حدث في البحر حتى غطت االمواج السفينة و كان هو نائما.و اذا اضطراب عظ -24 
 فتقدم تالميذه و ايقظوه قائلين يا سيد نجنا فاننا نهلك. -26 
 فقال لهم ما بالكم خائفين يا قليلي االيمان ثم قام و انتهر الرياح و البحر فصار هدو عظيم. -20 
 " ح و البحر جميعا تطيعهفتعجب الناس قائلين اي انسان هذا فان الريا -27 

نجيل باكر:    نجيل العشية وا 
المسيا يسير فوق األموا  وسط ال الم ويدخل السوينة فتسكن الريا.. هذا  عالن عن سالطان  بان اك علاى كال 
ما في العالم من  ضطرابات ) نجيل عشية(. وفي ) نجيل باكر( نجدي نائم وسط هيا  الب ر ويوبت التالميذ على 

م وقلااة  يمااانهم. فهااو لااه ساالطان+ هااو فااي السااوينة فكيااف تناارق. وعالقااة اناجياال عشااية وباااكر بموضااوع  رتياااعه
نجيل األ د التالي هو ان المسيا نلل من السماء ليعطينا  ياة ابدية ووسط الضيقات يبدو كنائم   نجيل القداس وا 

يضاطرخ وساط ضايقات العاالم. ماا ال يتدخل. لكن من  صال علاى ال يااة األبدياة  مان يساكن المسايا فياه لمااذا 
طمئنان لمن يؤمن. ولنضع اماام اعينناا  يوًر قلخ المسيا هو هذي الثقة فيه. المسيا اتى ليهبنا  ياة كلها سالم وا 

  فال صاعود لناا وال  رتقااء للساماويات بادون  يماان ثابات ل بادون  يماان هدف اناجيل األربعين يوما وهو الصعود 
 ( .1 : 11ال يمكن  رضاؤي ل )عخ

 
 -(:4-0:0روالبولس )

 بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسوال المفرز النجيل ال. -0 " 
 الذي سبق فوعد به بانبيائه في الكتب المقدسة. -2 
 عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد. -3 
 " ح ربناو تعين ابن ال بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من االموات يسوع المسي -4 

 البولس:
قيامة المسيا ا هرت انه  بن اك. والقوة التي اقامته هي موجهة لنا لتقيمنا وتعطيناا  يااة ابدياة. وتعطاي الكنيساة 

  ياة ومعونة. فمن هلم الموت سيهلم اي عدو.
 

 -(:7-0:0يو0الكاثوليكون )
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ناه و لمسته ايدينا من جهة كلمة الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رايناه بعيوننا الذي شاهد -0 " 
 الحياة.

 فان الحياة اظهرت و قد راينا و نشهد و نخبركم بالحياة االبدية التي كانت عند االب و اظهرت لنا. -2 
الذي رايناه و سمعناه نخبركم به لكي يكون لكم ايضا شركة معنا و اما شركتنا نحن فهي مع االب و مع  -3 

 ابنه يسوع المسيح.
 نكتب اليكم هذا لكي يكون فرحكم كامال.و  -4 
 و هذا هو الخبر الذي سمعناه منه و نخبركم به ان ال نور و ليس فيه ظلمة البتة. -6 
 ان قلنا ان لنا شركة معه و سلكنا في الظلمة نكذب و لسنا نعمل الحق -0 
م يسوع المسيح ابنه و لكن ان سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض و د -7 

 " يطهرنا من كل خطية.
 الكاثوليكون:

سااتعلنت لنااا. ومااا كااان يساابخ المااوت هااو  هااو بشااارة بال ياااة التااي ا هاارت  وهااي  ياااة ابديااة كاناات عنااد ادخ وا 
 الخطية. لكن دم يسوع المسيا يطهرنا من كل خطية.

 
 -(:4-0:4أعاإلبركسيس )

 هما الكهنة و قائد جند الهيكل و الصدوقيون.و بينما هما يخاطبان الشعب اقبل علي -0 " 
 متضجرين من تعليمهما الشعب و ندائهما في يسوع بالقيامة من االموات. -2 
 فالقوا عليهما االيادي و وضعوهما في حبس الى الغد النه كان قد صار المساء. -3 
 " فو كثيرون من الذين سمعوا الكلمة امنوا و صار عدد الرجال نحو خمسة اال -4 

 اإلبركسيس:
 نجد الكنيسة تنمو وعددها يلداد فهي كنيسة  ية ب ياة المسيا الذي فيها القائم من األموات  فالنمو عالمة 

. ونال ااا  المقاوماااة ضاااد الكنيساااة )الب ااار الهاااائج فاااي  نجيااال عشاااية( لكااان المسااايا ضاااابط الكااال ينميهاااا   يااااةال
 ويتعهدها.

 



 (يوم الثالثاء من األسبوع الثاني) قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 

 

04 

 يوم الثالثاء من األسبوع الثاني
 راءات:الق

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (06: 9مز)
 (23-09:07)مت
 (9,0: 7مز)

 (30-27:9)مت
 (01-7:0)رو

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس:
ـــــــــــــــــداس: ـــــــــــــــــل الق  إنجي

 

 (01-0:0يو0)
 (7-6:4)أع
 (1,7: 7مز)

 (24-22:6)يو

 
 ستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسةفي الخمسين يوم المقدسة ت

 
 -(:24-22:6يوإنجيل القداس )

 الن االب ال يدين احدا بل قد اعطى كل الدينونة لالبن. -22 " 
 لكي يكرم الجميع االبن كما يكرمون االب من ال يكرم االبن ال يكرم االب الذي ارسله. -23 
من يسمع كالمي و يؤمن بالذي ارسلني فله حياة ابدية و ال ياتي الى دينونة  الحق الحق اقول لكم ان -24 

 " بل قد انتقل من الموت الى الحياة
  نجيل القداس:

. وان اإلبن له الدينونة فمن ال يكرمه سيدان. ونرى المسااواة باين من يؤمن له حياة أبدية, وال يأتي إلى الدينونة
" إلبن كما يكرمون اآلب. ومن ال يكرم اإلبن فـال يكـرم اآلب أيضـا  الـذي أرسـلهلكي يكرم الجميع ا"اإلبن وادخ. 

يبقاى فاي الماوت ويادان. هاذا االسابوع م اور قراءاتاه يادور  ان يكارم اإلبان فهو اتى ليعطي  ياة  لكن من يارفن
  وفاي هاذا ماويةلن يا فاى الساماويات ويكاون لناا نمومساتمر فاى هاذي ال يااة السا ول ان اك يريد ان يعطينا  ياة 

 بن اك ومن يؤمن سيكرمه .إاالنجيل نرى انه ال  ياة بدون االيمان ب
 

لهـي. بـاألمر الـذي أوصـت. ومجمـع الشـعوب يحـيط ااسـتيقظ يـ " -(:1,7: 7مزمور إنجيل القداس )مـز ربى وا 
 " بك. وألجل هذا أرجع إلى العال. الرب يدين الشعوب. هلليلويا

 ملمور القداس:
لهي. الرب يدين الشعوب" "ينونة  لمن ال ٌيك رم اإلبن ادن= يتكلم عن الد فهو ادن كالنائم ال " "إستيقظ يا ربي وا 

 يرد على  هانات ا د وال يدين الشر الذي في العالم. وال   ان  كرام اإلبن يستللم: 
 [ ان نطيع وصاياي.1[ ان نؤمن به              1 
 

 رجوع للفهرس
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 "  ارب لئال يعتز اإلنسان. ولتدن األمم أمامك. هلليلوياقم ي  " -(:06: 9مزمزمور العشية )
 ملمور العشية: 

قـم يـا رب لـئال يعتـز اإلنسـان لتـدن األمـم هو صرخة مؤمن غيور ليكف البشر عن جبروتهم وت اديهم للمسايا= 
 ".أمامك

 
  -(:23-09:07متإنجيل العشية )

 ا لم نقدر نحن ان نخرجه.ثم تقدم التالميذ الى يسوع على انفراد و قالوا لماذ -09 "
فقال لهم يسوع لعدم ايمانكم فالحق اقول لكم لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا  -21 

 الجبل انتقل من هنا الى هناك فينتقل و ال يكون شيء غير ممكن لديكم.
 و اما هذا الجنس فال يخرج اال بالصالة و الصوم. -20 
 ن في الجليل قال لهم يسوع ابن االنسان سوف يسلم الى ايدي الناس.و فيما هم يترددو -22 
 " فيقتلونه و في اليوم الثالث يقوم فحزنوا جدا -23 

  نجيل عشية:
كارام االبان يكاون بطاعاة وصااياي . فهال هاذا  راينا فاي  نجيال القاداس اناه يجاخ ان نكارم اإلبان لتكاون لناا  يااة  وا 

 ت على اإليمان؟ هنا نرى طريق اإلنتصار على  بليس وعلى الخطية:صعخ؟ هل صعخ ان نطيع الوصية ونثب
 ان يموت  بن اإلنسان ويقوم .. وهذا تممه المسيا. اذًا علينا ان ن يا كأموات عن الخطية فنقوم معه . (1
 الصالة والصوم (1
 ليادة اإليمان (2
 

يـارب علـى حسـب عــدلي. قـم يـارب برجـزك. وارتفـع فــى أقطـار أعـدائي. دنـى   " -:(9,0: 7مـز)مزمـور بـاكر 
 "  وعلى قدر عدم شرى علّى. هلليلويا

 ملمور باكر:
رتفع في أقطار أعدائيصرخة  نسان ك ليخلى اعدائنا الشياطين ل" قم يا رب برجزك" فهذا الجنس ال يخر   ال  " وا 

 بالصالة والصوم.
 يوته التى كلوه بها اك بأماناة داود يقول هذا كملي ي كم بالعدل   نوذ واجبات و " دني يا رب على حسب عدلي"

  اى  كم شعبه بالعدل . لكنني انا اقولها بمعنى انني آمنت بي واجاهد ان اكرمي فاي  يااتي ب وا  وصااياي   
 فدني اي  عطني ال ياة األبدية التي وعدت بها.

 
 -(:30-27:9متإنجيل باكر )

 والن ارحمنا يا ابن داود.و فيما يسوع مجتاز من هناك تبعه اعميان يصرخان و يق -27 " 

 وهذا جهاد اإلنسان
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و لما جاء الى البيت تقدم اليه االعميان فقال لهما يسوع اتؤمنان اني اقدر ان افعل هذا قاال له نعم  -21 
 يا سيد.

 حينئذ لمس اعينهما قائال بحسب ايمانكما ليكن لكما. -29 
 فانفتحت اعينهما فانتهرهما يسوع قائال انظرا ال يعلم احد. -31 
 " كنهما خرجا و اشاعاه في تلك االرض كلهاو ل -30 

  نجيل باكر:
نجااد ان اإليمااان يوااتا اعااين األعميااان. ولكاان كااان هااذا بعااد صااراخهما المسااتمر. فلنصاار  ليوااتا المساايا اعيننااا 

 وليلداد  يماننا  ذ نراي ونعرفه فتكون لنا  ياة وال ندان. بل  ينما تنوتا اعيننا سنرى المجد المعد لنا ونشتهيه.
 

  -(:01-7:0روالبولس )
الى جميع الموجودين في رومية احباء ال مدعوين قديسين نعمة لكم و سالم من ال ابينا و الرب  -7 "

 يسوع المسيح.
 اوال اشكر الهي بيسوع المسيح من جهة جميعكم ان ايمانكم ينادى به في كل العالم. -1 
 هد لي كيف بال انقطاع اذكركم.فان ال الذي اعبده بروحي في انجيل ابنه شا -9 
 "  متضرعا دائما في صلواتي عسى االن ان يتيسر لي مرة بمشيئة ال ان اتي اليكم -01 

 البولس:
 هم ا باء اك وقديسين بسبخ  يمانهم الذي ينادي به في كل العالم. فاإليمان يعطي  ياة.

 
 -(:01-0:0يو0الكاثوليكون )

 ه و سلكنا في الظلمة نكذب و لسنا نعمل الحق.ان قلنا ان لنا شركة مع -0 " 
و لكن ان سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض و دم يسوع المسيح ابنه  -7 

 يطهرنا من كل خطية.
 ان قلنا انه ليس لنا خطية نضل انفسنا و ليس الحق فينا. -1 
 لنا خطايانا و يطهرنا من كل اثم. ان اعترفنا بخطايانا فهو امين و عادل حتى يغفر -9 
 " ان قلنا اننا لم نخطك نجعله كاذبا و كلمته ليست فينا -01 

 الكاثوليكون:
 نسلي في ال لمة. الن بل تكون لنا  ياة. لكن البد ا اإلعتراف ينور الخطايا ودم يسوع يطهر فال ندان 

 
 -(:7-6:4أعاإلبركسيس )

 يوخهم و كتبتهم اجتمعوا الى اورشليم.و حدث في الغد ان رؤساءهم و ش -6 " 
 مع حنان رئيس الكهنة و قيافا و يوحنا و االسكندر و جميع الذين كانوا من عشيرة رؤساء الكهنة. -0 
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 "  و لما اقاموهما في الوسط جعلوا يسالونهما باية قوة و باي اسم صنعتما انتما هذا -7 
 اإلبركسيس:

 قد ندان من العالم لكننا لن ندان من اك  فالمسيا دانه العالم لكنه قام. نرى الشيطان يقاوم عمل اك. لكننا
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 يوم األربعاء من األسبوع الثاني
 القراءات:

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (2: 41مز)
 (31-30:9)مت
 (2,0: 02مز)

 (36-32:9)مت
 (03-00:0)رو

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 يس:اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس:
ـــــــــــــــــداس: ـــــــــــــــــل الق  إنجي

 

 (0-0:2يو0)
 (02-1:4)أع
 (0: 9مز)

 (37-30:6)يو

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة

 
  -(:37-30:6يوإنجيل القداس )

 ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا. -30 "
 و اخر و انا اعلم ان شهادته التي يشهدها لي هي حق.الذي يشهد لي ه -32 
 انتم ارسلتم الى يوحنا فشهد للحق. -33 
 و انا ال اقبل شهادة من انسان و لكني اقول هذا لتخلصوا انتم. -34 
 كان هو السراج الموقد المنير و انتم اردتم ان تبتهجوا بنوره ساعة. -36 
نا الن االعمال التي اعطاني االب الكملها هذه االعمال بعينها التي و اما انا فلي شهادة اعظم من يوح -30 

 انا اعملها هي تشهد لي ان االب قد ارسلني.
 "  و االب نفسه الذي ارسلني يشهد لي لم تسمعوا صوته قط و ال ابصرتم هيئته -37 

  نجيل القداس:
شهود 2يمن هو اإلبن؟ في هذا اإلنجيل نجد باألمس راينا ان من يكرم اإلبن ويؤمن به يكون له  ياة.فهل نشي ف

 [ ادخ نوسه شهد له.2[ يو نا المعمدان  1[ اعمال المسيا  1للمسيا انه من اك  
 ولنا فلنال   اعمال اك في  ياتنا   كيف سترنا واعاننا و و نا .... فنؤمن .

 
جميع عجائبك, أفرح وأتهلل بك, أعترف لك يارب من كل قلبي, وأحدث ب " -(:0: 9مزمور إنجيل القداس )مز

 "  أرتل السمك أيها العلى. هلليلويا
 ملمور القداس:

 هو  عتراف بأن اعمال المسيا هي اعمال  لهية."= أعترف لك يا رب من كل قلبي وأحدث بجميع عجائبك"
 

 رجوع للفهرس
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أعدائـه.  الرب يحفظه ويحييه. ويجعله فى األرض مغبوطـا . وال يسـلمه بأيـدي"  -(:2: 41مزمزمور العشية )
 " هلليلويا

 الرخ ي و  شعبه ويرعاي لتكون لشعبه  ياة وال يهلي ويدان." الرب يحفظه ويحييه"ملمور العشية: 
 فاك ال يعطي  ياة لشعبه في السماء فقط ويتركهم بال فًر في األرن." ويجعله في األرض مغبوطا  "
 

  -(:31-30:9متإنجيل العشية )
 عليهم اذ كانوا منزعجين و منطرحين كغنم ال راعي لها. و لما راى الجموع تحنن -30 "
 حينئذ قال لتالميذه الحصاد كثير و لكن الفعلة قليلون. -37 
 " فاطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعلة الى حصاده -31 

  نجيل عشية:
لهام  يااة. وبهاذا  المسيا يريد ان يعطي  ياة لشعبه. ونراي هنا يت نن على شاعبه ويرسال لهام رعااة )فعلاة( لتكاون

 نرى اعمال الرعاية للكنيسة من ضمن األعمال التي ت دث عنها  نجيل القداس.
 

يا ال إلهي إليك أبكر, ألن نفسي عطشت إليك, هكذا ظهرت لك فى القدس,  " -:(2,0: 02مز)مزمور باكر 
 " ألرى قوتك ومجدك. هلليلويا

هااذا لماان  كتشااف م بااة اك لااه "= فــي القــدس ألرى قوتــكيــا ال إلهــي إليــك أبكــر.. ظهــرت لــك " ملمااور باااكر:
 ورعايته وسلطانه على اعدائنا الشياطين والخطية والموت  فيلجأ ك مبكرًا لكي يشويه وي رري فتكون له  ياة ابدية

ألرى قوتـــك". "ظهـــرت لـــك فـــي "خصوصاااًا لمااان  كتشاااف قاااوة اك= هاااذا . وهناااا األرن يبااادا فاااى تاااذوق السااامائيات
 .لتعطينى هذي ال ياة لجأ لقوتي واقف امامي يا رخاًو الصالة والتضرع بر "= القدس

 
 -(:36-32:9متإنجيل باكر )

 و فيما هما خارجان اذا انسان اخرس مجنون قدموه اليه. -32 " 
 فلما اخرج الشيطان تكلم االخرس فتعجب الجموع قائلين لم يظهر قط مثل هذا في اسرائيل. -33 
 قالوا برئيس الشياطين يخرج الشياطين.اما الفريسيون ف -34 
و كان يسوع يطوف المدن كلها و القرى يعلم في مجامعها و يكرز ببشارة الملكوت و يشفي كل مـرض  -36 

 " و كل ضعف في الشعب
  نجيل باكر:

الاارخ يسااوع يشااوي وينهااي ساالطان الشااياطين علااى الناااس  ويكاارل ببشااارة الملكااوت. ألنااه طالمااا للشاايطان ساالطان 
وعالماة  صاولنا علاى هاذي  تكون لنا  ياة   ينا فن ن في الموت. ولكن بنهاية سلطان الشيطان والخطية عليناعل

 .ال ياة ان تنوي عقدة لساننا فنسبا كما تكلم هذا األخرس
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 -(:03-00:0روالبولس )
 الني مشتاق ان اراكم لكي امنحكم هبة روحية لثباتكم. -00 " 
 مان الذي فينا جميعا ايمانكم و ايماني.اي لنتعزى بينكم باالي -02 
ثم لست اريد ان تجهلوا ايها االخوة انني مرارا كثيرة قصدت ان اتي اليكم و منعت حتى االن ليكون لي  -03 

 "  ثمر فيكم ايضا كما في سائر االمم
 البولس:

هو مان الوعلاة الاذين ارسالهم ل هنا بولس تائق جدا  أن أراكم.. لكي أمنحكم عطية الروح .. ليكون لي ثمر فيكم ل
 اك لل صاد ) نجيل عشية( لتكون لهم  ياة.

 
 -(:0-0:2يو0الكاثوليكون )

 يا اوالدي اكتب اليكم هذا لكي ال تخطئوا و ان اخطا احد فلنا شفيع عند االب يسوع المسيح البار. -0 " 
 و هو كفارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم ايضا. -2 
 و بهذا نعرف اننا قد عرفناه ان حفظنا وصاياه. -3 
 من قال قد عرفته و هو ال يحفظ وصاياه فهو كاذب و ليس الحق فيه. -4 
 و اما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة ال بهذا نعرف اننا فيه. -6 
 " من قال انه ثابت فيه ينبغي انه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو ايضا -0 
 كاثوليكون:ال
يو ناا هناا ايضاًا ي اثهم كاراع  ". كتبت إليكم لكـي ال تخطئـوا" .. "بهـذا نعـرف أننـا قـد عرفنـاه إن حفظنـا وصـاياه"

 لشعخ المسيا )من الوعلة الذين ارسلهم اك لل صاد( لي و وا الوصايا وهذا دور اي راع   لتكون لشعبه  ياة.
 

 -(:02-1:4أعاإلبركسيس )
 بطرس من الروح القدس و قال لهم يا رؤساء الشعب و شيوخ اسرائيل.حينئذ امتال  -1 " 
 ان كنا نفحص اليوم عن احسان الى انسان سقيم بماذا شفي هذا. -9 
فليكن معلوما عند جميعكم و جميع شعب اسرائيل انه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه انتم  -01 

 امامكم صحيحا. الذي اقامه ال من االموات بذاك وقف هذا
 هذا هو الحجر الذي احتقرتموه ايها البناؤون الذي صار راس الزاوية. -00 
 و ليس باحد غيره الخالص الن ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان -02 
 "  نخلص 

 اإلبركسيس:
  ياة.  سم يسوع )اي قوة فداء يسوع( تشوي المرضى وتعطي الخال . فيكون لمن شوى
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 يوم الخميس من األسبوع الثاني
 القراءات:

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (00: 19مز)
 (06-00:00)مت
 (2,0: 6مز)

 (0-2:00)مت
 (00:0,07)رو

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس:
ـــــــــــــــــداس: ـــــــــــــــــل الق  إنجي

 

 (01-7:2يو0)
 (01-03:4)أع
 (4,3 :1مز)

 (47-39:6)يو

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة

 
 -(:47-39:6يوإنجيل القداس )

 فتشوا الكتب النكم تظنون ان لكم فيها حياة ابدية و هي التي تشهد لي. -39 " 
 و ال تريدون ان تاتوا الي لتكون لكم حياة. -41 
 دا من الناس لست اقبل.مج -40 
 و لكني قد عرفتكم ان ليست لكم محبة ال في انفسكم. -42 
 انا قد اتيت باسم ابي و لستم تقبلونني ان اتى اخر باسم نفسه فذلك تقبلونه. -43 
كيف تقدرون ان تؤمنوا و انتم تقبلون مجدا بعضكم من بعض و المجد الذي من االله الواحد لستم  -44 

 تطلبونه.
 ال تظنوا اني اشكوكم الى االب يوجد الذي يشكوكم و هو موسى الذي عليه رجاؤكم. -46 
 النكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني النه هو كتب عني. -40 
 " فان كنتم لستم تصدقون كتب ذاك فكيف تصدقون كالمي -47 

  نجيل القداس:
فتشـوا مقدسة تشهد للمسيا. لكن السيد المسيا يقول لليهود لشهود في  نجيل األمس وهنا نجد ان الكتخ ال2راينا 

ألن اليهاود كاانوا  التـي تظنـونوقول الرخ هنا " الكتب التي تظنون أنتم أن فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي
يقااراون الكتااخ لليااادة المعلومااات والتواااخر بهااا وكاناات هااذي هااي  ياااتهم  لكاان الاارخ يسااوع يطلااخ ان نواات  الكتااخ 

تشاوه ونااراي ونعرفااه. فااالمهم كياف نقاارا. وماان توجااد فاي قلبااه م بااة ك ساايرى المسايا ويعرفااه وفااي المعرفااة  ياااة لنك
(. ومن يعرف المسيا فمعرفة المسيا تشبعه فتكون له  ياة. لكن مشكلة اليهود كانت في ان م بة اك 2:12)يو

 بناااه وال موساااى. هااام ال يعرفاااون ساااوى انوساااهم. ليساات فااايهم فهااام ي باااون انوساااهم ومتكبااارون فلااام يعرفااوا ال اك وال 
 فلنب ث في كلمة اك المكتوبة لنعرف المسيا كلمة اك ونختبر ونتلذذ بم بته.

 رجوع للفهرس
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مـن هـو اإلنسـان حتـى تـذكره. أو ابـن اإلنسـان حتـى تفتقـده. بالمجـد  " -(:4,3: 1مزمور إنجيل القداس )مـز
 "  والكرامة توجته. هلليلويا

 ملمور القداس:
 هذا مثال لما في الكتاخ عن المسيا له المجد.. إلنسان أنك تذكره .. بالمجد والكرامة توجتهمن هو ا

 
ــا. "  -(:00: 19مــزمزمــور العشــية ) ــا فــى كــل أيامن قــد امتانــا وقــت الغــدوات مــن رحمتــك. وابتهجنــا وفرحن

 " هلليلويا
بتهجنـا" ملمور عشية: سايا الاذي فاي الكتااخ المقادس. هاذا لمان  كتشاف شاخ  الم" قد امتانا .. من رحمتك وا 

 وايضًا لمن كان ينصخ نوسه على الجهاد والتوتي  على المسيا ) نجيل عشية(.
 

 -(:06-00:00متإنجيل العشية )
الحق اقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء اعظم من يوحنا المعمدان و لكن االصغر في  -00 " 

 ملكوت السماوات اعظم منه.
 يوحنا المعمدان الى االن ملكوت السماوات يغصب و الغاصبون يختطفونه. و من ايام -02 
 الن جميع االنبياء و الناموس الى يوحنا تنباوا. -03 
 و ان اردتم ان تقبلوا فهذا هو ايليا المزمع ان ياتي. -04 
 "  من له اذنان للسمع فليسمع -06 

هذا تأكيد ألن الكتاخ المقدس يشهد للمسايا وتنباأ " يوحنا ألن جميع األنبياء والناموس تنبأوا إلى"  نجيل عشية:
 .وان يو نا هو السابق الذى تنبأ عنه مالخى النبى عنه
 

بالغداة استمع صوتي. بالغداة أقف أمامك وتراني. ألنك إله ال تشـاء اإلثـم. وال  " -:(2,0: 6مز)مزمور باكر 
 " يساكنك من يصنع الشر. هلليلويا

 من  كتشف شخ  المسيا يلجأ له بالتضرع فيكون له  ياة."= اة إستمع صوتيبالغد" ملمور باكر:
 هذا شرط ألن تكون لنا  ياة."= ال يساكنك من يصنع الشر"

  يبناى بيتاه علاى  اإلله الذى ال يشاء اإلثم( نجد ان من يعمل بوصايا المسيا 12 – 14:  2بالرجوع  لى )مت
 الصخر اى سيعرف من هو المسيا .

 
  -(:0-2:00متاكر )إنجيل ب

 اما يوحنا فلما سمع في السجن باعمال المسيح ارسل اثنين من تالميذه. -2 "
 و قال له انت هو االتي ام ننتظر اخر. -3 
 فاجاب يسوع و قال لهما اذهبا و اخبرا يوحنا بما تسمعان و تنظران. -4 
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الموتى يقومون و المساكين  العمي يبصرون و العرج يمشون و البرص يطهرون و الصم يسمعون و -6 
 يبشرون.

 "  و طوبى لمن ال يعثر في -0 
  نجيل باكر:

نجااد يو نااا ُيرساال تالميااذي للمساايا ليسااألوي  ن كااان هااو ادتااي. لاايس ألن يو نااا ال يعرفااه  باال لي ااول تالميااذي لااه. 
 لمنت ر.وكان رد المسيا ان اعماله قد تم التنبؤ عنها في النبوات فهو مسيا النبوات. المسيا ا

 
 -(:00:0,07روالبولس )

 الني لست استحي بانجيل المسيح النه قوة ال للخالص لكل من يؤمن لليهودي اوال ثم لليوناني. -00 " 
 " الن فيه معلن بر ال بايمان اليمان كما هو مكتوب اما البار فبااليمان يحيا -07 

 البولس:
 = كالم اك له قوة للخال  وال ياة.  ذًا فلنوت  الكتخ." صلست استحي بصنجيل المسيح ألنه قوة ال للخال"
 = شرط ال ياة اإليمان وان نسلي بالبر." البار باإليمان يحيا"
 

 -(:01-7:2يو0الكاثوليكون )
ايها االخوة لست اكتب اليكم وصية جديدة بل وصية قديمة كانت عندكم من البدء الوصية القديمة هي  -7 " 

 موها من البدء.الكلمة التي سمعت
ايضا وصية جديدة اكتب اليكم ما هو حق فيه و فيكم ان الظلمة قد مضت و النور الحقيقي االن  -1 

 يضيء.
 من قال انه في النور و هو يبغض اخاه فهو الى االن في الظلمة. -9 
 "  من يحب اخاه يثبت في النور و ليس فيه عثرة -01 

 الكاثوليكون:
بل ان عالماة ان لناا  يااة هاو ان تكاون لناا  في ال لمة وضد ال ق فال تكون لنا  ياة. بدون م بة نكون سالكين

 ( .14:  2يو1م بة )
 

 -(:01-03:4أعاإلبركسيس )
فلما راوا مجاهرة بطرس و يوحنا و وجدوا انهما انسانان عديما العلم و عاميان تعجبوا فعرفوهما  -03 " 

 انهما كانا مع يسوع.
 ا االنسان الذي شفي واقفا معهما لم يكن لهم شيء يناقضون به.و لكن اذ نظرو  -04 
 فامروهما ان يخرجا الى خارج المجمع و تامروا فيما بينهم. -06 
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قائلين ماذا نفعل بهذين الرجلين النه ظاهر لجميع سكان اورشليم ان اية معلومة قد جرت بايديهما و  -00 
 ال نقدر ان ننكر.

 ر في الشعب لنهددهما تهديدا ان ال يكلما احدا من الناس فيما بعد بهذا االسم.و لكن لئال تشيع اكث -07 
 "  فدعوهما و اوصوهما ان ال ينطقا البتة و ال يعلما باسم يسوع -01 

 اإلبركسيس:
اليهود لام يوهماوا ماا فاي الكتاخ  ذ كاانوا ساالكين فاي ال لماة. وماع ان المعجالة كانات واضا ة  ال  ان ال لماة التاي 

 ا فيها جعلتهم ال يدركون وال يوهمون ف لوا في موتهم.كانو 
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 يوم الجمعة من األسبوع الثاني
 القراءات:

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (9: 06مز)
 (01-04:07)مت
 (00,01: 06مز)

 (23-20:00)مت
 (20-09:0)رو

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس:

 داس:مزمـــــور إنجيـــــل القـــــ
ـــــــــــــــــداس: ـــــــــــــــــل الق  إنجي

 

 (04-00:2يو0)
 (20-09:4)أع
 (7,0: 9مز)

 (61-64:0)يو

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة

 
 -(:61-64:0يوإنجيل القداس )

 من ياكل جسدي و يشرب دمي فله حياة ابدية و انا اقيمه في اليوم االخير. -64 " 
 الن جسدي ماكل حق و دمي مشرب حق. -66 
 من ياكل جسدي و يشرب دمي يثبت في و انا فيه. -60 
 كما ارسلني االب الحي و انا حي باالب فمن ياكلني فهو يحيا بي. -67 
هذا هو الخبز الذي نزل من السماء ليس كما اكل اباؤكم المن و ماتوا من ياكـل هـذا الخبـز فانـه يحيـا  -61 

 "  الى االبد
  نجيل القداس:

 فالمسيا يعطينا  ياته لن يا به ل بد.". من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية"هو عن سر اإلفخارستيا. 
 

ويتكل عليك الذين يعرفون اسمك, فال تترك طالبيك يارب, رتلـوا للـرب  " -(:7,0: 9مزمور إنجيل القداس )مز
 " . هلليلوياالساكن فى صهيون, وأخبروا فى األمم بأعماله

 ملمور القداس:
اي الذين صارت لهام  يااة  ذ عرفاوي وعرفاوا قادرتي كإلاه قاوي اعطااهم  ياتاه " يتكل عليك الذين يعرفون إسمك"

 )الكنيساة(=" "رتلـوا للـرب السـاكن فـي صـهيونهاذا تضارع وصاالة. "= فـال تتـرك طالبيـك"لتكون لهم  ياة ابدية. 
 .عالمة  ياة المسيا فينا ان نسبا الرخ

 
مــن أجــل هــذا فــرح قلبــي. وتهلــل لســاني. وأيضا جســدي يســكن علــى رجــاء. "  -(:9: 06مــزمزمــور العشــية )

 " هلليلويا

 رجوع للفهرس
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 = هذا بلسان من  رري المسيا من سلطان الشيطان." من أجل هذا فرح قلبي" ملمور عشية:
 

  -(:01-04:07متإنجيل العشية )
 ا له.و لما جاءوا الى الجمع تقدم اليه رجل جاثي -04 "
 و قائال يا سيد ارحم ابني فانه يصرع و يتالم شديدا و يقع كثيرا في النار و كثيرا في الماء. -06 
 و احضرته الى تالميذك فلم يقدروا ان يشفوه. -00 
فاجاب يسوع و قال ايها الجيل غير المؤمن الملتوي الى متى اكون معكم الى متى احتملكم قدموه الي  -07 

 ههنا.
 "  تهره يسوع فخرج منه الشيطان فشفي الغالم من تلك الساعةفان -01 

  نجيل عشية:
هناا نارى مااا كاان الشاايطان يوعلاه فااي البشار قباال ان ياأتي المسايا لي اارر البشار ماان سالطانه ويعطاايهم  يااة. هنااا 

 نرى  الة  نسان بائس كان الشيطان يسكن فيه ويصرعه واخر  المسيا منه هذا الشيطان.
 

ألنك ال تترك نفسي فى الجحيم, وال تدع قدوسك يـرى فسـادا . قـد عرفتنـي  " -:(00,01: 06مز)مزمور باكر 
 "  طرق الحياة. تماني فرحا من وجهك. هلليلويا

نباوة عان قياماة المسايا. والمسايا اعطاناا " ال يترك نفسي فـي الجحـيم.. قـد عرفتنـي طـرق الحيـاة" ملمور باكر:
 ها  ياة ابدية. ياته المقامة من األموات لن يا ب

 
 -(:23-20:00متإنجيل باكر )

من ذلك الوقت ابتدا يسوع يظهر لتالميذه انه ينبغي ان يذهب الى اورشليم و يتالم كثيرا من الشيوخ  -20"  
 و رؤساء الكهنة و الكتبة و يقتل و في اليوم الثالث يقوم.

 ن لك هذا.فاخذه بطرس اليه و ابتدا ينتهره قائال حاشاك يا رب ال يكو -22 
 " فالتفت و قال لبطرس اذهب عني يا شيطان انت معثرة لي النك ال تهتم بما ل لكن بما للناس -23 

  نجيل باكر:
 يسوع يخبر تالميذي انه البد ان يقتل وبعد ثالثة ايام يقوم  فذبي ة اإلفخارستيا هي  متداد لذبي ة الصليخ.

 
 -(:20-09:0روالبولس )

  ظاهرة فيهم الن ال اظهرها لهم.اذ معرفة ال -09  " 
الن اموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية و الهوته حتى انهم  -21 

 بال عذر.
 " النهم لما عرفوا ال لم يمجدوه او يشكروه كاله بل حمقوا في افكارهم و اظلم قلبهم الغبي -20 
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 البولس:
عرفوا اك لم يسب وي او يشكروي كما يجخ له. ونوهم انه علينا  ذا  نوت ت اعينناا ان نسابا اك  نرى ان البعن  ذ

 وال نكف عن تسبي ه.
 

 -(:04-00:2يو0الكاثوليكون )
و اما من يبغض اخاه فهو في الظلمة و في الظلمة يسلك و ال يعلم اين يمضي الن الظلمة اعمت  -00"  

 عينيه.
 ا االوالد النه قد غفرت لكم الخطايا من اجل اسمه.اكتب اليكم ايه -02 
اكتب اليكم ايها االباء النكم قد عرفتم الذي من البدء اكتب اليكم ايها االحداث النكم قد غلبتم الشرير  -03 

 اكتب اليكم ايها االوالد النكم قد عرفتم االب.
ت اليكم ايها االحداث النكم اقوياء و كلمة كتبت اليكم ايها االباء النكم قد عرفتم الذي من البدء كتب -04 

 " ال ثابتة فيكم و قد غلبتم الشرير
 الكاثوليكون:

 [ غلخ الخبيث2[ له معرفة اك          1[ غوران الخطايا           1نرى ان المؤمن له  
 [ هو شديد وقوي ل ياة المسيا التي فيه.4                   

 ي ال لمة اي يبنن اخاي.ولكن هذا ليس لمن يسلي ف
 

  -(:20-09:4أعاإلبركسيس )
 فاجابهم بطرس و يوحنا و قاال ان كان حقا امام ال ان نسمع لكم اكثر من ال فاحكموا. -09 "
 الننا نحن ال يمكننا ان ال نتكلم بما راينا و سمعنا. -21 
ونهمـا بسـبب الشـعب الن الجميـع كـانوا و بعدما هددوهما ايضا اطلقوهمـا اذ لـم يجـدوا البتـة كيـف يعاقب -20 

 "  يمجدون ال على ما جرى
 اإلبركسيس:

 نرى من له  ياة المسيا ال يستطيع  ال  ان يطيع اك ويشهد له ويسب ه.
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 يوم السبت من األسبوع الثاني
 القراءات:

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (9,1: 40مز)
 (43-36:01)لو
 (0: 001مز)

 (47-37:6)يو
 (06-1:2تي2)

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس:
ـــــــــــــــــداس: ـــــــــــــــــل الق  إنجي

 

 (26-20:2يو0)
 (36-30:9)أع
 (00,06: 010مز)

 (04-0:0)يو

 
 

 المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة يوم في الخمسين
 

 -(:04-0:0ويإنجيل القداس )
 بعد هذا مضى يسوع الى عبر بحر الجليل و هو بحر طبرية. -0 " 
 و تبعه جمع كثير النهم ابصروا اياته التي كان يصنعها في المرضى. -2 
 فصعد يسوع الى جبل و جلس هناك مع تالميذه. -3 
 و كان الفصح عيد اليهود قريبا. -4 
 بل اليه فقال لفيلبس من اين نبتاع خبزا لياكل هؤالء.فرفع يسوع عينيه و نظر ان جمعا كثيرا مق -6 
 و انما قال هذا ليمتحنه النه هو علم ما هو مزمع ان يفعل. -0 
 اجابه فيلبس ال يكفيهم خبز بمئتي دينار لياخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا. -7 
 قال له واحد من تالميذه و هو اندراوس اخو سمعان بطرس. -1 
 خمسة ارغفة شعير و سمكتان و لكن ما هذا لمثل هؤالء.هنا غالم معه  -9 
فقال يسوع اجعلوا الناس يتكئون و كان في المكان عشب كثير فاتكا الرجال و عددهم نحو خمسة  -01 

 االف.
و اخذ يسوع االرغفة و شكر و وزع على التالميذ و التالميذ اعطوا المتكئين و كذلك من السمكتين  -00 

 بقدر ما شاءوا.
 فلما شبعوا قال لتالميذه اجمعوا الكسر الفاضلة لكي ال يضيع شيء. -02 
 فجمعوا و مالوا اثنتي عشرة قفة من الكسر من خمسة ارغفة الشعير التي فضلت عن االكلين. -03 
 "  فلما راى الناس االية التي صنعها يسوع قالوا ان هذا هو بالحقيقة النبي االتي الى العالم -04 

 رجوع للفهرس
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 اس: نجيل القد
هو عن معجلة  شباع الجموع بخمس خبلات وسمكتين. وهذي المعجلة ترمل للمسيا الذي اعطانا جسدي شبعًا لنا  

وقولاه عياد اليهاود " وكان الفصح عيد اليهود قـد قـربوهذا موضوع يوم األ د  المسيا خبل ال ياة. وال   قولاه ل
بطاال ألن المرمااول  ليااه اي المساايا فصاا نا ألن المسااي يين صااار المساايا فصاا هم. وعيااد الوصااا اليهااودي قااد 

 ال قيقي قد اتى.
 

أرســل كلمتــه فشــفاهم. وخلصــهم مــن فســادهم وليــذبحوا لــه  " -(:00,06: 010مزمــور إنجيــل القــداس )مــز
 "  ذبيحة التسبيح. هلليلويا
 ملمور  نجيل القداس:

وخلصــهم مــن "ا الاذي اعطانااا  ياتااه. شااواهم ماان الماوت والجااوع الرو ااي. فكلماة اك هااو المسااي" أرسـل كلمتــه فشــفاهم"
 فاإلفخارستيا هي ذبي ة الشكر والتسبيا." وليذبحوا له ذبيحة التسبيح"بإعطائهم  ياة. " فسادهم

 
بالنهار يأمر الرب برحمته وبالليل يظهرها. تـوكلي علـى ال فـصني أعتـرف   " -(:9,1: 40مزمزمور العشية )

 " له. خالص وجهي هو بصلهي. هلليلويا
 مور عشية:مل 
اللياال  شااارة ل الااة العمااي والنهااار  شااارة لإلبصااار. وهااذا فيااه  شااارة " بالنهــار يــامر الــرب برحمتــه وبالليــل يظهرهــا"

 ".توكلي على ال فصني أعترف له لمعجلة فتا اعين األعمى. و ينما عرف المسيا قال ل
 

 -(:43-36:01لوإنجيل العشية )
 مى جالسا على الطريق يستعطي.و لما اقترب من اريحا كان اع -36 " 
 فلما سمع الجمع مجتازا سال ما عسى ان يكون هذا. -30 
 فاخبروه ان يسوع الناصري مجتاز. -37 
 فصرخ قائال يا يسوع ابن داود ارحمني. -31 
 فانتهره المتقدمون ليسكت اما هو فصرخ اكثر كثيرا يا ابن داود ارحمني. -39 
 اليه و لما اقترب ساله. فوقف يسوع و امر ان يقدم -41 
 قائال ماذا تريد ان افعل بك فقال يا سيد ان ابصر. -40 
 فقال له يسوع ابصر ايمانك قد شفاك. -42 
 " و في الحال ابصر و تبعه و هو يمجد ال و جميع الشعب اذ راوا سبحوا ال -43 

  نجيل العشية:
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مجد اك. وكياف نشابع بالمسايا؟ ذلاي باأن ناراي ونعرفاه هو عن معجلة فتا اعين اعمى فلوقته ابصر وتبعه وهو ي
و ينئذ نمجدي كهذا األعمى. والمعرفة  ياة لهذي هي ال ياة األبدياة ان يعرفاوي انات اإللاه ال قيقاي و ادي ويساوع 

الم تنوتا  ( ونال   ان سر اإلفخارستيا طالما انه يعطي  ياة فهو يعطي  ستنارة.2:12المسيا الذي ارسلتهل )يو
 ن تلميذى عمواس عند كسر الخبل .اعي

أعترف لك يارب من كل قلبي. فى مشورة المستقيمين ومجمعهم. عظيمة هي  " -:(0: 001مز)مزمور باكر 
 "  أعمال الرب. ومشيئته كلها مفحوصة. هلليلويا

 ملمور باكر:
 مسيا ويسب ه.ويعترف هو لل (المستقيمين)النير  المرتل هنا يرفن موقف اليهود" أعترف لك يا رب.."
 

 -(:47-37:6يوإنجيل باكر )
 و االب نفسه الذي ارسلني يشهد لي لم تسمعوا صوته قط و ال ابصرتم هيئته. -37 " 
 و ليست لكم كلمته ثابتة فيكم الن الذي ارسله هو لستم انتم تؤمنون به. -31 
 .فتشوا الكتب النكم تظنون ان لكم فيها حياة ابدية و هي التي تشهد لي -39 
 و ال تريدون ان تاتوا الي لتكون لكم حياة. -41 
 مجدا من الناس لست اقبل. -40 
 و لكني قد عرفتكم ان ليست لكم محبة ال في انفسكم. -42 
 انا قد اتيت باسم ابي و لستم تقبلونني ان اتى اخر باسم نفسه فذلك تقبلونه. -43 
ضكم من بعض و المجد الذي من االله الواحد لستم كيف تقدرون ان تؤمنوا و انتم تقبلون مجدا بع -44 

 تطلبونه.
 ال تظنوا اني اشكوكم الى االب يوجد الذي يشكوكم و هو موسى الذي عليه رجاؤكم. -46 
 النكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني النه هو كتب عني. -40 
 " فان كنتم لستم تصدقون كتب ذاك فكيف تصدقون كالمي -47 

 باكر: نجيل 
اآلب الذي أرسلني هو الـذي يشـهد لـي فمـا "هنا نرى صورة عكسية إلنجيل عشية. فالمسيا يتهم اليهود بالعمي 
فهام ال يعرفاون ادخ  تاى لاو تصاوروا انهام " سمعتم صوته قط وال رأيتم صورته.. ألن الذي أرسله لم تؤمنوا به

 بن هو صورة ادخ .ه. فكيف يكونون عارفين لآلخ وهم رافضين إلبنه. واالنيعرفو 
 

 -(:06-1:2تي2البولس )
 اذكر يسوع المسيح المقام من االموات من نسل داود بحسب انجيلي. -1 " 
 الذي فيه احتمل المشقات حتى القيود كمذنب لكن كلمة ال ال تقيد. -9 
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ي في الجل ذلك انا اصبر على كل شيء الجل المختارين لكي يحصلوا هم ايضا على الخالص الذ -01 
 المسيح يسوع مع مجد ابدي.

 صادقة هي الكلمة انه ان كنا قد متنا معه فسنحيا ايضا معه. -00 
 ان كنا نصبر فسنملك ايضا معه ان كنا ننكره فهو ايضا سينكرنا. -02 
 ان كنا غير امناء فهو يبقى امينا لن يقدر ان ينكر نفسه. -03 
  يتماحكوا بالكالم االمر غير النافع لشيء لهدم السامعين.فكر بهذه االمور مناشدا قدام الرب ان ال -04 
 " اجتهد ان تقيم نفسك ل مزكى عامال ال يخزى مفصال كلمة الحق باالستقامة -06 

 البولس:
هنااا بااولس ي تماال المشااقات لينااالوا هاام ايضااًا ال ياااة التااي بيسااوع المساايا مااع مجااد اباادي. وماان يمااوت ي يااا معااه. 

 ن توصل كلمة ال ق بإستقامة لتكون لهم  ياة ويور وا بالمسيا ويشبعوا به.ونرى واجخ الكنيسة ا
 

 -(:26-20:2يو0الكاثوليكون )
 لم اكتب اليكم النكم لستم تعلمون الحق بل النكم تعلمونه و ان كل كذب ليس من الحق. -20 " 
 نكر االب و االبن.من هو الكذاب اال الذي ينكر ان يسوع هو المسيح هذا هو ضد المسيح الذي ي -22 
 كل من ينكر االبن ليس له االب ايضا و من يعترف باالبن فله االب ايضا. -23 
اما انتم فما سمعتموه من البدء فليثبت اذا فيكم ان ثبت فيكم ما سمعتموه من البدء فانتم ايضا تثبتون  -24 

 في االبن و في االب.
 "  البديةو هذا هو الوعد الذي وعدنا هو به الحياة ا -26 

 الكاثوليكون:
 من يثبت في اإليمان الذي سمعوي من البدء  اي اإليمان الص يا  يثبت في اإلبن وتكون له  ياة.

 
 -(:36-30:9أعاإلبركسيس )

و اما الكنائس في جميع اليهودية و الجليل و السامرة فكان لها سالم و كانت تبنى و تسير في  -30 " 
 دس كانت تتكاثر.خوف الرب و بتعزية الروح الق

 و حدث ان بطرس و هو يجتاز بالجميع نزل ايضا الى القديسين الساكنين في لدة. -32 
 فوجد هناك انسانا اسمه اينياس مضطجعا على سرير منذ ثماني سنين و كان مفلوجا. -33 
 فقال له بطرس يا اينياس يشفيك يسوع المسيح قم و افرش لنفسك فقام للوقت. -34 
 "  جميع الساكنين في لدة و سارون الذين رجعوا الى الرب و راه -36 

اإلبركسيس: عالمة ال ياة ان الكنائس تبني وتسير في مخافة الرخ. فعالمة ال ياة هي نمو الجسد. ونرى الرسال 
 لهم قوة شواء بالمسيا الذي ي يا فيهم وهم ثابتين فيه.
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 األحد الثاني من الخمسين المقدسة

 القراءات:
 العشـــــــية:مزمـــــــور 

 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (0: 001مز)
 (23-00:0)يو
 (3,2: 001مز)

 (33-24:0)يو
 (01:3-09:2)أف

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس:
ـــــــــــــــــداس: ـــــــــــــــــل الق  إنجي

 

 (21-01:6يو0)
 (02-0:21)أع
 (9,1: 001مز)

 (46-36:0)يو

 
 

 بدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسةفي الخمسين يوم المقدسة تست
 

 -(:46-36:0يوإنجيل القداس )
 فقال لهم يسوع انا هو خبز الحياة من يقبل الي فال يجوع و من يؤمن بي فال يعطش ابدا. -36 " 
 و لكني قلت لكم انكم قد رايتموني و لستم تؤمنون. -30 
 و من يقبل الي ال اخرجه خارجا. كل ما يعطيني االب فالي يقبل -37 
 الني قد نزلت من السماء ليس العمل مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني. -31 
 و هذه مشيئة االب الذي ارسلني ان كل ما اعطاني ال اتلف منه شيئا بل اقيمه في اليوم االخير. -39 
له حياة ابدية و انا اقيمه في الن هذه مشيئة الذي ارسلني ان كل من يرى االبن و يؤمن به تكون  -41 

 اليوم االخير.
 فكان اليهود يتذمرون عليه النه قال انا هو الخبز الذي نزل من السماء. -40 
و قالوا اليس هذا هو يسوع ابن يوسف الذي نحن عارفون بابيه و امه فكيف يقول هذا اني نزلت من  -42 

 السماء.
 ا بينكم.فاجاب يسوع و قال لهم ال تتذمروا فيم -43 
 ال يقدر احد ان يقبل الي ان لم يجتذبه االب الذي ارسلني و انا اقيمه في اليوم االخير. -44 
 "  انه مكتوب في االنبياء و يكون الجميع متعلمين من ال فكل من سمع من االب و تعلم يقبل الي -46 

  نجيل القداس:
 ن كل من يرى اإلبن ويؤمن به . قيمه في اليوم األخيرأنا هو خبز الحياة.. كل من أعطاني ال أهلك منهم بل أ

 تكون له  ياة ابدية. وكل من له هذي ال ياة يكون له نصيخ في الصعود للسماء.

 للفهرسرجوع 
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ــل القــداس )مــز ــدوس  أرســل خالصــا " -(:9,1: 001مزمــور إنجي ــد. اســمه ق ــى األب لشــعبه. أمــر بعهــده إل  ً
 " ومرهوب. رأس الحكمة خوف الرب. هلليلويا

 نجيل:ملمور اإل
 "أمر بعهده إلى األبد " شارة للوعد بال ياة األبدية. وكذلي " أرسل خالصا  لشعبه "
 

أعترف لك يارب من كل قلبي. فـى مشـورة المسـتقيمين ومجمعهـم. عظيمـة  " -(:0: 001مزمزمور العشية )
 "  هي أعمال الرب. ومشيئته كلها مفحوصة. هلليلويا

 ملمور العشية:
علاى سايطرته علاى كال األماور  وهاو يقاود كال األ اداث لبار األماان مهماا كانات األماوا  " أعترف لـك يـا رب.. "

 مضطربة.
 

 -(:23-00:0يوإنجيل العشية )
 و لما كان المساء نزل تالميذه الى البحر. -00 " 
قد  فدخلوا السفينة و كانوا يذهبون الى عبر البحر الى كفرناحوم و كان الظالم قد اقبل و لم يكن يسوع -07 

 اتى اليهم.
 و هاج البحر من ريح عظيمة تهب. -01 
فلما كانوا قد جذفوا نحو خمس و عشرين او ثالثين غلوة نظروا يسوع ماشيا على البحر مقتربا من  -09 

 السفينة فخافوا.
 فقال لهم انا هو ال تخافوا. -21 
 تي كانوا ذاهبين اليها.فرضوا ان يقبلوه في السفينة و للوقت صارت السفينة الى االرض ال -20 
و في الغد لما راى الجمع الذين كانوا واقفين في عبر البحر انه لم تكن هناك سفينة اخرى سوى واحدة  -22 

 و هي تلك التي دخلها تالميذه و ان يسوع لم يدخل السفينة مع تالميذه بل مضى تالميذه وحدهم.
 "  ذي اكلوا فيه الخبز اذ شكر الربغير انه جاءت سفن من طبرية الى قرب الموضع ال -23 

  نجيل العشية:
لاايس معنااى  صااولنا علااى ال ياااة األبديااة اننااا وصاالنا للسااماء. باال ماللنااا علااى األرن وسااط ضاايقات هااذا العااالم 
ورمل لها الريا الشديد والب ر الهائج وال لمة. ولكن يسوع ضابط الكل نجدي ماشايًا علاى الب ار. اي لاه السالطان 

 ى كل األمور وهذا ما يعطينا ان ن يا في سالم.والسيطرة عل
 

الشــكر وعظــم البهــاء هــو عملــه. وعدلــه دائــم إلــى أبــد األبــد. ذكــر جميــع  " -:(3,2: 001مــز)مزمــور بــاكر 
 "  عجائبه. رحوم هو الرب ورءوف. هلليلويا

 ملمور باكر:
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 فاإلفخارستيا هي سر الشكر." الشكر وعظم البهاء هو عمله"
 

 -(:33-24:0يوإنجيل باكر )
فلما راى الجمع ان يسوع ليس هو هناك و ال تالميذه دخلوا هم ايضا السفن و جاءوا الى كفرناحوم  -24 " 

 يطلبون يسوع.
 و لما وجدوه في عبر البحر قالوا له يا معلم متى صرت هنا. -26 
بل النكم اكلتم من  اجابهم يسوع و قال الحق الحق اقول لكم انتم تطلبونني ليس النكم رايتم ايات -20 

 الخبز فشبعتم.
اعملوا ال للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة االبدية الذي يعطيكم ابن االنسان الن هذا ال االب قد  -27 

 ختمه.
 فقالوا له ماذا نفعل حتى نعمل اعمال ال. -21 
 .اجاب يسوع و قال لهم هذا هو عمل ال ان تؤمنوا بالذي هو ارسله -29 
 فقالوا له فاية اية تصنع لنرى و نؤمن بك ماذا تعمل. -31 
 اباؤنا اكلوا المن في البرية كما هو مكتوب انه اعطاهم خبزا من السماء لياكلوا. -30 
فقال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم ليس موسى اعطاكم الخبز من السماء بل ابي يعطيكم الخبز  -32 

 الحقيقي من السماء.
 "  خبز ال هو النازل من السماء الواهب حياة للعالمالن  -33 

  نجيل باكر:
 اي ليس ألجل شخصي الذي  هر في هذي المعجلة ) شباع الجموع(" ال تطلبونني ألنكم رأيتم اآليات مإنك"
 هذا توجيه لنا لنطلخ المسيا ليس ألجل الماديات بل لشخصه ال ي المشبع." بل ألنكم أكلتم من الخبز وشبعتم"

 وهذا يعطينا  ياة  ين نعرفه  قيقة.
 

 -(:01:3-09:2أفالبولس )
 (22-09:2أف)
 فلستم اذا بعد غرباء و نزال بل رعية مع القديسين و اهل بيت ال. -09  " 
 مبنيين على اساس الرسل و االنبياء و يسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. -21 
 مقدسا في الرب. الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكال -20 
 " الذي فيه انتم ايضا مبنيون معا مسكنا ل في الروح. -22 
 
 (01-0:3أف)
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 بسبب هذا انا بولس اسير المسيح يسوع الجلكم ايها االمم. -0  "
 ان كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة ال المعطاة لي الجلكم. -2 
 انه باعالن عرفني بالسر كما سبقت فكتبت بااليجاز. -3 
 الذي بحسبه حينما تقراونه تقدرون ان تفهموا درايتي بسر المسيح. -4 
 الذي في اجيال اخر لم يعرف به بنو البشر كما قد اعلن االن لرسله القديسين و انبيائه بالروح. -6 
 ان االمم شركاء في الميراث و الجسد و نوال موعده في المسيح باالنجيل. -0 
 موهبة نعمة ال المعطاة لي حسب فعل قوته. الذي صرت انا خادما له حسب -7 
 لي انا اصغر جميع القديسين اعطيت هذه النعمة ان ابشر بين االمم بغنى المسيح الذي ال يستقصى. -1 
 و انير الجميع في ما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور في ال خالق الجميع بيسوع المسيح -9 

 "  السالطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة ال المتنوعة.لكي يعرف االن عند الرؤساء و  -01
 البولس:

أنتم رعية مع القديسين. وأهل بيت ال.. وبه يتركب البنيان معا  فينمو هيكال  مقدسا .. صـرنا كلنـا شـركاء فـي "
 اإلفخارستيا تجعلنا اعضاء في جسد المسيا." الميراث وفي جسده

 
 -:(21-01:6يو0الكاثوليكون )

من يؤمن بابن ال فعنده الشهادة في نفسه من ال يصدق ال فقد جعله كاذبا النه لم يؤمن  -01  " 
 بالشهادة التي قد شهد بها ال عن ابنه.

 و هذه هي الشهادة ان ال اعطانا حياة ابدية و هذه الحياة هي في ابنه. -00 
 فليست له الحياة.من له االبن فله الحياة و من ليس له ابن ال  -02 
كتبت هذا اليكم انتم المؤمنين باسم ابن ال لكي تعلموا ان لكم حياة ابدية و لكي تؤمنوا باسم ابن  -03 

 ال.
 و هذه هي الثقة التي لنا عنده انه ان طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. -04 
 ت التي طلبناها منه.و ان كنا نعلم انه مهما طلبنا يسمع لنا نعلم ان لنا الطلبا -06 
ان راى احد اخاه يخطك خطية ليست للموت يطلب فيعطيه حياة للذين يخطئون ليس للموت توجد  -00 

 خطية للموت ليس الجل هذه اقول ان يطلب.
 كل اثم هو خطية و توجد خطية ليست للموت. -07 
 و الشرير ال يمسه. نعلم ان كل من ولد من ال ال يخطك بل المولود من ال يحفظ نفسه -01 
 نعلم اننا نحن من ال و العالم كله قد وضع في الشرير. -09 
و نعلم ان ابن ال قد جاء و اعطانا بصيرة لنعرف الحق و نحن في الحق في ابنه يسوع المسيح هذا  -21 

 " هو االله الحق و الحياة االبدية
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 الكاثوليكون:
ه وهااذا بإت ادنااا بجسااد المساايا فااي اإلفخارسااتيا. واإلفخارسااتيا تعطااي هنااا ناارى انااه صااارت لنااا  ياااة ابديااة فااي  بناا

 ايضًا  ستنارة كما اعطت لتلميذي عمواس= اعطانا بصيرة لنعرف ال ق. وتعطينا ايضًا ثبات فيه.
 

 -(:02-0:21أعاإلبركسيس )
 و بعدما انتهى الشغب دعى بولس التالميذ و ودعهم و خرج ليذهب الى مكدونية. -0 " 
 لما كان قد اجتاز في تلك النواحي و وعظهم بكالم كثير جاء الى هالس. و -2 
فصرف ثالثة اشهر ثم اذ حصلت مكيدة من اليهود عليه و هو مزمع ان يصعد الى سورية صار راي  -3 

 ان يرجع على طريق مكدونية.
وس الدربي و فرافقه الى اسيا سوباترس البيري و من اهل تسالونيكي ارسترخس و سكوندس و غاي -4 

 تيموثاوس و من اهل اسيا تيخيكس و تروفيمس.
 هؤالء سبقوا و انتظرونا في ترواس. -6 
و اما نحن فسافرنا في البحر بعد ايام الفطير من فيلبي و وافيناهم في خمسة ايام الى ترواس حيث  -0 

 صرفنا سبعة ايام.
زا خاطبهم بولس و هو مزمع ان يمضي في و في اول االسبوع اذ كان التالميذ مجتمعين ليكسروا خب -7 

 الغد و اطال الكالم الى نصف الليل.
 و كانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها. -1 
و كان شاب اسمه افتيخوس جالسا في الطاقة متثقال بنوم عميق و اذ كان بولس يخاطب خطابا طويال  -9 

 ثة الى اسفل و حمل ميتا.غلب عليه النوم فسقط من الطبقة الثال
 فنزل بولس و وقع عليه و اعتنقه قائال ال تضطربوا الن نفسه فيه. -01 
 ثم صعد و كسر خبزا و اكل و تكلم كثيرا الى الفجر و هكذا خرج. -00 
 "  و اتوا بالفتى حيا و تعزوا تعزية ليست بقليلة -02 

إذ كان ما  نتهي الشنخ. ونرى هنا سر اإلفخارستيا= نرى هنا الب ر الهائج ) نجيل عشية(= وبعد اإلبركسيس:
 شارة لإلستنارة التي يعطيها سر اإلفخارستيا.  مصابيح كثيرةونرى " التالميذ مجتمعين لتوزيع جسد المسيح

بعد ان مات  ذ سقط من الشرفة بعد ان غرق في نوم ثقيل. فالنائم في خطيته  إقامة الشاب أفتيخوسونرى 
رسل ان يقيموا موتي  ذ هم ثابتين في المسيا. هنا في هذا الوصل نرى اإلفخارستيا والقيام يموت. لكن صار لل
 من الموت واإلستنارة.
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 أناجيل األسبوع الثالث

خالل ر لة غربتنا يعطينا المسيا نوسه ماًء  يًا فهاو ينباوع المااء ال اي. ولكان هنااي مان يب اث عان  رواء نوساه 
(. اي الشااهوات العالميااة والجساادانية التااي ي اان الناااس ان فيهااا 12:1ضاابط ماااء ) رماان ادبااار المشااققة التااي ال ت

رواء لهم  لكن بال فائدة  فهي  باار مشاققة ال تضابط مااء. مان الاذي شابع مماا عنادي مان اماوال. مان الاذي اشبع وا 
ن امااااراة وراى امااااراة اخاااارى فإشااااتهاها وضاااامها لهاااان فصاااار  444شاااابع ماااان شااااهوات العااااالم  فسااااليمان كااااان عناااادي 

 يخطد من ي ن ان فى العالم شد مشبع . مراة. 1555
لكن المسيا يقدم نوسه كماء مشبع ومروي. شخ  المسيا يعطينا كل   تياجاتنا فهو عريس نووسنا والبكار باين 
 خااوة والصااديق ال لااو والراعااي الصااالا. ومعرفتااه تعطااي لإلنسااان ان يسااتننى عاان كاال مااا فااي العااالم. هااو اللؤلااؤة 

يجادها يبياع كال الآللاد التاي عنادي )شاهوات هاذا العاالم(.  ياتناا التاي فاداها المسايا هاي شاد قاي م  كثيرة الثمن من
والمسااايا بودائاااه علاااى الصاااليخ صاااارت هنااااي  مكانياااة  جاادًا ال يمكااان ان تكاااون ل كااال والشااارخ ولشاااهوات العاااالم.

 الم باة والواًر والساالم.....   هو مان يثمار فيناا إلرسال الرًو القدس الم يي والمعلى يسكن فينا ويروى عطشنا
:  0ن ن فى صاراع ماا باين الارًو والجساد   الارًو يرياد ان يجاذبنا للساماويات والجساد يجاذبنا ل رضايات )غال .

 ( ومن يستجيخ لعمل الرًو يصعد ويرتقى ويثبت فى ال ياة السماوية .11 - 11
يم نااا ماان الاارًو  (11 – 11:  0اف) والتساابيا (12:  11)لااو طلااخ الاارًو القاادس فااي الصااالةيــوم اإلثنــين: 

 القدس. والرًو القدس يعطي معرفة  قيقية للمسيا. والمعرفة  ياة.
هناي عثرات ومشككين ولكن المسيا يعطي نوسه نورًا لنا  تى ال نضال فنوقاد ال يااة. ومان يصالي يوم الثالثاء: 

 يمتلد بالرًو القدس والرًو يرشد ويعين.
وجاااء ليعطينااا  ياااة ابديااة سااماوية فعلينااا ان نجاهااد لنثباات فيهااا تاااركين اإلهتمااام  المساايا سااماوي.يــوم األربعــاء: 

 باألرضيات وشهواتها  صارخين ك ان يوتا اعيننا لندري تواهة هذي األرضيات.
ارسال رو اه القادوس ليساكن فيناا ويثبتناا فاي المسايا فنثبات فاي ال يااة.   الواداء  ان تمام الارخ بعد يوم الخميس:

ان نؤمن  يمان  قيقي بالمسيا كرخ سوى بالرًو القدس. الرًو القدس هو الذي يكشف فال يمكن 
 ( 2:  12ومعرفة المسيا هي  ياة ) يو  لنا من هو المسيا.

 تااى نثباات فااي ال ياااة التااي اتااي المساايا ليعطيهااا لنااا  علينااا ان نت اارر ماان العبوديااة لشااهوات هااذا  يــوم الجمعــة:
 ن.العالم. فنقدم توبة والرًو يعي

اإلفخارستيا طريق ال ياة والثبات في ال ياة. ولكان عليناا  تبااع كال ماا جااء فاي األياام الساابقة لنواًر يوم السبت: 
 باإلفخارستيا.

رتاواء يوم األحد:   نجيل السامرية. وفيه نارى المسايا يعطاي مااء  يااة.  يااة ابدياة وفاًر ابادي.  يااة كلهاا شابع وا 
 بال   تيا  لشهوات العالم.
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 االثنين من األسبوع الثالثيوم 
 القراءات:

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (6,4: 96مز)
 (6-0:01)مت
 (2,0: 01مز)

 (03-01:07)مت
 (7-4:2)رو

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس:
ـــــــــــــــــداس: ـــــــــــــــــل الق  إنجي

 

 (07-06:2يو0)
 (27-23:4)أع
 (07,0: 7مز)

 (42-39:7)يو

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة

 
 -(:42-39:7يوإنجيل القداس )

قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين ان يقبلوه الن الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد  -39 " 
 الن يسوع لم يكن قد مجد بعد.

 ن من الجمع لما سمعوا هذا الكالم قالوا هذا بالحقيقة هو النبي.فكثيرو -41 
 اخرون قالوا هذا هو المسيح و اخرون قالوا العل المسيح من الجليل ياتي. -40 
 "  الم يقل الكتاب انه من نسل داود و من بيت لحم القرية التي كان داود فيها ياتي المسيح -42 

  نجيل القداس:
" ألن الـروح لـم يكـن قـد حـل بعـد"قادس= الرًو الافهم لم يعرفوا شخ  المسايا  فهام بادون  نرى هنا تخبط الناس

. لاذلي قاال الارخ يساوع لتالمياذي ل خيار لكام ان  (2:12فالرًو يعطي معرفة المسيا ال قيقية. والمعرفاة  يااة )ياو
 ( .2:  11انطلق...ليأتيكم المعلىل )يو

 
الرب إلهي. عليك توكلـت فخلصـني. أعتـرف للـرب علـى حسـب  أيها " -(:07,0: 7مزمور إنجيل القداس )مز

 " عدله. وأرتل السم الرب العلى. هلليلويا
 ملمور اإلنجيل:

وأرتل إلسـم الـرب "علينا ان نصر  كما يصر  المرتل هنا ونرتل ونسبا " أيها الرب إلهي عليك توكلت فخلصني"
 عرف المسيا فتكون له  ياة.( وبالتالي ي14   11:0ومن يوعل يمتلد بالرًو )اف" العلي

 
أما الرب فصنع السموات. االعتراف والبهاء قدامه. الطهر والجـالل العظـيم  " -(:6,4: 96مزمزمور العشية )

 " فى قدسه. هلليلويا
 ملمور العشية:

 رجوع للفهرس



 (االثنين من األسبوع الثالثيوم ) قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 

 

24 

وكلمااا تأملنااا ع مااة الخااالق نتضااع باااألكثر امامااه وفااي " أمــا الــرب فصــنع الســموات"تأماال فااي ع مااة اك الخااالق 
 .الذين رجعوا وصاروا كاألوالد ( ساكن السموات وخالقها يسكن عند المتواضعين10:02  )
 

 -(:6-0:01متإنجيل العشية )
 في تلك الساعة تقدم التالميذ الى يسوع قائلين فمن هو اعظم في ملكوت السماوات. -0 " 
 فدعا يسوع اليه ولدا و اقامه في وسطهم. -2 
 لم ترجعوا و تصيروا مثل االوالد فلن تدخلوا ملكوت السماوات.و قال الحق اقول لكم ان  -3 
 فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو االعظم في ملكوت السماوات. -4 
 "  و من قبل ولدا واحدا مثل هذا باسمي فقد قبلني -6 

  نجيل العشية:
 (10:02 قين )  دعوة المسيا لنصير كاألطوال. فالتواضع طريق اإلمتالء. فاك يسكن عند المنس

 
السموات تذيع مجد ال. والَفلك يخبر بعمـل يديـه. يـوم إلـى يـوم يبـدى كلمـة.  " -:(2,0: 01مز)مزمور باكر 

 "  وليل إلى ليل يظهر علما . هلليلويا
فاااك غياار خاااف  علااى ا ااد  ومعرفااة اك متااوافرة لماان يريااد ولماان يب ااث " الســموات تــذيع مجــد ال" ملمااور باااكر:

 واك يساعد من يريد ان يعرفه فتكون له  ياة.بجدية  
 

 -(:03-01:07متإنجيل باكر )
 و ساله تالميذه قائلين فلماذا يقول الكتبة ان ايليا ينبغي ان ياتي اوال. -01 " 
 فاجاب يسوع و قال لهم ان ايليا ياتي اوال و يرد كل شيء. -00 
بل عملوا به كل ما ارادوا كذلك ابن االنسان ايضا سوف و لكني اقول لكم ان ايليا قد جاء و لم يعرفوه  -02 

 يتالم منهم.
 " حينئذ فهم التالميذ انه قال لهم عن يوحنا المعمدان -03 

  نجيل باكر:
 التالميذ يتساءلون ويب ثون ليتأكدوا من شخ  المسيا. والمسيا يساعدهم ليعرفوي فتكون لهم  ياة.

 
 -(:7-4:2روالبولس )

 بغنى لطفه و امهاله و طول اناته غير عالم ان لطف ال انما يقتادك الى التوبة. ام تستهين -4 " 
و لكنك من اجل قساوتك و قلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب و استعالن دينونة ال  -6 

 العادلة.
 الذي سيجازي كل واحد حسب اعماله. -0 
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 "  ن المجد و الكرامة و البقاء فبالحياة االبديةاما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبو -7 
 البولس:

 هنا نجد طريق ال ياة األبدية.. الثبات بالصبر في اإليمان واألعمال الصال ة..
 

 -(:07-06:2يو0الكاثوليكون )
 ال تحبوا العالم و ال االشياء التي في العالم ان احب احد العالم فليست فيه محبة االب. -06 " 
 كل ما في العالم شهوة الجسد و شهوة العيون و تعظم المعيشة ليس من االب بل من العالم.الن  -00 
 "  و العالم يمضي و شهوته و اما الذي يصنع مشيئة ال فيثبت الى االبد -07 

 الكاثوليكون:
 [ عمل مسرة اك.1[ عدم م بة العالم    1كيف نثبت في ال ياة األبدية؟  

 
 -(:27-23:4أعاإلبركسيس )

 و لما اطلقا اتيا الى رفقائهما و اخبراهم بكل ما قاله لهما رؤساء الكهنة و الشيوخ. -23 " 
فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا الى ال و قالوا ايها السيد انت هو االله الصانع السماء و  -24 

 االرض و البحر و كل ما فيها.
 مم و تفكر الشعوب بالباطل.القائل بفم داود فتاك لماذا ارتجت اال -26 
 قامت ملوك االرض و اجتمع الرؤساء معا على الرب و على مسيحه. -20 
النه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسـوع الـذي مسـحته هيـرودس و بـيالطس البنطـي مـع امـم و  -27 

 " شعوب اسرائيل
 اإلبركسيس:

 فهو  ي. اى يصلى صلي. ومن هو على صلة باكهنا نجد عدو الخير يثير الضيقات. لكن الكنيسة تصر  وت
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 يوم الثالثاء من األسبوع الثالث
 القراءات:

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (0: 60مز)
 (0:01,7مت)
 (6,0: 60مز)

 (23-21:07)مت
 (03-1:2)رو

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس:

ـــــــــــــــــل ا ـــــــــــــــــداس:إنجي  لق
 

 (23-01:2يو0)
 (30-27:4)أع
 (03,02: 7مز)

 (00-02:1)يو

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة

 
 -(:00-02:1يوإنجيل القداس )

له نور  ثم كلمهم يسوع ايضا قائال انا هو نور العالم من يتبعني فال يمشي في الظلمة بل يكون -02 " 
 الحياة.

 فقال له الفريسيون انت تشهد لنفسك شهادتك ليست حقا. -03 
اجاب يسوع و قال لهم و ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي حق الني اعلم من اين اتيت و الى اين  -04 

 اذهب و اما انتم فال تعلمون من اين اتي و ال الى اين اذهب.
 ادين احدا.انتم حسب الجسد تدينون اما انا فلست  -06 
 "  و ان كنت انا ادين فدينونتي حق الني لست وحدي بل انا و االب الذي ارسلني -00 

وسااط هااذي العثاارات ال نشااي اننااا سنضاال الطريااق لل ياااة األبديااة. فالمساايا يقاادم نوسااه لنااا نااورًا ماان   نجياال القااداس:
اء المساايا باالرغم ماان م اااوالت اي لان يضاال ماان يمشاي ور " فــال يمشــي فــي الظلمــة بــل ينــال نــور الحيــاة"يتبعاه 

تبااع المسايا ب ياتاه نق ".دينـونتي حـق"المشككين  بل ي ل  يًا. ونرى هنا دينوناة األشارار=  تادى بهاا وتعاليماه وا 
 وصاياي نطيعها نمتلد من الرًو القدس .

 
ال صادقة هي معونتي من عند ال, المنجـى مسـتقيمي القلـوب,  " -(:03,02: 7مزمور إنجيل القداس )مز

 "  قاٍض عادٌل, وقوى وطويل الروح. هلليلويا
 ملمور اإلنجيل:

هااذي القاوة هاى النعماة تساااعد مان ي ااول ان ي واا   اك يعطاي معوناة وقاوة."= عادلـة هـي معــونتي مـن عنــد ال"
 يدين األشرار."= ال قاض وعادل" "وينجي المستقيمي القلوب" الوصايا
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لرجلـي فخاخـا . وأحنـوا نفسـي. حفـروا قـدام وجهـي حفـرة وسـقطوا فيهـا.  هيـأوا " -(:0: 60مزمزمور العشية )
 "  هلليلويا

 ملمور العشية:
فصاليخ " سـقطوا فيهـا"لكان " حفروا قـدام وجهـي حفـرة"هم المشككين الذين يقاوموا. وايضاًا " هيأوا لرجلي فخاخا  "

 ار رعبًا إلبليس.هامان الذي هيأوي ليصلخ عليه مردخاي.. صلخ عليه هامان. وصليخ المسيا ص
 

 -(:0:01,7متإنجيل العشية )
و من اعثر احد هؤالء الصغار المؤمنين بي فخير له ان يعلق في عنقه حجر الرحى و يغرق في لجة  -0 " 

 البحر.
 " ويل للعالم من العثرات فال بد ان تاتي العثرات و لكن ويل لذلك االنسان الذي به تاتي العثرة -7 

  نجيل العشية:
مقاااومين.  قااًا فاااك يريااد ان يعطااي  ياااة لشااعبه  لكنااه يعاارف ان هناااي مقاااومين. وهنااا ناارى عقوبااة هااؤالء  هناااي

 المقاومين. عموما من يعاند ويقاوم صوت اك يطود الرًو الذي في داخله .
 

إرحمنــي يــا ال ثــم ارحمنــي. فصنــه عليــك توكلــت نفســي. أرتفــع اللهــم علــى  " -:(6,0: 60مــز)مزمــور بــاكر 
 " لسموات. وعلى سائر األرض مجدك. هلليلوياا

 ملمور باكر:
 لتس ق الشياطين وصانعي العثرات. "إرحمني يا ال إرحمني"+"ارتفع ال على السموات"نموذ  للصرا  والصالة 

 
 -(:23-21:07متإنجيل باكر )

ردل لكنتم تقولون لهذا فقال لهم يسوع لعدم ايمانكم فالحق اقول لكم لو كان لكم ايمان مثل حبة خ -21 " 
 الجبل انتقل من هنا الى هناك فينتقل و ال يكون شيء غير ممكن لديكم.

 و اما هذا الجنس فال يخرج اال بالصالة و الصوم. -20 
 "  و فيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع ابن االنسان سوف يسلم الى ايدي الناس -22 

  نجيل باكر:
ل اك جبال الشااكوي الاذي يجاثم علااى قلباه. فهااذا الجانس ال يخاار   ال  بالصاالة والصااوم. مان لاه  يمااان يصار  فينقاا

 وهنا نرى ان المسيا يقوم بعد ثالثة ايام. فن ن نؤمن بمسيا  ي هالم إلبليس والموت.
 

 -(:03-1:2روالبولس )
 ضب.و اما الذين هم من اهل التحزب و ال يطاوعون للحق بل يطاوعون لالثم فسخط و غ -1 " 
 شدة و ضيق على كل نفس انسان يفعل الشر اليهودي اوال ثم اليوناني. -9 
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 و مجد و كرامة و سالم لكل من يفعل الصالح اليهودي اوال ثم اليوناني. -01 
 الن ليس عند ال محاباة. -00 
 س يدان.الن كل من اخطا بدون الناموس فبدون الناموس يهلك و كل من اخطا في الناموس فبالنامو  -02 
 "  الن ليس الذين يسمعون الناموس هم ابرار عند ال بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون -03 

المسيا اعطانا  ياة لكن علينا ان نسلي بالبر= ليس الذين سامعوا النااموس هام ابارار عناد اك بال الاذين  البولس:
ومن يسلي بالبر فله " سخط وغضب. شدة وضيق..أما الذين يطاوعون لإلثم فعليهم" "عملوا بما فرن عليهم.. 

 مجد وكرامة وسالم و ياة ابدية يثبت فيها.
 

 -(:23-01:2يو0الكاثوليكون )
ايها االوالد هي الساعة االخيرة و كما سمعتم ان ضد المسيح ياتي قد صار االن اضداد للمسيح  -01 " 

 كثيرون من هنا نعلم انها الساعة االخيرة.
 لكنهم لم يكونوا منا النهم لو كانوا منا لبقوا معنا لكن ليظهروا انهم ليسوا جميعهم منا. منا خرجوا -09 
 و اما انتم فلكم مسحة من القدوس و تعلمون كل شيء. -21 
 لم اكتب اليكم النكم لستم تعلمون الحق بل النكم تعلمونه و ان كل كذب ليس من الحق. -20 
 ن يسوع هو المسيح هذا هو ضد المسيح الذي ينكر االب و االبن.من هو الكذاب اال الذي ينكر ا -22 
 " كل من ينكر االبن ليس له االب ايضا و من يعترف باالبن فله االب ايضا -23 

والارًو يعاين ويكشاف لناا " "لنـا مسـحة مـن القـدوسنرى عينة من المقاومين وهام المسا اء الكذباة. لكان  الكاثوليكون:
 هذي العثرات.
  -(:30-27:4أع)اإلبركسيس 

النه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس و بيالطس البنطي مع امم و  -27 "
 شعوب اسرائيل.

 ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك و مشورتك ان يكون. -21 
 و االن يا رب انظر الى تهديداتهم و امنح عبيدك ان يتكلموا بكالمك بكل مجاهرة. -29 
 بمد يدك للشفاء و لتجر ايات و عجائب باسم فتاك القدوس يسوع. -31 
و لما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه و امتال الجميع من الروح القدس و كـانوا يتكلمـون  -30 

 "  بكالم ال بمجاهرة
 اإلبركسيس:

ولكاان نجاد التالميااذ القادوس يساوع.. الطرياق مملاوء عثاارات= ألناه قاد  جتمااع بال قيقاة فاي هااذي المديناة علاى فتاااي 
. والارًو يعطاي  ساتنارة )الصاالة طرياق اإلماتالء(  لون ويتضرعون فيتلللل المكان ويمت وا مان الارًو القادسصي

 فال نعثر وهو يعين ضعواتنا ويبكت لو اخطأنا ويعلمنا ويذكرنا بكالم المسيا.
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 يوم األربعاء من األسبوع الثالث
 القراءات:

 شـــــــية:مزمـــــــور الع
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (22,09: 43مز)
 (32-29:21)مت
 (9,1: 67مز)

 (09-07:21)مت
 (00-04:2)رو

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس:
ـــــــــــــــــداس: ـــــــــــــــــل الق  إنجي

 

 (26-20:2يو0)
 (36-32:4)أع
 (47,40: 07مز)

 (20-23:1)يو

 
 دل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسةفي الخمسين يوم المقدسة تستب

 
 -(:20-23:1يوإنجيل القداس )

 فقال لهم انتم من اسفل اما انا فمن فوق انتم من هذا العالم اما انا فلست من هذا العالم. -23 " 
 اكم.فقلت لكم انكم تموتون في خطاياكم النكم ان لم تؤمنوا اني انا هو تموتون في خطاي -24 
 فقالوا له من انت فقال لهم يسوع انا من البدء ما اكلمكم ايضا به. -26 
ان لي اشياء كثيرة اتكلم و احكم بها من نحوكم لكن الذي ارسلني هو حق و انـا مـا سـمعته منـه فهـذا  -20 

 "  اقوله للعالم
  نجيل القداس:

+  1:2مسيا عليه ان ي يا في السماويات )كوالمسيا هو من فوق فهو سماوي. ومن يريد ال ياة التي يعطيها ال
وهكاذا كال مان يطلاخ ان ي ياا فاي شاهوات العاالم. " أنتم أنـتم مـن أسـفل"(. اما اليهود فقال لهم المسايا 15:2في

ولكان نوهام ان اإليماان المطلاوخ هاو لايس " إن لـم تؤمنـوا إنـي أنـا هـو تموتـون فـي خطايـاكم"والمسيا هنا يقول 
ولنسمع نصي ة الرساول ل وال تشااكلوا هاذا الادهر بال  بل ان ن يا في السماويات كمسي نا. اإليمان الن ري بالوم 

اإلختيار  ختيرنا   ايان نرياد ان ن ياا وكياف؟  ذا لنختاار  ( .  ذاً 1:  11تنيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم..ل )رو
 لها فيسبا .تجنخ ال ياة فى العالم ونلتصق بالمسيا . ومن يختبر هذي ال ياة سيكتشف جما

 
حي هو الرب ومبارٌك هو إلهي, ويتعالى إله خالصـي, مـن أجـل  " -(:47,40: 07مزمور إنجيل القداس )مز

 "  هذا أعترف لك يارب فى األمم, وأرتل السمك. هلليلويا
 ملمور القداس:

ل موتااًو هااذا تساابيا للمساايا الاارخ السااماوي العااالي. تساابيا ماان مرتاا" حــي هــو الــرب.. ويتعــالى إلــه خالصــي.."
 العينين ادري السماويات.

 رجوع للفهرس
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استيقظ يارب لمـاذا تنـام. قـم وال تقصـنا عنـك إلـى االنقضـاء. قـم يـارب  " -(:22,09: 43مزمزمور العشية )

 "  أعنا وانقذنا. من أجل اسمك القدوس.
 ملمور العشية:

نااا اك نهبااًا للعثاارات نصاار  كماا صاار  األعميااان  تاى ال يترك"= إســتيقظ يــا رب لمــاذا تنــام. قــم وال تقصــنا عنــك"
 ولشهوات هذا العالم. بل يوتا اعيننا ونعرف المسيا ال ي السماوي ونلداد  يمانًا به وبقوته.

 
 -(:32-29:21متإنجيل العشية )

 و فيما هم خارجون من اريحا تبعه جمع كثير. -29 " 
ن ارحمنا يا سيد يا ابن و اذا اعميان جالسان على الطريق فلما سمعا ان يسوع مجتاز صرخا قائلي -31 

 داود.
 فانتهرهما الجمع ليسكتا فكانا يصرخان اكثر قائلين ارحمنا يا سيد يا ابن داود. -30 
 فوقف يسوع و ناداهما و قال ماذا تريدان ان افعل بكما. -32 
 قاال له يا سيد ان تنفتح اعيننا. -33 
 "  بعاهفتحنن يسوع و لمس اعينهما فللوقت ابصرت اعينهما فت -34 

  نجيل العشية:
معجلة توتيا اعين اعميان كانا يصي ان. فنصالي ونصايا ونصار  ليواتا اك اعينناا فنادري الساماويات ونشاتهيها 
ونبيااع األرضاايات فن يااا. لنصاالي ليوااتا اك اعيننااا ونعاارف المساايا اللؤلااؤة كثياارة الااثمن فنبيااع األرضاايات  ذ ناادري 

نعرف ان المسيا الذي نؤمن به هو سماوي جاء من السماء ليعطينا  ياة ابدية تواهتها. لنصلي ليوتا اك اعيننا ف
 سماوية وليدوس مجد األرضيات وليدوس الموت.

 
ســأقوم بالغــدوات. أعتــرف لــك فــى الشــعوب يــارب. وأرتــل لــك فــى األمــم. ألن  " -:(9,1: 67مــز)مزمــور بــاكر 

 "  رحمتك قد عظمت. هلليلويا
 ملمور باكر:

  شارة لقيامة المسيا باكرًا. وعلينا ن ن ان نقوم من غولتنا والتعلق بهذا العالم."= تسأقوم بالغدوا"
 بقوتي التي غلبت الموت."= أعترف لك في الشعوب"
 

 -(:09-07:21متإنجيل باكر )
 و فيما كان يسوع صاعدا الى اورشليم اخذ االثني عشر تلميذا على انفراد في الطريق و قال لهم. -07 " 
نحن صاعدون الى اورشليم و ابن االنسان يسلم الى رؤساء الكهنة و الكتبة فيحكمون عليه  ها -01 

 بالموت.
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 "  و يسلمونه الى االمم لكي يهزاوا به و يجلدوه و يصلبوه و في اليوم الثالث يقوم -09 
  نجيل باكر:

ائم ماان بااين األمااوات ولكاان ناارى المساايا يسااتهلءون بااه ويجلدونااه ويصاالبوي لكنااه يقااوم. فاان ن نااؤمن بمساايا  ااي قاا
 لنرى ماذا صنع العالم بالمسيا.. فهل نوًر بهذا العالم؟!

 
 -(:00-04:2روالبولس )

النه االمم الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس فهؤالء اذ ليس لهم  -04 " 
 الناموس هم ناموس النفسهم.

با في قلوبهم شاهدا ايضا ضميرهم و افكارهم فيما بينها مشتكية او الذين يظهرون عمل الناموس مكتو  -06 
 محتجة.

 "  في اليوم الذي فيه يدين ال سرائر الناس حسب انجيلي بيسوع المسيح -00 
 البولس:

ت ذير لناا. فااك سايدين  تاى مان لايس لهام نااموس.  ذًا فلن اذر ألناه بااألولى سايديننا ن ان ايضاًا ون ان لايس لناا 
 فقط  بل لنا  ياة المسيا.. فهل نتمسي بها.ناموس 

 
  -(:26-20:2يو0الكاثوليكون )

 لم اكتب اليكم النكم لستم تعلمون الحق بل النكم تعلمونه و ان كل كذب ليس من الحق. -20 "
 من هو الكذاب اال الذي ينكر ان يسوع هو المسيح هذا هو ضد المسيح الذي ينكر االب و االبن. -22 
 ينكر االبن ليس له االب ايضا و من يعترف باالبن فله االب ايضا. كل من -23 
اما انتم فما سمعتموه من البدء فليثبت اذا فيكم ان ثبت فيكم ما سمعتموه من البدء فانتم ايضا تثبتون  -24 

 في االبن و في االب.
 "  و هذا هو الوعد الذي وعدنا هو به الحياة االبدية -26 

 الكاثوليكون:
رى ان الرسول يكتخ لمن عرفوا ال ق اي لهم عياون موتو اة  وهاؤالء لهام وعاد المسايا باأن تكاون لهام  يااة هنا ن

عتمد  لكن على من  صل عليها ان يجاهد  تى ال يوقدها.  ابدية. وهذي ال ياة األبدية تبدا ادن لكل من آمن وا 
 

 -(:36-32:4أعاإلبركسيس )
احد و نفس واحدة و لم يكن احد يقول ان شيئا من امواله له بل و كان لجمهور الذين امنوا قلب و  -32 " 

 كان عندهم كل شيء مشتركا.
 و بقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع و نعمة عظيمة كانت على جميعهم. -33 
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و ياتون باثمان اذ لم يكن فيهم احد محتاجا الن كل الذين كانوا اصحاب حقول او بيوت كانوا يبيعونها  -34 
 المبيعات.

 "  و يضعونها عند ارجل الرسل فكان يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج -36 
 اإلبركسيس:

هنا نرى التالميذ وان لهام عياون موتو اة )لايس التالمياذ اإلثناى عشار فقاط  بال كال الاذين آمناوا( وقاد صاارت لهام 
والهم  بل بااعوا كال شاد  وفاي هاذا شاهادة مانهم باأنهم يثقاون  ياة المسيا. وما عادوا يهتمون باألرضيات وال بأم
 في القيامة وانهم عرفوا المسيا اللؤلؤة كثيرة الثمن.
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 يوم الخميس من األسبوع الثالث
 القراءات:

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (3,0: 011مز)
 (61-63:03)مت
 (01: 011مز)

 (41-34:22)مت
 (21-07:2)رو

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس:
ـــــــــــــــــداس: ـــــــــــــــــل الق  إنجي

 

 (0:3-20:2يو0)
 (0-0:6)أع
 (01,07: 32مز)

 (31-21:1)يو

مع كل ال كمة التي تكلم بهاا المسايا والقاوات التاي صانعها  نجاد اليهاود متشاككين فياه  ويجربوناه والمسايا يعلان 
فالرًو القدس هاو الاذى  رسل الرًو القدس.بعد ان يتم الوداء ويُ  ون بعد الصليخ ايان طريق  نوتاً األعين سيك

 يعطى الرؤية ال قيقية للمسيا .
 

 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة
 

 -(:31-21:1يوإنجيل القداس )
سان فحينئذ تفهمون اني انا هو و لست افعل شيئا من نفسي بل فقال لهم يسوع متى رفعتم ابن االن -21 " 

 اتكلم بهذا كما علمني ابي.
 و الذي ارسلني هو معي و لم يتركني االب وحدي الني في كل حين افعل ما يرضيه. -29 
 "  و بينما هو يتكلم بهذا امن به كثيرون -31 

  نجيل القداس:
اعطاها لنا المسيا هي  ياته التي اسلمها على الصاليخ  ثام  ياتاه التاي  [ال ياة التي1 " إذا رفعتم إبن اإلنسان"

[ ساات ل العيااون منلقااة  تااى يااتم ساار الوااداء ويرساال الاارخ الاارًو القاادس ليوااتا اعااين 1قااام بهااا وهااي  ياااة ابديااة  
و ادة  هاذا  عاالن عان"= كما علمني أبـي فبهـذا أتكلـم"[ 2  أنا هوالبشر فيدركوا من هو المسيا وانه هو يهاوي= 
 [ ينما يتم سر الوداء سنعلم سر ادخ واإلبن وسنؤمن باإلبن.4ادخ واإلبن  وان اإلبن يعلن مشيئة ادخ.  

 
نفسنا تنتظر الرب فى كل حين, ألنه هو معيننـا وناصـرنا, وبـه أ " -(:01,07: 32مزمور إنجيل القداس )مز

 "  يفرح قلبنا, ألننا على اسمه القدوس اتكلنا. هلليلويا
 مور اإلنجيل:مل 
 هذا بلسان من آمن بالرخ."= أنفسنا تنتظر الرب"
 

 رجوع للفهرس
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أســبحك يــارب. أتــرنم وأتفهــم فــى طريــق بــال عيــب. وعنــد  رحمــة وحكمــا   " -(:3,0: 011مــزمزمــور العشــية )
 "  ميالن الشرير عنى لم أكن أعلم. هلليلويا

 ملمور عشية:
 ا ر مة المسيا و كمته.هذي بلسان الذين آمنوا وادركو " رحمة وحكما  أسبحك يا رب"
 

 -(:61-63:03متإنجيل العشية )
 و لما اكمل يسوع هذه االمثال انتقل من هناك. -63 " 
 و لما جاء الى وطنه كان يعلمهم في مجمعهم حتى بهتوا و قالوا من اين لهذا هذه الحكمة و القوات. -64 
 و يوسي و سمعان و يهوذا.اليس هذا ابن النجار اليست امه تدعى مريم و اخوته يعقوب  -66 
 اوليست اخواته جميعهن عندنا فمن اين لهذا هذه كلها. -60 
 فكانوا يعثرون به و اما يسوع فقال لهم ليس نبي بال كرامة اال في وطنه و في بيته. -67 
 " و لم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم ايمانهم -61 

  نجيل عشية:
لقاوات التاي صانعها تشاككوا فياه   تاى ان عادم  يماانهم تسابخ فاي اناه لام مع كل ال كمة التي تكلم بها المسايا وا

 (22:12يصنع قوات كثيرة.. هذي مثل كم مرة اردت.. لكنكم لم تريدوا )مت
 

فى أوقات الغدوات, كنـت أقتـل جميـع خطـاة األرض, أل بيـد مـن مدينـة الـرب,  " -:(01: 011مز)مزمور باكر 
 "  جميع صانعي اإلثم. هلليلويا

 ور باكر:ملم
  شارة ألن السيد ابكم الصدوقيين.=  " كنت أقتل جميع خطاة األرض "
 

 -(:41-34:22متإنجيل باكر )
 اما الفريسيون فلما سمعوا انه ابكم الصدوقيين اجتمعوا معا. -34 " 
 و ساله واحد منهم و هو ناموسي ليجربه قائال. -36 
 يا معلم اية وصية هي العظمى في الناموس. -30 
 فقال له يسوع تحب الرب الهك من كل قلبك و من كل نفسك و من كل فكرك. -37 
 هذه هي الوصية االولى و العظمى. -31 
 و الثانية مثلها تحب قريبك كنفسك. -39 
 " بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله و االنبياء -41 

  نجيل باكر:
 مهم. ونرى الم بة طريق ال ياة.نرى اليهود يجربون السيد ألنهم متشككين فيه وهو يبك
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  -(:21-07:2روالبولس )

 هوذا انت تسمى يهوديا و تتكل على الناموس و تفتخر بال. -07 "
 و تعرف مشيئته و تميز االمور المتخالفة متعلما من الناموس. -01 
 و تثق انك قائد للعميان و نور للذين في الظلمة. -09 
 "  الطفال و لك صورة العلم و الحق في الناموسو مهذب لالغبياء و معلم ل -21 

 البولس واإلبركسيس:
اإليمان ال يجخ ان يكاون  اهرياًا فاي ريااء فهاذا ماا جعال  نانياا يماوت. والريااء يجعال الشايطان يما  القلاخ كماا 
 ااادث ماااع  نانياااا والنتيجاااة ماااوت. واإليماااان لااايس باأللقااااخ والااادرجات اي لااايس  يماااان شاااكلي لهاااوذا انااات تسااامى 

 هوديًا.. وتسمى مهذخ ل غبياء..ي
 

 -(:0:3-20:2يو0الكاثوليكون )
 (29-20:2يو0)
 كتبت اليكم هذا عن الذين يضلونكم. -20 " 
و اما انتم فالمسحة التي اخذتموها منه ثابتة فيكم و ال حاجة بكم الى ان يعلمكم احد بل كما تعلمكم  -27 

 با كما علمتكم تثبتون فيه.هذه المسحة عينها عن كل شيء و هي حق و ليست كذ
 و االن ايها االوالد اثبتوا فيه حتى اذا اظهر يكون لنا ثقة و ال نخجل منه في مجيئه. -21 
 "  ان علمتم انه بار هو فاعلموا ان كل من يصنع البر مولود منه. -29 
 (0:3يو0)
 " عرفنا العالم النه ال يعرفهانظروا اية محبة اعطانا االب حتى ندعى اوالد ال من اجل هذا ال ي -0 " 

 الكاثوليكون:
وبعد ان ُرف اع  المسايا اي صالخ وتمام " كل من يعمل البر فصنه مولود منه "اإليمان ال قيقي هو ان نصنع البر= 

 الوداء ارسل الرًو القدس= المس ة التي قبلتموها منه ثابتة فيكم..  ثبتوا فيه )وذلي بأن نعمل البر(.
الثباات فيماا تعلماوي عان المسايا خصوصاًا ان الارًو يعلمهام كال شاد. ومان يثبات تكاون لاه  فالرسول يطلاخ مانهم

 (2:11كو1ال ياة األبدية. وال ا د يقول ان المسيا رخ  ال  بالرًو القدس )
 

 -(:0-0:6أعاإلبركسيس )
 و رجل اسمه حنانيا و امراته سفيرة باع ملكا. -0  " 
 ر ذلك و اتى بجزء و وضعه عند ارجل الرسل.و اختلس من الثمن و امراته لها خب -2 
 فقال بطرس يا حنانيا لماذا مال الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس و تختلس من ثمن الحقل. -3 
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اليس و هو باق كان يبقى لك و لما بيع الم يكن في سلطانك فما بالك وضعت في قلبك هذا االمر انت  -4 
 لم تكذب على الناس بل على ال.

 فلما سمع حنانيا هذا الكالم وقع و مات و صار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك. -6 
 "  فنهض االحداث و لفوه و حملوه خارجا و دفنوه -0 

 البولس واإلبركسيس:
اإليمان ال يجخ ان يكاون  اهرياًا فاي ريااء فهاذا ماا جعال  نانياا يماوت. والريااء يجعال الشايطان يما  القلاخ كماا 

ع  نانياااا والنتيجاااة ماااوت. واإليماااان لااايس باأللقااااخ والااادرجات اي لااايس  يماااان شاااكلي لهاااوذا انااات تسااامى  ااادث مااا
 يهوديًا.. وتسمى مهذخ ل غبياء..
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 يوم الجمعة من األسبوع الثالث
 القراءات:

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (1,7: 46مز)
 (24-21:00)مت
 (2,0: 046مز)

 (40-40:22)مت
 (29-26:2)رو

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس:
ـــــــــــــــــداس: ـــــــــــــــــل الق  إنجي

 

 (2:3,3يو0)
 (00-6:6)أع
 (00,9: 16مز)

 (39-30:1)يو

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة

 
 -(:39-30:1يوإنجيل القداس )

 قال يسوع لليهود الذين امنوا به انكم ان ثبتم في كالمي فبالحقيقة تكونون تالميذي.ف -30 " 
 و تعرفون الحق و الحق يحرركم. -32 
 اجابوه اننا ذرية ابراهيم و لم نستعبد الحد قط كيف تقول انت انكم تصيرون احرارا. -33 
 عبد للخطية.اجابهم يسوع الحق الحق اقول لكم ان كل من يعمل الخطية هو  -34 
 و العبد ال يبقى في البيت الى االبد اما االبن فيبقى الى االبد. -36 
 فان حرركم االبن فبالحقيقة تكونون احرارا. -30 
 انا عالم انكم ذرية ابراهيم لكنكم تطلبون ان تقتلوني الن كالمي ال موضع له فيكم. -37 
 رايتم عند ابيكم. انا اتكلم بما رايت عند ابي و انتم تعملون ما -31 
 "  اجابوا و قالوا له ابونا هو ابراهيم قال لهم يسوع لو كنتم اوالد ابراهيم لكنتم تعملون اعمال ابراهيم -39 

  نجيل القداس:
المسيا يريد ان يعطينا  ياة  وهو اتى لهذا. ولكن ينبني ان ن يا في  رية  فال  ياة مع العبودية لشهوات العالم 

(= مان يكتشاف اللؤلاؤة كثيارة الاثمن 1:14ال رية هو ان نعرف المسيا  والمسايا هاو ال اق )ياو وخطاياي. وطريق
 يبيع بقية الآللد )شهوات العالم(.

 
أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي, وأمجد اسـمك إلـى األبـد,  " -(:00,9: 16مزمور إنجيل القداس )مز

 "  عظيم. هلليلوياألنك أنت عظيم وصانع العجائب, أنت وحدك اإلله ال
 ملمور اإلنجيل:

 هذا تسبيا من ت رر  ذ عرف المسيا وصارت له  ياة." أعترف لك أيها الرب إلهي.."
 

 رجوع للفهرس
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الرب يحل المقيدين. الرب يقيم الساقطين. الرب يحكم العميان. الرب يحـب  " -(:1,7: 46مزمزمور العشية )
 "  الصديقين. هلليلويا

 ملمور العشية:
 من يقدم توبة ي رري اك ويقيمه من موت الخطية لتكون له  ياة."= دين ويقيم الساقطينالرب يحل المقي"
 اي يقود الخطاة العميان لطريق ال رية. لكن هذا لمن يريد." م العميانك  حَ الرب ي  "
 

 -(:24-21:00متإنجيل العشية )
 ب.حينئذ ابتدا يوبخ المدن التي صنعت فيها اكثر قواته النها لم تت -21 " 
ويل لك يا كورزين ويل لك يا بيت صيدا النه لو صنعت في صور و صيدا القوات المصنوعة فيكما  -20 

 لتابتا قديما في المسوح و الرماد.
 و لكن اقول لكم ان صور و صيدا تكون لهما حالة اكثر احتماال يوم الدين مما لكما. -22 
ين الى الهاوية النه لو صنعت في سدوم القوات و انت يا كفرناحوم المرتفعة الى السماء ستهبط -23 

 المصنوعة فيك لبقيت الى اليوم.
 "  و لكن اقول لكم ان ارض سدوم يكون لها حالة اكثر احتماال يوم الدين مما لك -24 

  نجيل العشية:
 المسيا يوبت من ال يقدم توبة. فالمسيا يريد ان يعطي  ياة  ولكن هذا لمن قدم توبة وت رر.

 
ســبحي يــا نفســي للــرب. أســبح الــرب فــى حيــاتي. طــوبى لمــن إلــه يعقــوب  " -:(2,0: 046مــز)ر بــاكر مزمــو 

 "  معينه. واتكاله على الرب إلهه. هلليلويا
 ملمور باكر:

كاال ماان ت اارر هااو قااادر ان يساابا. والعكااس فماان هااو مساابي فااي باباال ال يسااتطيع ان "= ســبحي يــا نفســي الــرب"
وال اا   رتباااي اليهاود ماان سااؤال الاارخ لهاام   يطان الاذي يسااتعبد الخاااطد.( وباباال ترماال للشاا4-1:122يسابا )ماال

فهم فى  الة عمى كامل اليوهمون شيئًا . وبالتالى غير قادرين ان يعرفوي . فمن يعرفه هاو فقاط مان يساتطيع ان 
 يسب ه .

 
 -(:40-40:22متإنجيل باكر )

 و فيما كان الفريسيون مجتمعين سالهم يسوع. -40 " 
 ماذا تظنون في المسيح ابن من هو قالوا له ابن داود. قائال -42 
 قال لهم فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائال. -43 
 قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك. -44 
 فان كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه. -46 
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 "  يجسر احد ان يساله بتةفلم يستطع احد ان يجيبه بكلمة و من ذلك اليوم لم  -40 
  نجيل باكر:

ولكاان هااؤالء  المساايا قااادر ان ي اارر التااائبين ماان ساالطان  بلاايس فهااو  باان اك وهااو يضااع الشااياطين ت اات قدميااه.
 غير راغبين فى معرفة المسيا .

 
 -(:29-26:2روالبولس )

 صار ختانك غرلة.فان الختان ينفع ان عملت بالناموس و لكن ان كنت متعديا الناموس فقد  -26 " 
 اذا ان كان االغرل يحفظ احكام الناموس افما تحسب غرلته ختانا. -20 
و تكون الغرلة التي من الطبيعة و هي تكمل الناموس تدينك انت الذي في الكتاب و الختان تتعدى  -27 

 الناموس.
 لحم ختانا.الن اليهودي في الظاهر ليس هو يهوديا و ال الختان الذي في الظاهر في ال -21 
بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي و ختان القلب بالروح ال بالكتاب هو الختان الذي مدحه ليس مـن  -29 

 " الناس بل من ال
 البولس:

 الختان بالرًو  هو عمل الرًو القدس ليقطع م بة العالم من القلخ  وهذا هو ما ي رر.
 

 -(:3-2:3يو0الكاثوليكون )
االن نحن اوالد ال و لم يظهر بعد ماذا سنكون و لكن نعلم انه اذا اظهر نكون مثله الننا  ايها االحباء -2 " 

 سنراه كما هو.
 " و كل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر -3 

 الكاثوليكون:
شاابهه فااي ا اننااا كأبناااء ك ساانكون ان الرو ااي ونت اارر هااو رجاؤناامااا يساااعدنا علااى ان نطهاار انوساانا ونصاال للختاا

 مجدي وذلي ألننا سنراي كما هو.
 

 -(:00-6:6أعاإلبركسيس )
 فلما سمع حنانيا هذا الكالم وقع و مات و صار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك. -6 " 
 فنهض االحداث و لفوه و حملوه خارجا و دفنوه. -0 
 ما جرى. ثم حدث بعد مدة نحو ثالث ساعات ان امراته دخلت و ليس لها خبر -7 
 فاجابها بطرس قولي لي ابهذا المقدار بعتما الحقل فقالت نعم بهذا المقدار. -1 
فقال لها بطرس ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب هوذا ارجل الذين دفنوا رجلك على الباب و  -9 

 سيحملونك خارجا.
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فحملوها خارجا و دفنوها بجانب  فوقعت في الحال عند رجليه و ماتت فدخل الشباب و وجدوها ميتة -01 
 رجلها.

 "  فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة و على جميع الذين سمعوا بذلك -00 
 اإلبركسيس:

هنا نجد الموت والخوف للمستعبد ألركان هذا العاالم ) نانياا( والاذين سامعوا خاافوا  هاؤالء الاذي خاافوا كاان ماالال 
طهر نوسه من م بة العالم تكاون لاه  يااة والعكاس فاالموت لمان يعاي  في داخلهم بعن اإلستعباد للعالم  ومن ي

 مستعبدًا للخطية.
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 يوم السبت من األسبوع الثالث
 القراءات:

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (9: 30مز)
 (30-29:06)مت
 (2,0: 010مز)

 (03-01:7)يو
 (00-6:3)غل

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 ركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس:اإلب

 مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس:
ـــــــــــــــــداس: ـــــــــــــــــل الق  إنجي

 

 (00-2:3يو0)
 (21-02:6)أع
 (7: 09مز)

 (60-47:0)يو

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة

 
 -(:60-47:0يوإنجيل القداس )

 الحق الحق اقول لكم من يؤمن بي فله حياة ابدية. -47  " 
 انا هو خبز الحياة. -41 
 اباؤكم اكلوا المن في البرية و ماتوا. -49 
 هذا هو الخبز النازل من السماء لكي ياكل منه االنسان و ال يموت. -61 
انا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء ان اكل احد من هذا الخبز يحيا الى االبد و الخبز الذي انا  -60 

 اجل حياة العالم.اعطي هو جسدي الذي ابذله من 
 فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين كيف يقدر هذا ان يعطينا جسده لناكل. -62 
فقال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم ان لم تاكلوا جسد ابن االنسان و تشربوا دمه فليس لكم حياة  -63 

 فيكم.
 خير.من ياكل جسدي و يشرب دمي فله حياة ابدية و انا اقيمه في اليوم اال -64 
 الن جسدي ماكل حق و دمي مشرب حق. -66 
 " من ياكل جسدي و يشرب دمي يثبت في و انا فيه -60 

  نجيل القداس:
 نجياال األ ااد هااو عاان ان المساايا يعطااي  ياااة. وهنااا ناارى ان اإلفخارسااتيا اي التناااول ماان جسااد الاارخ ودمااه هااي 

تنا عان ال ريااة ماان شاهوات العااالم والختااان بااالرًو طرياق ال ياااة والثبااات فاي المساايا. وقااراءات األياام السااابقة  اادث
 يوًر بالتناول ويشبع.و  يثبت فى المسيا ومعرفة المسيا بالرًو القدس وال ياة السماوية  ومن يوعل

 
يكلــل الــرب جميـع ســؤاالتك. اآلن علمــت أن الـرب قــد خلــص مســيحه. " -(:7: 09مزمـور إنجيــل القــداس )مـز

 "  خالص يمينه. هلليلويا يستجيب له من سماء قدسه. باقتدار

 رجوع للفهرس
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  فاالخال  تام واعااد المسايا لناا  اك كلل جميع ماا ارادي المسايا لناا" يكلل الرب جميع سؤاالتك" ملمور القداس:
ليعطيناا المسايا  ياتاه وكاان هاذا بجبااروت " خلــص مسـيحه". واقاماه= ال يااة بعاد ان كناا قاد فقادناها بخطياة آدم 

  ال  ستمرار لذبي ة الصليخ. واإلفخارستيا ما هى ".الص يمينهبصقتدارات خ"خالصه على الصليخ= 
 

 "  سأفهمك وأعلمك الطريق. التي تسلك فيها. وانصت عليك عيني. هلليلويا " -(:9: 30مزمزمور العشية )
 ملمور العشية:

 هذا عمل الرًو القدس انه يرينا طريق ال ياة وطريق السماء." سأفهمك وأعلمك"
 

 -(:30-29:06متإنجيل العشية )
 ثم انتقل يسوع من هناك و جاء الى جانب بحر الجليل و صعد الى الجبل و جلس هناك. -29"  
فجاء اليه جموع كثيرة معهم عرج و عمي و خرس و شل و اخرون كثيرون و طرحوهم عند قدمي  -31 

 يسوع فشفاهم.
يمشـون و العمـي يبصـرون و  حتى تعجـب الجمـوع اذ راوا الخـرس يتكلمـون و الشـل يصـحون و العـرج -30 

 " مجدوا اله اسرائيل
  نجيل العشية:

فناارى ونساامع ونااتلمس الساامائيات  امااا وتكااون لنااا  ياااة المساايا يشااوي كثياارين  عالنااًا ألنااه اتااى ليشااوي طبيعتنااا 
 (1:2الخطية فتصيخ كل هذا بالعجل= لي  سم اني  ي وانت ميت )رؤ

 
لـى األبــد رحمتــه. فليقــل الـذين نجــوا مــن قبــل أعتـرف للــرب ف " -:(2,0: 010مــز)مزمـور بــاكر  صنــه صــالح. وا 
 "  الرب. هلليلويا
 ملمور باكر:

والمرتاال هنااا يلااوم ماان لاام يعتاارف بالمساايا لساابخ " اعتــرف للــرب فصنــه صــالح"كاال ماان آماان وعاارف المساايا يقااول 
 .ون ن فلنعترف بالخال  الذي اتى به المسيا" فليقل الذين نجوا من قبل الرب"الخوف ويقول 

 
  -(:03-01:7يوإنجيل باكر )

 و لما كان اخوته قد صعدوا حينئذ صعد هو ايضا الى العيد ال ظاهرا بل كانه في الخفاء. -01 "
 فكان اليهود يطلبونه في العيد و يقولون اين ذاك. -00 
 و كان في الجموع مناجاة كثيرة من نحوه بعضهم يقولون انه صالح و اخرون يقولون ال بل يضل -02 

 الشعب.
 "  و لكن لم يكن احد يتكلم عنه جهارا لسبب الخوف من اليهود -03 

  نجيل باكر:
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هنااا ناارى صااورة عكسااية إلنجياال عشااية. فاااليهود عميااان ال يقاادرون ان يعرفااوا المساايا.  تااى ماان عاارف خاااف ان 
 يتكلم عنه جهارًا.

 
 -(:00-6:3غلالبولس )

 باعمال الناموس ام بخبر االيمان.فالذي يمنحكم الروح و يعمل قوات فيكم ا -6 " 
 كما امن ابراهيم بال فحسب له برا. -0 
 اعلموا اذا ان الذين هم من االيمان اولئك هم بنو ابراهيم. -7 
 و الكتاب اذ سبق فراى ان ال بااليمان يبرر االمم سبق فبشر ابراهيم ان فيك تتبارك جميع االمم. -1 
 تباركون مع ابراهيم المؤمن.اذا الذين هم من االيمان ي -9 
الن جميع الذين هم من اعمال الناموس هم تحت لعنة النه مكتوب ملعون كل من ال يثبت في جميع  -01 

 ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به.
 "  و لكن ان ليس احد يتبرر بالناموس عند ال فظاهر الن البار بااليمان يحيا -00 

 البولس:
 ة علينا ان نؤمن ولتستمر  ياة المسيا فينا علينا ان نعمل.ليكون لنا  يا

 
  -(:00-2:3يو0الكاثوليكون )

ايها االحباء االن نحن اوالد ال و لم يظهر بعد ماذا سنكون و لكن نعلم انه اذا اظهر نكون مثله الننا  -2 "
 سنراه كما هو.

 و كل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. -3 
 كل من يفعل الخطية يفعل التعدي ايضا و الخطية هي التعدي. -4 
 و تعلمون ان ذاك اظهر لكي يرفع خطايانا و ليس فيه خطية. -6 
 كل من يثبت فيه ال يخطك كل من يخطك لم يبصره و ال عرفه. -0 
 ايها االوالد ال يضلكم احد من يفعل البر فهو بار كما ان ذاك بار. -7 
طية فهو من ابليس الن ابليس من البدء يخطك الجل هذا اظهر ابن ال لكي ينقض من يفعل الخ -1 

 اعمال ابليس.
كل من هو مولود من ال ال يفعل خطية الن زرعه يثبت فيه و ال يستطيع ان يخطك النه مولود من  -9 

 ال.
  و كذا من ال يحب اخاه.بهذا اوالد ال ظاهرون و اوالد ابليس كل من ال يفعل البر فليس من ال -01 
  " الن هذا هو الخبر الذي سمعتموه من البدء ان يحب بعضنا بعضا -00 

 الكاثوليكون:
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والـذي يعمـل الخطيـة فصنـه "لنا رجاء ان نكون شبهه  ذا ا هر  وبسابخ هاذا الرجااء نطهار انوسانا لنساتمر ا يااء. 
 ذها.اي مصيري الموت وفقدان ال ياة التي كان قد اخ" من الشيطان

 
 -(:21-02:6أعاإلبركسيس )

و جرت على ايدي الرسل ايات و عجائب كثيرة في الشعب و كان الجميع بنفس واحدة في رواق  -02 " 
 سليمان.

 و اما االخرون فلم يكن احد منهم يجسر ان يلتصق بهم لكن كان الشعب يعظمهم. -03 
 اء.و كان مؤمنون ينضمون للرب اكثر جماهير من رجال و نس -04 
حتى انهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع و يضعونهم على فرش و اسرة حتى اذا جاء  -06 

 بطرس يخيم و لو ظله على احد منهم.
و اجتمع جمهور المدن المحيطة الى اورشليم حاملين مرضى و معذبين من ارواح نجسة و كانوا  -00 

 يبراون جميعهم.
 الذين معه الذين هم شيعة الصدوقيين و امتالوا غيرة. فقام رئيس الكهنة و جميع -07 
 فالقوا ايديهم على الرسل و وضعوهم في حبس العامة. -01 
 و لكن مالك الرب في الليل فتح ابواب السجن و اخرجهم و قال. -09 
 "  اذهبوا قفوا و كلموا الشعب في الهيكل بجميع كالم هذه الحياة -21 

 اإلبركسيس:
تي في الرسل كانت تشوي الناس  وتوتا ابواخ السجن امامهم ليخرجوا ويكلموا الناس بكلمات ال ياة. قوة ال ياة ال

 فهذي  رادة اك ان يعطي  ياة للناس.
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 يوم األحد الثالث من الخمسين المقدسة

 القراءات:
 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (0: 004مز)
 (21-02:1)يو
 (4,3: 004مز)

 (31-20:1)يو
 (07-0:3)كو

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس:
ـــــــــــــــــداس: ـــــــــــــــــل الق  إنجي

 

 (24-03:3يو0)
 (43-37:01)أع
 (07: 003مز)

 (42-0:4)يو

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة

 
 -(:42-0:4يوإنجيل القداس )

 فلما علم الرب ان الفريسيين سمعوا ان يسوع يصير و يعمد تالميذ اكثر من يوحنا. -0 " 
 مع ان يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تالميذه. -2 
 ترك اليهودية و مضى ايضا الى الجليل. -3 
 و كان ال بد له ان يجتاز السامرة. -4 
 الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه.فاتى الى مدينة من السامرة يقال لها سوخار بقرب  -6 
و كانت هناك بئر يعقوب فاذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر و كان نحو الساعة  -0 

 السادسة.
 فجاءت امراة من السامرة لتستقي ماء فقال لها يسوع اعطيني الشرب. -7 
 ما.الن تالميذه كانوا قد مضوا الى المدينة ليبتاعوا طعا -1 
فقالت له المراة السامرية كيف تطلب مني لتشرب و انت يهودي و انا امراة سامرية الن اليهود ال  -9 

 يعاملون السامريين.
اجاب يسوع و قال لها لو كنت تعلمين عطية ال و من هو الذي يقول لك اعطيني الشرب لطلبت انت  -01 

 منه فاعطاك ماء حيا.
 ال دلو لك و البئر عميقة فمن اين لك الماء الحي.قالت له المراة يا سيد  -00 
 العلك اعظم من ابينا يعقوب الذي اعطانا البئر و شرب منها هو و بنوه و مواشيه. -02 
 اجاب يسوع و قال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا. -03 
ء الذي اعطيه يصير فيه و لكن من يشرب من الماء الذي اعطيه انا فلن يعطش الى االبد بل الما -04 

 ينبوع ماء ينبع الى حياة ابدية.

 رجوع للفهرس
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 قالت له المراة يا سيد اعطني هذا الماء لكي ال اعطش و ال اتي الى هنا الستقي. -06 
 قال لها يسوع اذهبي و ادعي زوجك و تعالي الى ههنا. -00 
 اجابت المراة و قالت ليس لي زوج قال لها يسوع حسنا قلت ليس لي زوج. -07 
 النه كان لك خمسة ازواج و الذي لك االن ليس هو زوجك هذا قلت بالصدق. -01 
 قالت له المراة يا سيد ارى انك نبي. -09 
 اباؤنا سجدوا في هذا الجبل و انتم تقولون ان في اورشليم الموضع الذي ينبغي ان يسجد فيه. -21 
 هذا الجبل و ال في اورشليم تسجدون لالب.قال لها يسوع يا امراة صدقيني انه تاتي ساعة ال في  -20 
 انتم تسجدون لما لستم تعلمون اما نحن فنسجد لما نعلم الن الخالص هو من اليهود. -22 
و لكن تاتي ساعة و هي االن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون لالب بالروح و الحق الن االب  -23 

 طالب مثل هؤالء الساجدين له.
 ين يسجدون له فبالروح و الحق ينبغي ان يسجدوا.ال روح و الذ -24 
 قالت له المراة انا اعلم ان مسيا الذي يقال له المسيح ياتي فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء. -26 
 قال لها يسوع انا الذي اكلمك هو. -20 
تطلب او لماذا  و عند ذلك جاء تالميذه و كانوا يتعجبون انه يتكلم مع امراة و لكن لم يقل احد ماذا -27 

 تتكلم معها.
 فتركت المراة جرتها و مضت الى المدينة و قالت للناس. -21 
 هلموا انظروا انسانا قال لي كل ما فعلت العل هذا هو المسيح. -29 
 فخرجوا من المدينة و اتوا اليه. -31 
 و في اثناء ذلك ساله تالميذه قائلين يا معلم كل. -30 
 عام الكل لستم تعرفونه انتم.فقال لهم انا لي ط -32 
 فقال التالميذ بعضهم لبعض العل احدا اتاه بشيء لياكل. -33 
 قال لهم يسوع طعامي ان اعمل مشيئة الذي ارسلني و اتمم عمله. -34 
اما تقولون انه يكون اربعة اشهر ثم ياتي الحصاد ها انا اقول لكم ارفعوا اعينكم و انظروا الحقول  -36 

 ضت للحصاد.انها قد ابي
 و الحاصد ياخذ اجرة و يجمع ثمرا للحياة االبدية لكي يفرح الزارع و الحاصد معا. -30 
 النه في هذا يصدق القول ان واحدا يزرع و اخر يحصد. -37 
 انا ارسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه اخرون تعبوا و انتم قد دخلتم على تعبهم. -31 
ثيرون من السامريين بسبب كالم المراة التي كانت تشهد انه قال لي كل ما فامن به من تلك المدينة ك -39 

 فعلت.
 فلما جاء اليه السامريون سالوه ان يمكث عندهم فمكث هناك يومين. -41 



 (يوم األ د الثالث من الخمسين المقدسة) قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 

 

151 

 فامن به اكثر جدا بسبب كالمه. -40 
هــو بالحقيقــة  و قــالوا للمــراة اننــا لســنا بعــد بســبب كالمــك نــؤمن الننــا نحــن قــد ســمعنا و نعلــم ان هــذا -42 

 "  العالم المسيح مخلص
  نجيل القداس:

المسيا يعطي ماء من يشربه ال يعط   لاى األباد. اي ُياروى كال ا تياجاات اإلنساان فاال ي تاا  للعاالم بشاهواته. 
 وهو يعطي  ياة ابدية. وهو يم نا من الرًو القدس الم يي والمعلي.

 
ا وباركنا, بارك بيت إسرائيل بارك بيت هارون, بارك بيت الرب ذكرن " -(:07: 003مزمور إنجيل القداس )مز

 "  الذين يخافون الرب, الصغار مع الكبار. هلليلويا
 ملمور القداس:

بـارك "اي اعطاناا  يااة ابدياة وفاًر ابادي  وم ناا باالرًو القادس اع ام بركاة  صالنا عليهاا. " الرب ذكرنا وباركنـا"
ال ياة لكن البد ان نساتمر نصالي ونطلاخ بلجاجاة لنمتلاد  فااك يعطاي مع ان اك اعطى البركة و "= بيت إسرائيل

. اإلماتالء  ( 1:  1تاى 1(+  ضرم موهبة اك التاي فياي بوضاع يادي...) 12:11الرًو القدس للذين يسألونه )لو
 بالرًو القدس هو عملية مستمرة العمر كله   والنمو واإلمتالء المستمر عالمة ال ياة .

 
أحببت أن يسمع الرب صوت تضرعي. ألنه أمـال بسـمعه إلـّى. فدعوتـه فـى  " -(:0: 004مزمزمور العشية )
 "  أيامي. هلليلويا
 ملمور العشية:

 اك اعطانا  ياة لكن البد ان نستمر في التضرع." أحببت أن يسمع الرب صوت تضرعي"
 

 -(:21-02:1يوإنجيل العشية )
العالم من يتبعني فال يمشي في الظلمة بل يكون له نور  ثم كلمهم يسوع ايضا قائال انا هو نور -02 " 

 الحياة.
 فقال له الفريسيون انت تشهد لنفسك شهادتك ليست حقا. -03 
اجاب يسوع و قال لهم و ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي حق الني اعلم من اين اتيت و الى اين  -04 

 هب.اذهب و اما انتم فال تعلمون من اين اتي و ال الى اين اذ
 انتم حسب الجسد تدينون اما انا فلست ادين احدا. -06 
 و ان كنت انا ادين فدينونتي حق الني لست وحدي بل انا و االب الذي ارسلني. -00 
 و ايضا في ناموسكم مكتوب ان شهادة رجلين حق. -07 
 انا هو الشاهد لنفسي و يشهد لي االب الذي ارسلني. -01 
 وك اجاب يسوع لستم تعرفونني انا و ال ابي لو عرفتموني لعرفتم ابي ايضا.فقالوا له اين هو اب -09 
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هذا الكالم قاله يسوع في الخزانة و هو يعلم في الهيكل و لم يمسكه احد الن ساعته لم تكن قد جاءت  -21 
 "  بعد

  نجيل العشية:
فال يمشي في ال لمة. فهي  ياة " الحياةينال نور "المسيا اعطانا  ياة ابدية بإت ادنا به. ومن له ال ياة له نور 

. وعمل الرًو القدس انه يكشف لنا المسيا ويجعلنا نعرفه ليأخذ مما لاي ويخباركم )ياو ( 14:11كلها فًر ووضًو
وبالتالي يعلن النور ويعطي  ستنارة. ونجد هنا اليهود على العكس فهم في  لمة وبالتالي فهم ليس لهم  ياة  فهم 

 (.2:12وال اإلبن )يو لم يعرفوا ال ادخ
 

لهنـا يـرحم  " -:(4,3: 004مز)مزمور باكر  باسم الرب دعوت. يارب نِر نفسي. الـرب هـو رحـوم وصـديق. وا 
 " الذي يحفظ األطفال هو الرب. إتضعت فخلصني. هلليلويا

 ملمور باكر:
هناا يار م الاذي =  لويتضـعل فاال يماوت فاي خطايااي  باسـم الـرب دعـوت= ل يصار من يسمع ما قيل في اإلنجيل 

 ".إتضعت فخلصني"ي و  األطوال هو الرخ. 
 

 -(:31-20:1يوإنجيل باكر )
قال لهم يسوع ايضا انا امضي و ستطلبونني و تموتون في خطيتكم حيث امضي انا ال تقدرون انتم  -20 " 

 ان تاتوا.
 توا.فقال اليهود العله يقتل نفسه حتى يقول حيث امضي انا ال تقدرون انتم ان تا -22 
 فقال لهم انتم من اسفل اما انا فمن فوق انتم من هذا العالم اما انا فلست من هذا العالم. -23 
 فقلت لكم انكم تموتون في خطاياكم النكم ان لم تؤمنوا اني انا هو تموتون في خطاياكم. -24 
 فقالوا له من انت فقال لهم يسوع انا من البدء ما اكلمكم ايضا به. -26 
لي اشياء كثيرة اتكلم و احكم بها من نحوكم لكن الذي ارسلني هو حق و انا ما سمعته منه فهذا  ان -20 

 اقوله للعالم.
 و لم يفهموا انه كان يقول لهم عن االب. -27 
فقال لهم يسوع متى رفعتم ابن االنسان فحينئذ تفهمون اني انا هو و لست افعل شيئا من نفسي بل  -21 

 ني ابي.اتكلم بهذا كما علم
 و الذي ارسلني هو معي و لم يتركني االب وحدي الني في كل حين افعل ما يرضيه. -29 
 "  و بينما هو يتكلم بهذا امن به كثيرون -31 

  نجيل باكر:
فاال يكاون لهام  يااة. فهام لام يعرفاوا " ستطلبونني فال تجدونني وتموتون في خطاياكمالمسيا يقول لمن لم ياؤمن ل

 ينور لهم خطاياهم. فالمسيا بدمه ينور الخطايا. سوف منإذًا ف   لم يؤمنوا بالمسيا المسيا  وطالما
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  -(:07-0:3كوالبولس )
 فان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين ال. -0 "
 اهتموا بما فوق ال بما على االرض. -2 
 في ال. النكم قد متم و حياتكم مستترة مع المسيح -3 
 متى اظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون انتم ايضا معه في المجد. -4 
 فاميتوا اعضاءكم التي على االرض الزنى النجاسة الهوى الشهوة الردية الطمع الذي هو عبادة االوثان. -6 
 االمور التي من اجلها ياتي غضب ال على ابناء المعصية. -0 
 سلكتم قبال حين كنتم تعيشون فيها. الذين بينهم انتم ايضا -7 
 و اما االن فاطرحوا عنكم انتم ايضا الكل الغضب السخط الخبث التجديف الكالم القبيح من افواهكم. -1 
 ال تكذبوا بعضكم على بعض اذ خلعتم االنسان العتيق مع اعماله. -9 
 و لبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. -01 
 ليس يوناني و يهودي ختان و غرلة بربري و سكيثي عبد حر بل المسيح الكل و في الكل.حيث  -00 
 فالبسوا كمختاري ال القديسين المحبوبين احشاء رافات و لطفا و تواضعا و وداعة و طول اناة. -02 
سيح محتملين بعضكم بعضا و مسامحين بعضكم بعضا ان كان الحد على احد شكوى كما غفر لكم الم -03 

 هكذا انتم ايضا.
 و على جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. -04 
 و ليملك في قلوبكم سالم ال الذي اليه دعيتم في جسد واحد و كونوا شاكرين. -06 
لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى و انتم بكل حكمة معلمون و منذرون بعضكم بعضا بمزامير و تسابيح  -00 

 ية بنعمة مترنمين في قلوبكم للرب.و اغاني روح
 " و كل ما عملتم بقول او فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين ال و االب به -07 

 البولس:
أطلبـوا مـا فـوق ن ن قمنا مع المسا فلنا  ياة مستترة معه. لكن علينا ان نهتم بالسامائيات= = فصن كنتم قد قمتم

 .كم.. الزنا والنجاسة لتستمروا أحياءحيث المسيح جالس. وأميتوا أعضاء
 

 -(:24-03:3يو0الكاثوليكون )
 ال تتعجبوا يا اخوتي ان كان العالم يبغضكم. -03 " 
 نحن نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياة الننا نحب االخوة من ال يحب اخاه يبق في الموت. -04 
 ان كل قاتل نفس ليس له حياة ابدية ثابتة فيه. كل من يبغض اخاه فهو قاتل نفس و انتم تعلمون -06 
 بهذا قد عرفنا المحبة ان ذاك وضع نفسه الجلنا فنحن ينبغي لنا ان نضع نفوسنا الجل االخوة. -00 
 و اما من كان له معيشة العالم و نظر اخاه محتاجا و اغلق احشاءه عنه فكيف تثبت محبة ال فيه. -07 
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 كالم و ال باللسان بل بالعمل و الحق.يا اوالدي ال نحب بال -01 
 و بهذا نعرف اننا من الحق و نسكن قلوبنا قدامه. -09 
 النه ان المتنا قلوبنا فال اعظم من قلوبنا و يعلم كل شيء. -21 
 ايها االحباء ان لم تلمنا قلوبنا فلنا ثقة من نحو ال. -20 
 نعمل االعمال المرضية امامه.و مهما سالنا ننال منه الننا نحفظ وصاياه و  -22 
 و هذه هي وصيته ان نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح و نحب بعضنا بعضا كما اعطانا وصية. -23 
 "  و من يحفظ وصاياه يثبت فيه و هو فيه و بهذا نعرف انه يثبت فينا من الروح الذي اعطانا -24 

 الكاثوليكون:
 ة.بدون م بة نستمر في الموت وال تكون لنا  يا

 
  -(:43-37:01أعاإلبركسيس )

 انتم تعلمون االمر الذي صار في كل اليهودية مبتدئا من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا. -37 "
يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه ال بالروح القدس و القوة الذي جال يصنع خيرا و يشفي جميع  -31 

 ه.المتسلط عليهم ابليس الن ال كان مع
 و نحن شهود بكل ما فعل في كورة اليهودية و في اورشليم الذي ايضا قتلوه معلقين اياه على خشبة. -39 
 هذا اقامه ال في اليوم الثالث و اعطى ان يصير ظاهرا. -41 
ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق ال فانتخبهم لنا نحن الذين اكلنا و شربنا معه بعد قيامته من  -40 

 ت.االموا
 و اوصانا ان نكرز للشعب و نشهد بان هذا هو المعين من ال ديانا لالحياء و االموات. -42 
 "  له يشهد جميع االنبياء ان كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا -43 

 اإلبركسيس:
 ال  ياة سوى بمنورة الخطايا وهذا تم بالوداء الذي تممه المسيا. هذي هي كرالة الرسل.
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 أناجيل األسبوع الرابع

 نجيل األ د القادم عن المسيا نور العالم. فوي البرية كان هناي عمود نار يرشد الشاعخ فاي متاهاة البرياة. وفاي 
هذا العالم يقدم المسيا نوسه كنور يرشدنا خالل  لمة هذا العالم. يرشدنا برو ه القدوس وب ياته ووصاياي لسرا  

( والمسايا يقادم ذاتاه لناا ناورًا  قيقياًا لنعرفاه ونعيشاه ونسالي فياه  هاو 150:114مللرجلي كالمي ونور لسبيليل )
يعطينااا نوسااه لن يااا بااه ونلمسااه. و تااى نتمتااع بااه يجااخ ان نسااير فااي النااور اي ناااللم الوصااية المقدسااة والتمتااع 

 ختيااار هااذا  .باإلنجياال كاال يااوم ونساالي بم بااة مااع الجميااع  ونااؤمن بااالنور اي نصاادق مواعيااد اك تصااديقًا مطلقاااً 
 الطريق هو  ختيار  ر فلنجرخ ولن نندم .

. فماان يعماال اعمااال  بااراهيم هااو سااالي فااي النااور واليهااود يطلبااون قتاال  بااراهيمالنااور هنااا هااو اعمااال يــوم اإلثنــين: 
 والنور هو كالم ووصايا اك.. المسيا فهم يسلكون في ال لمة ويعملون اعمال  بليس ابيهم 

ل اعمال نور ي يا ل بد. ولكي نكون نورًا يجذخ ادخرين نرى ضرورة السالوي بم باة وفاي من يعميوم الثالثاء: 
 طاعة ك وبإيمان وثقة في اك  في هر وجهه علينا.

يواارق اإلنجياال بااين المعرفااة ال قيقيااة والمعرفااة الناشااة. والمعرفااة ال قيقيااة للمساايا تااأتي ماان تنويااذ يــوم األربعــاء: 
. والمعرفااة ال قيقيااة هااي  ت اااد بالمساايا وبالتااالي  ياااة وتبعااًا لهااذا ( 12 – 14:  2)ماات الوصااية

 نور وتعلية وسالم في ر لة  ياتنا.
نور من نور  لكان هنااي صاراع باين الناور وال لماة  وال لماة دائماًا المسيا هو يهوي اإلله ال قيقي  يوم الخميس:

 . فلماذا الخوف من  رخ ابليس ضدنا . (0:1ال تدري النور )يو
وهااذا اإليمااان يجعاال  . المساايا يعلاان صاارا ة انااه  باان اك  نااور ماان نااور فهااو فااي ادخ وادخ فيااه م الجمعــة:يــو 

 الكنيسة تنمو وتكون نورًا  وعكس هذا لن يثبت. وعلينا ان نميل األرواً ونرفن الهرطقات.
 يااة ابدياة. لكان هناا  هو نوس  نجيل يوم األربعاء. فمن ينواذ الوصاايا سايعرف المسايا اي تكاون لاهيوم السبت: 

 نسمع عن بركات من يوعل هذا.
 المسيا هو نور طريقنا للسماء  ومن يؤمن ويسير في النور يصير  بنًا للنور.يوم األحد: 

 رجوع للفهرس
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 يوم اإلثنين من األسبوع الرابع
 القراءات:

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (0,6: 42مز)
 (21-07:00)مر
 (3: 42مز)

 (34-31:4)مر
 (1-4:4)رو

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس:
ـــــــــــــــــداس: ـــــــــــــــــل الق  إنجي

 

 (02-1:3يو0)
 (26-20:6)أع
 (016,10: 001مز)

 (42-39:1)يو

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة

 
 -(:42-39:1يوإنجيل القداس )

 اجابوا و قالوا له ابونا هو ابراهيم قال لهم يسوع لو كنتم اوالد ابراهيم لكنتم تعملون اعمال ابراهيم. -39 " 
و لكنكم االن تطلبون ان تقتلوني و انا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من ال هذا لم يعمله  -41 

 ابراهيم.
 نولد من زنا لنا اب واحد و هو ال. انتم تعملون اعمال ابيكم فقالوا له اننا لم -40 
فقـال لهـم يسـوع لـو كـان ال ابـاكم لكنـتم تحبـونني النـي خرجـت مـن قبـل ال و اتيـت النـي لـم ات مـن  -42 

 "  نفسي بل ذاك ارسلني
  نجيل القداس:

ن قتال المسايا اعمال  باراهيم هاي ناور  فلاو عملاوا كأعمالاه لكاانوا ابنااء ناور. ولكانهم هام ابنااء  لماة ألنهام يريادو 
 (.  ذًا النور هو اعمال ادباء القديسين.44:1وهذي اعمال  بليس ابيهم الذي كان قتااًل للناس منذ البدء )يو

 
مصباح لرجلي هو ناموسـك. ونـور لسـبيلي. فليضـك وجهـك  " -(:016,10: 001مزمور إنجيل القداس )مز

 "  على عبدك. هلليلويا
 ملمور اإلنجيل:

 هنا نجد كالم اك في الكتاخ المقدس هو نور لطريقنا." اموسك ونور لسبيليمصباح لرجلي هو ن"
 تضرع لكي يعطينا اك فهمًا كيف نسلي في ناموسه ووصاياي." علمني حقوقك"
 

لماذا أنت حزينة يا نفسي. ولماذا تزعجينني. توكلي على ال فصني أعترف  " -(:0,6: 42مزمزمور العشية )
 "  هي. هلليلوياله. خالص وجهي هو إل

 ملمور العشية:

 رجوع للفهرس
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 هي صرخة اي  نسان  لين او خائف في ر لة  ياته او ضل طريقه."= "لماذا أنت حزينة يا نفسي
 لماذا الخوف واك يعمل معنا  ذا  تكلنا عليه ويعطينا الخال ."= توكلي على ال.. خالص وجهي هو إلهي"
 

 -(:21-07:00مرإنجيل العشية )
 يات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي و يتكلمون بالسنة جديدة.و هذه اال -07 " 
 يحملون حيات و ان شربوا شيئا مميتا ال يضرهم و يضعون ايديهم على المرضى فيبراون. -01 
 ثم ان الرب بعدما كلمهم ارتفع الى السماء و جلس عن يمين ال. -09 
 " لرب يعمل معهم و يثبت الكالم بااليات التابعة امينو اما هم فخرجوا و كرزوا في كل مكان و ا -21 

  نجيل العشية:
 هي اعمال ست هر النور الذي فيهم." هذه اآليات ستتبع المؤمنين"
 

لــى  " -:(3: 42مــز)مزمــور بــاكر  إرســل نــورك وحقــك. فصنهمــا يهــديانني ويصــعدانني. إلــى جبلــك المقــدس. وا 
 "  مسكنك. هلليلويا

 ملمور باكر:
 صارت للهداية  صارت نورًا ومنارة تعلن ال ق." جبلك المقدس ومسكنك"الكنيسة 

 
 -(:34-31:4مرإنجيل باكر )

 و قال بماذا نشبه ملكوت ال او باي مثل نمثله. -31 " 
 مثل حبة خردل متى زرعت في االرض فهي اصغر جميع البزور التي على االرض. -30 
البقول و تصنع اغصانا كبيرة حتى تستطيع طيور  و لكن متى زرعت تطلع و تصير اكبر جميع -32 

 السماء ان تتاوى تحت ظلها.
 و بامثال كثيرة مثل هذه كان يكلمهم حسبما كانوا يستطيعون ان يسمعوا. -33 
 " و بدون مثل لم يكن يكلمهم و اما على انفراد فكان يفسر لتالميذه كل شيء -34 

  نجيل باكر:
متدت وصارت نورًا ي تماي باه مان هاو ساائر فاي ال لماة. صاارت مناارة الكنيسة هي ملكوت اك  وهي ق د نمت وا 

 تهدي وترشد ادخرين بالمسيا النور الذي فيها.
 

 -(:1-4:4روالبولس )
 اما الذي يعمل فال تحسب له االجرة على سبيل نعمة بل على سبيل دين. -4 " 
 مانه يحسب له برا.و اما الذي ال يعمل و لكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فاي -6 
 كما يقول داود ايضا في تطويب االنسان الذي يحسب له ال برا بدون اعمال. -0 
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 طوبى للذين غفرت اثامهم و سترت خطاياهم. -7 
 " طوبى للرجل الذي ال يحسب له الرب خطية -1 

 البولس:
فيكاون " ر الخطايـا وتسـتر اآلثـامتغفـ" قًا األعماال هاي الناور ال ااهر. لكان بادون  يماان فهاي ال شاد. فباإليماان 

 (4:10اإلنسان طاهرًا وي هر فيه نور المسيا. لطهر باإليمان قلوبهمل )اع
 

 -(:02-1:3يو0الكاثوليكون )
من يفعل الخطية فهو من ابليس الن ابليس من البدء يخطك الجل هذا اظهر ابن ال لكي ينقض  -1 " 

 اعمال ابليس.
 يفعل خطية الن زرعه يثبت فيه و ال يستطيع ان يخطك النه مولود من كل من هو مولود من ال ال -9 

 ال.
 بهذا اوالد ال ظاهرون و اوالد ابليس كل من ال يفعل البر فليس من ال و كذا من ال يحب اخاه. -01 
 الن هذا هو الخبر الذي سمعتموه من البدء ان يحب بعضنا بعضا. -00 
 لشرير و ذبح اخاه و لماذا ذبحه الن اعماله كانت شريرة و اعمال ليس كما كان قايين من ا -02 

 "اخيه بارة
 الكاثوليكون:

ال  كان اإليمان ميتاًا فنارى اعماال  هو يكمل البولس. فاإليمان يطهر القلوخ. لكن البد من األعمال بعد اإليمان وا 
 قايين  لمة واعمال هابيل نور.

 
 -(:26-20:6أعاإلبركسيس )

سمعوا دخلوا الهيكل نحو الصبح و جعلوا يعلمون ثم جاء رئيس الكهنة و الذين معه و دعوا فلما  -20 " 
 المجمع و كل مشيخة بني اسرائيل فارسلوا الى الحبس ليؤتى بهم.

 و لكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن فرجعوا و اخبروا. -22 
واقفين خارجا امام االبواب و لكن لما فتحنا لم  قائلين اننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرص و الحراس -23 

 نجد في الداخل احدا.
فلما سمع الكاهن و قائد جند الهيكل و رؤساء الكهنة هذه االقوال ارتابوا من جهتهم ما عسى ان  -24 

 يصير هذا.
يعلمـون  ثم جاء واحد و اخبرهم قائال هوذا الرجال الذين وضعتموهم في السجن هـم فـي الهيكـل واقفـين -26 

 " الشعب
 اإلبركسيس:
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التالمياذ صااروا ناورًا واعماالهم رآهاا الجميااع. لكان مان هاو فاي  لماة لاان يادري الناور. وال ا  عادم خاوف التالميااذ 
 من يخاف هو من يشي فى ان اعماله فيها خطأ يخجل منه.  وعودتهم للكرالة  فأعمالهم هي في النور.
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 يوم الثالثاء من األسبوع الرابع
 ات:القراء

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (0: 00مز)
 (40-36:4)مر
 (6,4: 00مز)

 (44-41:0)مر
 (20-09:3)رو

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمـــــور إنجيـــــل القـــــداس:
ـــــــــــــــــداس: ـــــــــــــــــل الق  إنجي

 

 (07-03:3يو0)
 (29-27:6)أع
 (2,0: 63مز)

 (66-60:1)يو

 
 تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة في الخمسين يوم المقدسة

 
 -(:66-60:1يوإنجيل القداس )

 الحق الحق اقول لكم ان كان احد يحفظ كالمي فلن يرى الموت الى االبد. -60 " 
ظ فقال له اليهود االن علمنا ان بك شيطانا قد مات ابراهيم و االنبياء و انت تقول ان كان احد يحف -62 

 كالمي فلن يذوق الموت الى االبد.
 العلك اعظم من ابينا ابراهيم الذي مات و االنبياء ماتوا من تجعل نفسك. -63 
اجاب يسوع ان كنت امجد نفسي فليس مجدي شيئا ابي هو الذي يمجدني الذي تقولون انتم انه  -64 

 الهكم.
عرفـه اكـون مـثلكم كاذبـا لكنـي اعرفـه و احفـظ و لستم تعرفونه و اما انا فاعرفه و ان قلت اني لسـت ا -66 

 "  قوله
  نجيل القداس:

 نجيل األ د القادم نجد فيه ان من يؤمن بالنور يصير  بنًا للنور ويسير في النور. ويوم امس اإلثنين نجد ان لاه 
قولاه ي وا  و " فلن يرى المـوت إلـى األبـداعمال نور. واليوم نجد انه لن يرى الموت= ل ن كان ا د ي و  كالمي 

 كالمي اي تكون اعماله اعمال نور. فمن يريد ان يسلي فى ال لمة سيتعثر ويموت .
 

اللهـم باسـمك خلصـني. وبقوتـك أحكـم لـي. اسـتمع يـا ال صـالتي.  " -(:2,0: 63مزمور إنجيل القداس )مـز
 "  وانصت إلى كالم فمي. هلليلويا

 ملمور القداس:
 عيننا اك ان نعمل اعمال نور فن يا ل بد.هكذا نتضرع لي"= اللهم بصسمك خلصني"
 

 رجوع للفهرس
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ليتراءف ال علينا ويباركنا. وليظهر وجهه علينا ويرحمنا. لتعرف فـى األرض  " -(:0: 00مزمزمور العشية )
 "  طريقك. وفى جميع األمم خالصك. هلليلويا

 ملمور العشية:
 لنا.هكذا نتضرع وسط هيا  العالم  و "= ليتراءف ال علينا ويباركنا"
 وسط الضيقات يرتسم على وجوهنا سالم من اك."= وليظهر وجهه علينا"
  ينما يرى الناس سالمي ونعمتي ونوري على وجوهنا وسط الضيقة يؤمنون."= لتعرف في األرض طريقك"
 فأنت قادر ان تسكت الرياً."= في جميع األمم خالصك"
 

 -(:40-36:4مرإنجيل العشية )
 لك اليوم لما كان المساء لنجتز الى العبر.و قال لهم في ذ -36 " 
 فصرفوا الجمع و اخذوه كما كان في السفينة و كانت معه ايضا سفن اخرى صغيرة. -30 
 فحدث نوء ريح عظيم فكانت االمواج تضرب الى السفينة حتى صارت تمتلك. -37 
 ما يهمك اننا نهلك.و كان هو في المؤخر على وسادة نائما فايقظوه و قالوا له يا معلم ا -31 
 فقام و انتهر الريح و قال للبحر اسكت ابكم فسكنت الريح و صار هدوء عظيم. -39 
 و قال لهم ما بالكم خائفين هكذا كيف ال ايمان لكم. -41 
 " فخافوا خوفا عظيما و قالوا بعضهم لبعض من هو هذا فان الريح ايضا و البحر يطيعانه -40 

 عالناًا عان طبيعاة هاذا العاالم المضاطرخ    مسايا الناائم فاي المركاخ وساط ب ار هاائجهاذي عان ال  نجيل العشية:
طمئنانااه ليسااوع الااذي فااي وسااط المركااخ )الكنيسااة( هااو ساالوي فااي  المملااوء االمااًا. لكاان  يمااان شااعخ اك وسااالمه وا 

لعاالم بكال شاد  ناوم يساوع هاو ناوم  طمئناان ان العاصاوة لان تؤذياه   فهاو الارخ ا النور. هو عمل يوًر قلخ اك.
 ولكننا النعلم المستقبل مثله فكيف نطمئن وسط الضيقة ؟ اإلجابة بثقتنا فيه وانه معنا فى مركخ  ياتنا .

 
فلتعترف لك الشعوب يا ال. فلتعترف لك الشعوب جميعـا . ليباركنـا ال إلهنـا.  " -:(6,4: 00مز)مزمور باكر 

 " ليباركنا ال. هلليلويا
 ملمور باكر:

 لقدرتي على التطهير وت ويل ال لمة  لى نور."= عترف لك الشعوبفلت"
 تضرع ك لي ول ال لمة التي فينا  لى نور."= "ليباركنا ال

 
  -(:44-41:0مرإنجيل باكر )

 فاتى اليه ابرص يطلب اليه جاثيا و قائال له ان اردت تقدر ان تطهرني. -41 "
 اريد فاطهر. فتحنن يسوع و مد يده و لمسه و قال له -40 
 فللوقت و هو يتكلم ذهب عنه البرص و طهر. -42 
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 فانتهره و ارسله للوقت. -43 
و قال له انظـر ال تقـل الحـد شـيئا بـل اذهـب ار نفسـك للكـاهن و قـدم عـن تطهيـرك مـا امـر بـه موسـى  -44 

 " شهادة لهم
  نجيل باكر:

 نور. لى يطهرنا من خطيتنا فتت ول  لمتنا و الخطية تمنع  هور النور على وجوهنا  فلنأتي للمسيا ليشوينا 
 

 -(:20-09:3روالبولس )
و نحن نعلم ان كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس لكي يستد كل فم و يصير كل  -09 " 

 العالم تحت قصاص من ال.
 ية.النه باعمال الناموس كل ذي جسد ال يتبرر امامه الن بالناموس معرفة الخط -21 
 "  و اما االن فقد ظهر بر ال بدون الناموس مشهودا له من الناموس و االنبياء -20 

 البولس والكاثوليكون واإلبركسيس:
 خرين.دنرى فيهم كيف نكون نورًا يجذخ ا

فاإليمان هو الذي يبرر ويطهر القلاوخ )راجاع  نجيال عشاية( وفاي الكااثوليكون  ,اإليمانفوي البولس نرى ضرورة 
 مع اإلخوة. بمحبةضرورة ان نسلي  نرى

 اكثر من الناس. طاعة الوفي اإلبركسيس نرى ضرورة 
 

 -(:07-03:3يو0الكاثوليكون )
 ال تتعجبوا يا اخوتي ان كان العالم يبغضكم. -03 " 
 نحن نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياة الننا نحب االخوة من ال يحب اخاه يبق في الموت. -04 
 كل من يبغض اخاه فهو قاتل نفس و انتم تعلمون ان كل قاتل نفس ليس له حياة ابدية ثابتة فيه. -06 
 بهذا قد عرفنا المحبة ان ذاك وضع نفسه الجلنا فنحن ينبغي لنا ان نضع نفوسنا الجل االخوة. -00 
 " تثبت محبة ال فيهو اما من كان له معيشة العالم و نظر اخاه محتاجا و اغلق احشاءه عنه فكيف  -07 

 البولس والكاثوليكون واإلبركسيس:
 نرى فيهم كيف نكون نورًا يجذخ األخرين.

فاإليمان هو الذي يبرر ويطهر القلاوخ )راجاع  نجيال عشاية( وفاي الكااثوليكون  ,اإليمانفوي البولس نرى ضرورة 
 مع اإلخوة. بمحبةنرى ضرورة ان نسلي 

 اكثر من الناس. طاعة الوفي اإلبركسيس نرى ضرورة 
 
 

 -(:29-27:6أعاإلبركسيس )
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 فلما احضروهم اوقفوهم في المجمع فسالهم رئيس الكهنة. -27 " 
قائال اما اوصيناكم وصية ان ال تعلموا بهذا االسم و ها انتم قد مالتم اورشليم بتعليمكم و تريدون ان  -21 

 تجلبوا علينا دم هذا االنسان.
 "  و قالوا ينبغي ان يطاع ال اكثر من الناسفاجاب بطرس و الرسل  -29 

 البولس والكاثوليكون واإلبركسيس:
 نرى فيهم كيف نكون نورًا يجذخ األخرين.

فاإليمان هو الذي يبرر ويطهر القلاوخ )راجاع  نجيال عشاية( وفاي الكااثوليكون  ,اإليمانفوي البولس نرى ضرورة 
 مع اإلخوة. بمحبةنرى ضرورة ان نسلي 

 اكثر من الناس. طاعة الركسيس نرى ضرورة وفي اإلب
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 يوم األربعاء من األسبوع الرابع
 القراءات:

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (61,49: 001مز)
 (62-47:0)مر
 (24,23: 001مز)

 (36-30:3)مر
 (01-03:2)أف

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســـــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 :مزمــور إنجيــل القــداس
 إنجيـــــــــــــل القـــــــــــــداس:

 

 (03-1:4بط0)
 (0-0:21)أع
 (09,01,02,00: 73مز)

 (29-04:7)يو

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة

 
 -(:29-04:7يوإنجيل القداس )

 و لما كان العيد قد انتصف صعد يسوع الى الهيكل و كان يعلم. -04 " 
 جب اليهود قائلين كيف هذا يعرف الكتب و هو لم يتعلم.فتع -06 
 اجابهم يسوع و قال تعليمي ليس لي بل للذي ارسلني. -00 
 ان شاء احد ان يعمل مشيئته يعرف التعليم هل هو من ال ام اتكلم انا من نفسي. -07 
 ق و ليس فيه ظلم.من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه و اما من يطلب مجد الذي ارسله فهو صاد -01 
 اليس موسى قد اعطاكم الناموس و ليس احد منكم يعمل الناموس لماذا تطلبون ان تقتلوني. -09 
 اجاب الجمع و قالوا بك شيطان من يطلب ان يقتلك. -21 
 اجاب يسوع و قال لهم عمال واحدا عملت فتتعجبون جميعا. -20 
 بل من االباء ففي السبت تختنون االنسان.لهذا اعطاكم موسى الختان ليس انه من موسى  -22 
فان كان االنسان يقبل الختان في السبت لئال ينقض ناموس موسى افتسخطون علي الني شفيت  -23 

 انسانا كله في السبت.
 ال تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادال. -24 
 .فقال قوم من اهل اورشليم اليس هذا هو الذي يطلبون ان يقتلوه -26 
 و ها هو يتكلم جهارا و ال يقولون له شيئا العل الرؤساء عرفوا يقينا ان هذا هو المسيح حقا. -20 
 و لكن هذا نعلم من اين هو و اما المسيح فمتى جاء ال يعرف احد من اين هو. -27 
بل الذي فنادى يسوع و هو يعلم في الهيكل قائال تعرفونني و تعرفون من اين انا و من نفسي لم ات  -21 

 ارسلني هو حق الذي انتم لستم تعرفونه.
 "  انا اعرفه الني منه و هو ارسلني -29 

  نجيل القداس:

 رجوع للفهرس
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نال   ان  نجيل هذا القداس هو نوس  نجيل يوم السبت. لكن  نجيل يوم السبت ينقصه بعن اديات عن  نجيل 
 بمن هو المسيا. ( تشير لجهل اليهود14-10(. واديات )14-14:2هذا اليوم فهو من )يو

والمسااايا يعلااان الطريقاااة الصااا ي ة لنعرفاااه فتكاااون لناااا  يااااة. وهاااذي الطريقاااة هاااي ان نعمااال وصااااياي. اليهاااود كاااانوا 
 يتصورون المسيا مجرد نجار من الجليل و تى في نسبه فهم يجهلون انه من بيت ل م بيت داود.

ن ماان يعمال فهاو يبنااي االوصااايا. وهاذا معناي  ذًا هنااي معرفاة غاشاة للمساايا ومعرفاة  قيقياة والويصاال هاو تنوياذ 
( . ولو ان اليهود  لتلموا بالناموس لكانوا بهذا يصنعون  رادة اك وبهذا  12 – 14:  2بيته على الصخر ) مت 

ن   اذًا فهاام فااي  لمااة ناتجااة كاانو يساايرون فااي النااور وبالتااالي ساايعرفون المساايا. ولكان هاام يطلبااون ان يقتلااوي اد
 .   عن معرفة غاشة

 
أما ال فهو ملكنا قبل الـدهور. صـنع خالصـا فى وسـط  " -(:09,01,02,00: 73مزمور إنجيل القداس )مز

األرض أنــت شــددت البحــر بقوتــك. أنــت ســحقت رؤوس التنــانين علــى الميــاه. قــم يــا ال فاقضــى لقضــائي. وال 
 " تنس صوت المتضرعين إليك. هلليلويا

 ملمور القداس:
 = ليدين من يريدون قتله. "قم يا ال فاقضي لقضائي. ل"أما ال فهو ملكنا" من عرف المسيا يقول

 
أذكر كالمك لعبدك. الذي عليه أتكلتنى. هذا الذي عزانـي فـى مـذلتي.  " -(:61,49: 001مزمزمور العشية )

 " ألن قولك هو أحيني. هلليلويا
 ملمور العشية:

 ياً واألهم ان يهدا القلخ.= الصرا  المستمر لتهدا الر "اذكر كالمك لعبدك"
 = لو رايناي وعرفناي  فسوف نجدي معنا يعلينا."هذا الذي عزاني في مذلتي"
 

  -(:62-47:0مرإنجيل العشية )
 و لما صار المساء كانت السفينة في وسط البحر و هو على البر وحده. -47 "
رابع من الليل اتاهم ماشيا على و راهم معذبين في الجذف الن الريح كانت ضدهم و نحو الهزيع ال -41 

 البحر و اراد ان يتجاوزهم.
 فلما راوه ماشيا على البحر ظنوه خياال فصرخوا. -49 
 الن الجميع راوه و اضطربوا فللوقت كلمهم و قال لهم ثقوا انا هو ال تخافوا. -61 
 الغاية. فصعد اليهم الى السفينة فسكنت الريح فبهتوا و تعجبوا في انفسهم جدا الى -60 
 " النهم لم يفهموا باالرغفة اذ كانت قلوبهم غليظة -62 

  نجيل العشية:
المسيا يسير على الماء الهائج فهو ضابط الكل. لذلي من يعرف المسيا القدير  قيقة لن يضطرخ بل ي يا في 

 سالم.
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ل حـين. فهمنـي ضع لي يارب ناموسا . فى طريق حقوقك. فأطلبه فى كـ " -:(24,23: 001مز)مزمور باكر 

 " فأفحص ناموسك. وأحفظه بكل قلبي. هلليلويا
 ملمور باكر:

  يث ان تنويذ الوصية يجعلني هكذا ) نجيل باكر( فلنصر  هكذا ليعيننا اك على  و  ناموسه.
 

 -(:36-30:3مرإنجيل باكر )
 فجاءت حينئذ اخوته و امه و وقفوا خارجا و ارسلوا اليه يدعونه. -30 " 
 الجمع جالسا حوله فقالوا له هوذا امك و اخوتك خارجا يطلبونك. و كان -32 
 فاجابهم قائال من امي و اخوتي. -33 
 ثم نظر حوله الى الجالسين و قال ها امي و اخوتي -34 
 "  الن من يصنع مشيئة ال هو اخي و اختي و امي -36 

  نجيل باكر:
 ذوى قرابة )البولس(.=  أخيه وأخته وأمهير من يعرف المسيا  قيقة هو من يصنع  رادته. وهذا يص

 
 -(:01-03:2أفالبولس )

 و لكن االن في المسيح يسوع انتم الذين كنتم قبال بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح. -03  " 
 النه هو سالمنا الذي جعل االثنين واحدا و نقض حائط السياج المتوسط. -04 
صايا في فرائض لكي يخلق االثنين في نفسه انسانا واحدا جديدا اي العداوة مبطال بجسده ناموس الو  -06 

 صانعا سالما.
 و يصالح االثنين في جسد واحد مع ال بالصليب قاتال العداوة به. -00 
 فجاء و بشركم بسالم انتم البعيدين و القريبين. -07 
 "  الن به لنا كلينا قدوما في روح واحد الى االب -01 

 البولس:
= هااو يعلينااا فااي  "وهــو ســالمنا"ين كنااتم ماان قباال بعياادين صاارتم باادم المساايا ذوى قرابااة ) نجياال باااكر(. انااتم الااذ

 مذلتنا )ملمور العشية(
 

 -(:03-1:4بط0الكاثوليكون )
 و لكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة الن المحبة تستر كثرة من الخطايا. -1 " 
 دمدمة.كونوا مضيفين بعضكم بعضا بال  -9 
 ليكن كل واحد بحسب ما اخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكالء صالحين على نعمة ال المتنوعة. -01 
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ان كان يتكلم احد فكاقوال ال و ان كان يخدم احد فكانه من قوة يمنحها ال لكي يتمجد ال في كل  -00 
 امين. شيء بيسوع المسيح الذي له المجد و السلطان الى ابد االبدين

 ايها االحباء ال تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة الجل امتحانكم كانه اصابكم امر غريب. -02 
 " بل كما اشتركتم في االم المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعالن مجده ايضا مبتهجين -03 

 الكاثوليكون:
وبالتاالي ال تعلياة وال  يااة وال ناور. ولكان الرساول يوصى الرسول بالم بة  فبدون م بة لن نعرفه ولان نت اد باه  

 أيها األحباء ال تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثه.ينبه على ضرورة وجود الضيقة = 
 

 -(:0-0:21أعاإلبركسيس )
 و بعدما انتهى الشغب دعى بولس التالميذ و ودعهم و خرج ليذهب الى مكدونية. -0 " 
 از في تلك النواحي و وعظهم بكالم كثير جاء الى هالس.و لما كان قد اجت -2 
فصرف ثالثة اشهر ثم اذ حصلت مكيدة من اليهود عليه و هو مزمع ان يصعد الى سورية صار راي  -3 

 ان يرجع على طريق مكدونية.
فرافقه الى اسيا سوباترس البيري و من اهل تسالونيكي ارسترخس و سكوندس و غايوس الدربي و  -4 

 وثاوس و من اهل اسيا تيخيكس و تروفيمس.تيم
 هؤالء سبقوا و انتظرونا في ترواس. -6 
و اما نحن فسافرنا في البحر بعـد ايـام الفطيـر مـن فيلبـي و وافينـاهم فـي خمسـة ايـام الـى تـرواس حيـث  -0 

 "  صرفنا سبعة ايام
 اإلبركسيس:

بعـد مـا عالى ادخارين وساط ضايقات العاالم= لبولس يعلى التالميذ  فمن يعرف المسيا يتعلى )ملماور عشاية( وي
  ) نجيل العشية(." دبروا لبولس مكيدة+ ل "إنتهي الشغب
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 يوم الخميس من األسبوع الرابع
 القراءات:

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (3: 020مز)
 (4-0:7)مر
 (1: 90مز)

 (26-20:4)مر
 (20-20:3رو)

 يكون:الكـــــــــــــــــــــــــــــــاثول 
 اإلبركســـــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمــور إنجيــل القــداس:
 إنجيـــــــــــــل القـــــــــــــداس:

 

 (24-01:3يو0)
 (33-31:6)أع
 (6,0: 00مز)

 (69-64:1)يو

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة

 
 -(:69-64:1يوإنجيل القداس )

شيئا ابي هو الذي يمجدني الذي تقولون انتم انه  اجاب يسوع ان كنت امجد نفسي فليس مجدي -64 " 
 الهكم.

و لستم تعرفونه و اما انا فاعرفه و ان قلت اني لست اعرفه اكون مثلكم كاذبا لكني اعرفه و احفظ  -66 
 قوله.

 ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي فراى و فرح. -60 
 يم.فقال له اليهود ليس لك خمسون سنة بعد افرايت ابراه -67 
 قال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. -61 
 "  فرفعوا حجارة ليرجموه اما يسوع فاختفى و خرج من الهيكل مجتازا في وسطهم و مضى هكذا -69 

  نجيل القداس:
ذا عان المسايا نوساه؟ هناا  ذا كان اك يعطى للمؤمنين ان يكونوا نورًا للعالم هو يريد ان ي هاري فاال يختواي .. فماا

[ اماا اناا فأعرفاه والمعرفاة  ت ااد  هاي معرفاة الاذات للاذات.     ذًا 1[ ادخ ابياه يمجادي.  1نرى من هاو المسايا  
[ لااه نوااس 4[  بااراهيم راى يااوم المساايا وقباال  بااراهيم هااو كااائن.  ذًا هااو اللااي ألنااه اك.  2هااو وا ااد مااع ادخ.  

[ الهوتااه المت ااد بااه جعلااه يعباار ماشاايًا 1[ هااو المخلاا  شااهوة  بااراهيم وفر ااه.  0 اإلرادة مااع اك= ا واا  كالمااه. 
دون ان يروي. فإذا كنا ن ن نور للعالم  فكم وكم هو يهوي الساكن فاي الناور ولايس فياه  لماة  الاذي هاو ناور مان 

 مة.     نور شمس البر. لكننا نجد اليهود يقاومونه فهم  لمة  وهناي معركة مستمرة بين النور وال ل
 

ليتراءف ال علينا ويباركنا. وليظهر وجهه علينـا ويرحمنـا. ليباركنـا  " -(:6,0: 00مزمور إنجيل القداس )مز
 "  ال إلهنا. ليباركنا ال. هلليلويا

 اي لنكون نورًا للعالم  نوري ينعكس علينا. "ليتراء ف ال علينا يباركنا وليظهر وجهه علينا" ملمور القداس:

 رجوع للفهرس
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 "  إذا ما أعطى أحبائه نوما . هوذا ميراث الرب البنون. هلليلويا " -(:3: 020مزر العشية )مزمو 
 ملمور العشية:

فااإلبن  ال   فالمسايا يعتبرناا ميراثاه وابنااؤي وا بااؤي ويجعلناا ناور" أعطى أحباؤه نوما . هوذا ميراث الرب البنون"
 .نوما  =   ةويعطينا سالمًا ورا له شكل ابيه   وهو نور العالم .

 
 -(:4-0:7مرإنجيل العشية )

 و اجتمع اليه الفريسيون و قوم من الكتبة قادمين من اورشليم. -0 " 
 و لما راوا بعضا من تالميذه ياكلون خبزا بايد دنسة اي غير مغسولة الموا. -2 
 يد الشيوخ.الن الفريسيين و كل اليهود ان لم يغسلوا ايديهم باعتناء ال ياكلون متمسكين بتقل -3 
و من السوق ان لم يغتسلوا ال ياكلون و اشياء اخـرى كثيـرة تسـلموها للتمسـك بهـا مـن غسـل كـؤوس و  -4 

 "  اباريق و انية نحاس و اسرة
  نجيل العشية:

الوريسيين الرافضين للمسيا رفضوا كل ما في ملمور عشية  وتمسكوا بالم اهر من غسيل ل يدي ول واني. اما 
 ا من كل هذي الشكلياتالمسيا ف ررن

 
أسجدوا ل يا جميع مالئكته. سمعت صهيون ففرحت. وتهللـت بنـات اليهوديـة.  " -:(1: 90مز)مزمور باكر 

 "  من أجل أحكامك يارب. هلليلويا
 ملمور باكر:

 .             لالوًر ألنه  ول ال لمة التي فينا  لى نور ففرحت)الكنيسة(  سمعت صهيون. اسجدوا ل يا جميع مالئكته""
 

 -(:26-20:4مرإنجيل باكر )
 ثم قال لهم هل يؤتى بسراج ليوضع تحت المكيال او تحت السرير اليس ليوضع على المنارة. -20 " 
 النه ليس شيء خفي ال يظهر و ال صار مكتوما اال ليعلن. -22 
 ان كان الحد اذنان للسمع فليسمع. -23 
 الكيل الذي به تكيلون يكال لكم و يزاد لكم ايها السامعون.و قال لهم انظروا ما تسمعون ب -24 
 "  الن من له سيعطى و اما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه -26 

  نجيل باكر:
 ذًا اك  "ألن من له يعطى". المسيا  ول المؤمنين  لى نور ي هري للعاالم  "هل يوقد سراج ليوضع تحت المكيال"

 يعطى ألوالدي اكثر واكثر.
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 -(:20-20:3روالبولس )
 و اما االن فقد ظهر بر ال بدون الناموس مشهودا له من الناموس و االنبياء. -20 " 
 بر ال بااليمان بيسوع المسيح الى كل و على كل الذين يؤمنون النه ال فرق. -22 
 اذ الجميع اخطاوا و اعوزهم مجد ال. -23 
 الذي بيسوع المسيح.متبررين مجانا بنعمته بالفداء  -24 
 الذي قدمه ال كفارة بااليمان بدمه الظهار بره من اجل الصفح عن الخطايا السالفة بامهال ال. -26 
 " الظهار بره في الزمان الحاضر ليكون بارا و يبرر من هو من االيمان بيسوع -20 

 البولس واإلبركسيس والكاثوليكون:
الااذي يباارر لفاإليمااان يطهاار القلااوخل فاادم يسااوع المساايا  اإليمــانلبااولس ناارى ناارى هنااا الطريااق لنكااون نااورًا. فوااي ا

يجعلناا ناورًا. وفاي الكااثوليكون نارى  التطهيـر والغفـرانيطهرنا ويعطينا غواران الخطاياا كماا فاي اإلبركسايس. وهاذا 
ذ اخااذ اليهااود شاارط لكااى نكااون نااورًا. وصااراع النااور مااع ال لمااة المسااتمر كمااا رايناااي فااي  نجياال القااداس    المحبــة

 نراي في اإلبركسيس  فهم تشاوروا ليقتلوا التالميذ.وهذا الصراع  جارة ليرجموا الرخ  
 (فالمسيا عبر ماشيًا في وسطهم ومضى هكذا دون ان يمسوي.1لكن ال لمة دائمًا ال تدري النور 

 (ولم يستطيعوا قتل التالميذ.1            
 

 -(:24-01:3يو0الكاثوليكون )
 يا اوالدي ال نحب بالكالم و ال باللسان بل بالعمل و الحق. -01 " 
 و بهذا نعرف اننا من الحق و نسكن قلوبنا قدامه. -09 
 النه ان المتنا قلوبنا فال اعظم من قلوبنا و يعلم كل شيء. -21 
 ايها االحباء ان لم تلمنا قلوبنا فلنا ثقة من نحو ال. -20 
 الننا نحفظ وصاياه و نعمل االعمال المرضية امامه.و مهما سالنا ننال منه  -22 
 و هذه هي وصيته ان نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح و نحب بعضنا بعضا كما اعطانا وصية. -23 
 "  و من يحفظ وصاياه يثبت فيه و هو فيه و بهذا نعرف انه يثبت فينا من الروح الذي اعطانا -24 

 البولس واإلبركسيس والكاثوليكون:
الااذي يباارر لفاإليمااان يطهاار القلااوخل فاادم يسااوع المساايا  اإليمــانى هنااا الطريااق لنكااون نااورًا. فوااي البااولس ناارى ناار 

يجعلناا ناورًا. وفاي الكااثوليكون نارى  التطهيـر والغفـرانيطهرنا ويعطينا غواران الخطاياا كماا فاي اإلبركسايس. وهاذا 
ر كمااا رايناااي فااي  نجياال القااداس   ذ اخااذ اليهااود شاارط لكااى نكااون نااورًا. وصااراع النااور مااع ال لمااة المسااتم المحبــة

  جارة ليرجموا الرخ  نراي في اإلبركسيس  فهم تشاوروا ليقتلوا التالميذ.
 (فالمسيا عبر ماشيًا في وسطهم ومضى هكذا دون ان يمسوي.1لكن ال لمة دائمًا ال تدري النور 

 (ولم يستطيعوا قتل التالميذ.1            
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 -(:33-31:6أعاإلبركسيس )
 اله ابائنا اقام يسوع الذي انتم قتلتموه معلقين اياه على خشبة. -31 " 
 هذا رفعه ال بيمينه رئيسا و مخلصا ليعطي اسرائيل التوبة و غفران الخطايا. -30 
 و نحن شهود له بهذه االمور و الروح القدس ايضا الذي اعطاه ال للذين يطيعونه. -32 
 " ا و جعلوا يتشاورون ان يقتلوهمفلما سمعوا حنقو  -33 

 البولس واإلبركسيس والكاثوليكون:
الااذي يباارر لفاإليمااان يطهاار القلااوخل فاادم يسااوع المساايا  اإليمــانناارى هنااا الطريااق لنكااون نااورًا. فوااي البااولس ناارى 

وليكون نارى يجعلناا ناورًا. وفاي الكااث التطهيـر والغفـرانيطهرنا ويعطينا غواران الخطاياا كماا فاي اإلبركسايس. وهاذا 
شاارط لكااى نكااون نااورًا. وصااراع النااور مااع ال لمااة المسااتمر كمااا رايناااي فااي  نجياال القااداس   ذ اخااذ اليهااود  المحبــة

  جارة ليرجموا الرخ  نراي في اإلبركسيس  فهم تشاوروا ليقتلوا التالميذ.
 ن يمسوي.(فالمسيا عبر ماشيًا في وسطهم ومضى هكذا دون ا1لكن ال لمة دائمًا ال تدري النور 

 (ولم يستطيعوا قتل التالميذ.1            
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 يوم الجمعة من األسبوع الرابع
 القراءات:

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (2,0: 09مز)
 (06-01:1)مر
 (6,0: 09مز)
 (29-20:4)مر 

 (30-27:3)رو

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســـــــــــــــــــــــــــــــــيس:

 س:مزمــور إنجيــل القــدا
 إنجيـــــــــــــل القـــــــــــــداس:

 

 (0-0:4يو0)
 (30-34:6)أع
 (2,0: 43مز) 

 (31-34:01)يو
 

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة

 
 -(:31-34:01يوإنجيل القداس )

 اجابهم يسوع اليس مكتوبا في ناموسكم انا قلت انكم الهة. -34 " 
 هة الولئك الذين صارت اليهم كلمة ال و ال يمكن ان ينقض المكتوب.ان قال ال -36 
 فالذي قدسه االب و ارسله الى العالم اتقولون له انك تجدف الني قلت اني ابن ال. -30 
 ان كنت لست اعمل اعمال ابي فال تؤمنوا بي. -37 
 " فوا و تؤمنوا ان االب في و انا فيهو لكن ان كنت اعمل فان لم تؤمنوا بي فامنوا باالعمال لكي تعر  -31 

  نجيل القداس:
المسيا يعلنها صرا ة انه  بن اك وانه في ادخ وادخ فيه فهو نور من نور. وانهم كان البد ان يادركوا هاذا مان 
األعمال التي عملها فهي اعمال اك ادخ اي اعمال صال ة واعمال م بة واعمال خلق وهذي األعمال تشهد انه 

 ليس فيه  لمة البتة. ولكن اليهود عميان ال يرون والسبخ في عماهم شرورهم . نور
ما للنا ننسخ كل ما هاو خيار وبركاة فاي  ياتناا ام  وبالنسبة لنا فهل لنا العين الموتو ة التي تري اعمال اك معنا

 والضيقات ك . الم  د غير اك   وننسخ األاو..... ألى شد وألى الل   او لذكائنا 
 

للــرب األرض وكمالهـا. المســكونة وجميــع السـاكنين فيهــا. الطــاهر  " -(:2,0: 43مزمـور إنجيــل القـداس )مــز
 "  بيديه. النقي بقلبه. هلليلويا

 = هذي عن المسيا الرخ اإلله. "للرب األرض وكمالها" ملمور القداس:
 طية.= هو الرخ يسوع الذي بال خ "الطاهر بيديه النقي بقلبهل
 

اللهـم التفـت إلـى معـونتي. يـارب أسـرع وأعنـى. وليرتـد إلـى خلـف ويخـزى.  " -(:2,0: 09مزمزمور العشية )
 "  الذين يريدون أن يصنعوا لي شرا . هلليلويا

 رجوع للفهرس
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 ملمور العشية:
  )خمير الوريسيين فى اإلنجيل( . هنا يقصد المعونة ضد فاعلى الشر" اللهم التفت إلى معونتي"
 ( .  ذًا لنصلى .14:  0يو1والعالم وضع فى الشرير ). "ريدون أن يصنعوا لي الشريخزى الذين يل
 

 -(:06-01:1مرإنجيل العشية )
 و للوقت دخل السفينة مع تالميذه و جاء الى نواحي دلمانوثة. -01 " 
 فخرج الفريسيون و ابتداوا يحاورونه طالبين منه اية من السماء لكي يجربوه. -00 
 وحه و قال لماذا يطلب هذا الجيل اية الحق اقول لكم لن يعطى هذا الجيل اية.فتنهد بر  -02 
 ثم تركهم و دخل ايضا السفينة و مضى الى العبر. -03 
 و نسوا ان ياخذوا خبزا و لم يكن معهم في السفينة اال رغيف واحد. -04 
 "  و اوصاهم قائال انظروا و تحرزوا من خمير الفريسيين و خمير هيرودس -06 

  نجيل العشية:
(. الخميااار فاااى العجاااين السااابخ فاااي عماااى الوريسااايين وهيااارودس شااارورهم )خميااارهم فاااالخمير يرمااال للشااار إلنتشاااار

 وشرورهم كانت السبخ في عماهم فلم يؤمنوا. يطلبون آيات مع كل ما راوي من اعمال للمسيا ) نجيل القداس(. 
 

تي. يارب أسرع وأعنى. وليرتد إلى خلف ويخزى. الـذين اللهم التفت إلى معون " -:(6,0: 09مز)مزمور باكر 
 "  يريدون أن يصنعوا لي شرا . هلليلويا

هاذي بلساان الخاادم الاذي ارساله اك ليؤساس الملكاوت. لاذلي يعتارف اناه " اللهـم التفـت إلـى معـونتى" ملمور باكر:
 ل.             فمسكين وفقيربدون المسيا ل

 
  -(:29-20:4مرإنجيل باكر )

 و قال هكذا ملكوت ال كان انسانا يلقي البذار على االرض. -20 "
 و ينام و يقوم ليال و نهارا و البذار يطلع و ينمو و هو ال يعلم كيف. -27 
 الن االرض من ذاتها تاتي بثمر اوال نباتا ثم سنبال ثم قمحا مالن في السنبل. -21 
 " ن الحصاد قد حضرو اما متى ادرك الثمر فللوقت يرسل المنجل ال  -29 

  نجيل باكر:
تنمااو دون ان ناادرى  اإلنسااان الااذي يلقااى بااذاري هااو  شااارة للخاادام الااذين يرساالهم المساايا ليؤسااس ملكوتااه. والكنيسااة

. وعمال الخادام ان يلرعاوا ويارووا واك هاو الاذى ينماى  ملكوت اك نورًا للعالم )منارة(لتكون ك كيف   اك ينميها  
  ( .1 – 0:  2كو1)
 

  -(:30-27:3روالبولس )
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 فاين االفتخار قد انتفى باي ناموس ابناموس االعمال كال بل بناموس االيمان. -27 "
 اذا نحسب ان االنسان يتبرر بااليمان بدون اعمال الناموس. -21 
 ام ال لليهود فقط اليس لالمم ايضا بلى لالمم ايضا. -29 
 ان بااليمان و الغرلة بااليمان.الن ال واحد هو الذي سيبرر الخت -31 
 "  افنبطل الناموس بااليمان حاشا بل نثبت الناموس -30 

 البولس:
المساايا بواسااطة خدامااه ورسااله يؤسااس ملكوتااه وماان يااؤمن يتباارر ويت ااول  لااى نااور  وهكااذا الكنيسااة ككاال الخاادام 

 يلرعون ويسقون واك ينمى ) نجيل باكر(.
 

 -(:0-0:4يو0الكاثوليكون )
ايها االحباء ال تصدقوا كل روح بل امتحنوا االرواح هل هي من ال الن انبياء كذبة كثيرين قد خرجوا  -0 " 

 الى العالم.
 بهذا تعرفون روح ال كل روح يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فهو من ال. -2 
ل و هذا هو روح ضد المسيح و كل روح ال يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فليس من ا -3 

 الذي سمعتم انه ياتي و االن هو في العالم.
 انتم من ال ايها االوالد و قد غلبتموهم الن الذي فيكم اعظم من الذي في العالم. -4 
 هم من العالم من اجل ذلك يتكلمون من العالم و العالم يسمع لهم. -6 
من ليس من ال ال يسمع لنا من هذا نعرف روح الحق و روح نحن من ال فمن يعرف ال يسمع لنا و  -0 

 " الضالل
 الكاثوليكون:

فالهراطقة هم من العاالم  "ال تصدقوا بكل روح"هناي تعاليم من رفة علينا ان نورلها لتستمر الكنيسة نورًا ومنارة = 
 وينكرون ان المسيا قد جاء في الجسد ) نجيل القداس(.

 
  -:(30-34:6أعاإلبركسيس )

فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غماالئيل معلم للناموس مكرم عند جميع الشعب و امر ان يخرج  -34 "
 الرسل قليال.

ثم قال لهم ايها الرجال االسرائيليون احترزوا النفسكم من جهة هؤالء الناس في ما انتم مزمعون ان  -36 
 تفعلوا.

ن نفســه انــه شــيء الــذي التصــق بــه عــدد مــن الرجــال نحــو النــه قبــل هــذه االيــام قــام ثــوداس قــائال عــ -30 
 " اربعمئة الذي قتل و جميع الذين انقادوا اليه تبددوا و صاروا ال شيء

 اإلبركسيس:
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 لتفرقوا وصاروا ال شكاما الهراطقة ل سة فمن هو من اك يثبت يالهراطقة ولكن بال خوف على الكن علينا ان نقاوم
 
 
 



 (الرابعيوم السبت من األسبوع ) قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 

 

112 

 الرابعيوم السبت من األسبوع 
 القراءات:

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (2,0: 021مز)
 (23-07:00)لو
 (9: 046مز)

 (30-30:7)يو
 (04-0:0)أف

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســـــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمــور إنجيــل القــداس:
 إنجيـــــــــــــل القـــــــــــــداس:

 

 (0:6-06:4يو0)
 (43-30:9)أع
 (6: 04مز) 

 (24-04:7)يو
 

 
 مسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسةفي الخ

 
 -:(24-04:7)يوإنجيل القداس 

 و لما كان العيد قد انتصف صعد يسوع الى الهيكل و كان يعلم. -04  " 
 فتعجب اليهود قائلين كيف هذا يعرف الكتب و هو لم يتعلم. -06 
 ي ليس لي بل للذي ارسلني.اجابهم يسوع و قال تعليم -00 
 ان شاء احد ان يعمل مشيئته يعرف التعليم هل هو من ال ام اتكلم انا من نفسي. -07 
 من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه و اما من يطلب مجد الذي ارسله فهو صادق و ليس فيه ظلم. -01 
 ماذا تطلبون ان تقتلوني.اليس موسى قد اعطاكم الناموس و ليس احد منكم يعمل الناموس ل -09 
 اجاب الجمع و قالوا بك شيطان من يطلب ان يقتلك. -21 
 اجاب يسوع و قال لهم عمال واحدا عملت فتتعجبون جميعا. -20 
 لهذا اعطاكم موسى الختان ليس انه من موسى بل من االباء ففي السبت تختنون االنسان. -22 
ت لئال ينقض ناموس موسى افتسخطون علي الني شفيت فان كان االنسان يقبل الختان في السب -23 

 انسانا كله في السبت.
 " ال تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادال -24 

  نجيل القداس:
سايعرف المسايا اي يت اد باه وتكاون لاه  = إن شـاء أحـد أن يعمـل مشـيئته يعـرف التعلـيم=  من يصنع  رادة اك

 يوم األربعاء من نوس هذا األسبوع(.  ياة ويصير نورًا )قارن مع  نجيل
 

 "  فاعل الشر مرذول أمامه. ويمجد الذين يتقون الرب. هلليلويا " -:(6: 04مز) مزمور إنجيل القداس 
 ملمور اإلنجيل:

 الذي ال يصنع  رادة اك يرذله اك  وال يعرف المسيا فال تكون له  ياة."= فاعل الشر مرذول أمامه "

 رجوع للفهرس
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 هذي بركات من يصنع وصايا اك  فهو سيعرف المسيا اي يت د به ويمجدي اك."= قون الربويمجد الذين يت "
 

مرارا كثيـرة حـاربوني منـذ صـباي. فليقـل إسـرائيل مرارا كثيـرة. قـاتلوني منـذ  " -(:2,0: 021مـزمزمور العشـية )
نهم لم يقدروا علّى. هلليلويا  " شبابي. وا 

 ملمور عشية:
 المعاندين  اربوا المسيا وقاوموي كما راينا في  نجيل العشية." = منذ صبايمرارا  كثيرة حاربوني "
 فالمسيا كان يو مهم." = وأنهم لم يقدروا علىّ "
 

 -(:23-07:00لوإنجيل العشية )
 فعلم افكارهم و قال لهم كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب و بيت منقسم على بيت يسقط. -07  " 
ضا ينقسم على ذاته فكيف تثبت مملكته النكم تقولون اني ببعلزبول اخرج فان كان الشيطان اي -01 

 الشياطين.
 فان كنت انا ببعلزبول اخرج الشياطين فابناؤكم بمن يخرجون لذلك هم يكونون قضاتكم. -09 
 و لكن ان كنت باصبع ال اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت ال. -21 
 متسلحا تكون امواله في امان.حينما يحفظ القوي داره  -20 
 و لكن متى جاء من هو اقوى منه فانه يغلبه و ينزع سالحه الكامل الذي اتكل عليه و يوزع غنائمه. -22 
 " من ليس معي فهو علي و من ال يجمع معي فهو يفرق -23 

  نجيل عشية:
 نرى فيه عينة من المقاومين لنور المسيا  وهؤالء ُيو ر قون.

 
لهك يا صهيون منذ جيل إلى جيل. هلليلويا " -:(9: 046مز) مزمور باكر  "  يملك الرب إلى الدهر. وا 
 ملمور باكر:

ومان آمان باه ياذهخ  لياه فاى  المسايا ذهاخ لايجلس عان يماين ابياه ويملاي  لاى الادهر." = يملك الرب إلى الدهر"
 نوس المكان .

 
 -(:30-30:7يوإنجيل باكر )

مع و قالوا العل المسيح متى جاء يعمل ايات اكثر من هذه التي عملها فامن به كثيرون من الج -30  " 
 هذا.
 سمع الفريسيون الجمع يتناجون بهذا من نحوه فارسل الفريسيون و رؤساء الكهنة خداما ليمسكوه. -32 
 فقال لهم يسوع انا معكم زمانا يسيرا بعد ثم امضي الى الذي ارسلني. -33 
 ي و حيث اكون انا ال تقدرون انتم ان تاتوا.ستطلبونني و ال تجدونن -34 
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فقال اليهود فيما بينهم الى اين هذا مزمع ان يذهب حتى ال نجده نحن العله مزمع ان يذهب الى  -36 
 شتات اليونانيين و يعلم اليونانيين.

 " اما هذا القول الذي قال ستطلبونني و ال تجدونني و حيث اكون انا ال تقدرون انتم ان تاتو  -30 
  نجيل باكر:

هنااا عكااس  نجياال عشااية. هنااا ناارى ماان راى اعمااال المساايا فااثمن وهااؤالء ساايذهبون  يااث المساايا ذاهااخ اي  لااى 
 السماء. اما  الذين ال يؤمنون فلن يقدروا ان يذهخ  يث المسيا ادن.

 
 -(:04-0:0أفالبولس )

افسس و المؤمنين في المسيح بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة ال الى القديسين الذين في  -0  " 
 يسوع.

 نعمة لكم و سالم من ال ابينا و الرب يسوع المسيح. -2 
 مبارك ال ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح. -3 
 كما اختارنا فيه قبل تاسيس العالم لنكون قديسين و بال لوم قدامه في المحبة. -4 
 سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته. اذ -6 
 لمدح مجد نعمته التي انعم بها علينا في المحبوب. -0 
 الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. -7 
 التي اجزلها لنا بكل حكمة و فطنة. -1 
 اذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه. -9 
 لتدبير ملء االزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات و ما على االرض في ذاك. -01 
 الذي فيه ايضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب راي مشيئته. -00 
 لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح. -02 
كلمة الحق انجيل خالصكم الذي فيه ايضا اذ امنتم ختمتم بروح الموعد  الذي فيه ايضا انتم اذ سمعتم -03 

 القدوس.
 " الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده -04 

 البولس:
س العاااالم     ي( نتخبناااا فيااه قبااال تأسااا1(كاال بركاااة رو انياااة فااي الساااماويات )1ناارى هناااا ماااا ي صاال علياااه المؤمناااون )

(اجالل لناا كال نعماة 1(نلناا الخاال  باه وبدماه غواران الاذنوخ )0(عينناا للتبناي )4) (لنكون قديسين بال عيخ 2)
 والمطلوخ منا ان نشهد له ونسب ه = مدً مجد نعمته.

 
 -(:0:6-06:4يو0الكاثوليكون )

 (20-06:4يو0)
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 من اعترف ان يسوع هو ابن ال فال يثبت فيه و هو في ال. -06  " 
ا المحبة التي ل فينا ال محبة و من يثبت في المحبة يثبت في ال و ال و نحن قد عرفنا و صدقن -00 

 فيه.
 بهذا تكملت المحبة فينا ان يكون لنا ثقة في يوم الدين النه كما هو في هذا العالم هكذا نحن ايضا. -07 
اما من خاف ال خوف في المحبة بل المحبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج الن الخوف له عذاب و  -01 

 فلم يتكمل في المحبة.
 نحن نحبه النه هو احبنا اوال. -09 
ان قال احد اني احب ال و ابغض اخاه فهو كاذب الن من ال يحب اخاه الذي ابصره كيف يقدر ان  -21 

 يحب ال الذي لم يبصره.
 "  و لنا هذه الوصية منه ان من يحب ال يحب اخاه ايضا. -20 
 (0:6يو0)
 " كل من يؤمن ان يسوع هو المسيح فقد ولد من ال و كل من يحب الوالد يحب المولود منه ايضا -0 " 

 الكاثوليكون:
 من يعترف بالمسيا اي يؤمن به فاك يثبت فيه فتكون له  ياة. وهذا ال يعرف الخوف. 

 
 -:(43-30:9)أعاإلبركسيس 

ه غزالة هذه كانت ممتلئة اعماال صالحة و و كان في يافا تلميذة اسمها طابيثا الذي ترجمت -30  " 
 احسانات كانت تعملها.

 و حدث في تلك االيام انها مرضت و ماتت فغسلوها و وضعوها في علية. -37 
و اذ كانت لدة قريبة من يافا و سمع التالميذ ان بطرس فيها ارسلوا رجلين يطلبان اليه ان ال يتوانى  -31 

 عن ان يجتاز اليهم.
بطرس و جاء معهما فلما وصل صعدوا به الى العلية فوقفت لديه جميع االرامل يبكين و يرين فقام  -39 

 اقمصة و ثيابا مما كانت تعمل غزالة و هي معهن.
فاخرج بطرس الجميع خارجا و جثا على ركبتيه و صلى ثم التفت الى الجسد و قال يا طابيثا قومي  -41 

 ففتحت عينيها و لما ابصرت بطرس جلست.
 فناولها يده و اقامها ثم نادى القديسين و االرامل و احضرها حية. -40 
 فصار ذلك معلوما في يافا كلها فامن كثيرون بالرب. -42 
 "  و مكث اياما كثيرة في يافا عند سمعان رجل دباغ -43 

 اإلبركسيس:
ال بطارس فاي  قاماة طابيثاا اعمال طابيثا كانت السابخ فاي انهاا قامات مان األماوات. فاألعماال تعطاى  يااة واعما

 كانت نورًا جعل الكثيرين يؤمنون.
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 يوم األحد الرابع من الخمسين المقدسة

 القراءات:
 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (2,0: 007مز)
 (09-67:0)يو
 (21,27: 007مز)

 (69-60:1)يو
 (6:3-03:2تس2)

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســـــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمــور إنجيــل القــداس:
 إنجيـــــــــــــل القـــــــــــــداس:

 

 (03-7:4يو0)
 (23-1:04)أع
 (00-03: 007مز)

 (61-36:02)يو
 

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة

 
  -(:61-36:02يوإنجيل القداس )

ما دام لكم النور لئال يدرككم الظالم و الذي يسير  فقال لهم يسوع النور معكم زمانا قليال بعد فسيروا -36 "
 في الظالم ال يعلم الى اين يذهب.

 ما دام لكم النور امنوا بالنور لتصيروا ابناء النور تكلم يسوع بهذا ثم مضى و اختفى عنهم. -30 
 و مع انه كان قد صنع امامهم ايات هذا عددها لم يؤمنوا به. -37 
 نبي الذي قاله يا رب من صدق خبرنا و لمن استعلنت ذراع الرب.ليتم قول اشعياء ال -31 
 لهذا لم يقدروا ان يؤمنوا الن اشعياء قال ايضا. -39 
 قد اعمى عيونهم و اغلظ قلوبهم لئال يبصروا بعيونهم و يشعروا بقلوبهم و يرجعوا فاشفيهم. -41 
 قال اشعياء هذا حين راى مجده و تكلم عنه. -40 
ذلك امن به كثيرون من الرؤساء ايضا غير انهم لسبب الفريسيين لم يعترفوا به لئال  و لكن مع -42 

 يصيروا خارج المجمع.
 النهم احبوا مجد الناس اكثر من مجد ال. -43 
 فنادى يسوع و قال الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي ارسلني. -44 
 و الذي يراني يرى الذي ارسلني. -46 
 ت نورا الى العالم حتى كل من يؤمن بي ال يمكث في الظلمة.انا قد جئ -40 
 و ان سمع احد كالمي و لم يؤمن فانا ال ادينه الني لم ات الدين العالم بل الخلص العالم. -47 
 من رذلني و لم يقبل كالمي فله من يدينه الكالم الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم االخير. -41 
 نفسي لكن االب الذي ارسلني هو اعطاني وصية ماذا اقول و بماذا اتكلم.الني لم اتكلم من  -49 

 رجوع للفهرس
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 "  و انا اعلم ان وصيته هي حياة ابدية فما اتكلم انا به فكما قال لي االب هكذا اتكلم -61 
  نجيل القداس:

الوصااية  المساايا هااو نااور طريقنااا للسااماء. وماان يااؤمن بااه يصااير  بنااًا للنااور. ودعااوة لنسااير فااي النااور اي ماللمااة
المقدسة والتمتع باإلنجيل يوميًا. ومن يوعل ال يمكث فاي ال االم وسايعرف الطرياق للساماء  بال سايعرف كال شاد 

 ولن يعود يتخبط.
( و روخ الشايطان ضادنا هاي لكاي يقودناا لل لماة  02:  11+ لو  12:  1) كو  سلطان الظلمةوالشيطان هو 

( 0:  1) ياو  والظلمـة ال تـدرك النـور   يح الذي فينا هـو النـورفالمسفنهلي . ولكن لماذا الخوف الشديد منه   
ن ا( نقاااوم ابلاايس فيهاارخ منااا . ولنثااق  1...ل  ( ان نثباات فااي المساايا ل اثبتااوا فااي  1ومااا علينااا سااوى ان نجاهااد  

 ( . 1:  4) يع  يعطى نعمة اعظمالرًو القدس الذى فينا 
 

وتسبحتى هو الرب وصار لـي خالصـا . صـوت التهليـل قوتي   " -(:00-03: 007مزمور إنجيل القداس )مز
 " والخالص من مساكن األبرار. يمين الرب صنعت القوة. يمين الرب رفعتني يمين الرب صنعت قوة. هلليلويا

 ملمور القداس:
هذي تسب ة من آمن بالنور وصار من ابناء النور وصار لاه الخاال  وشاعر بقاوة " = قوتي وتسبحتي هو الرب"

 لكين في النور .اونته. هى تسب ة الور ين الساك ومع
 

ن إلى األبد رحمتـه. فليقـل بيـت إسـرائيل إنـه  " -:(2,0: 007مز)مزمور العشية  اعترفوا للرب فصنه صالح. وا 
ن إلى األبد رحمته. هلليلويا  "  صالح. وا 

 ملمور العشية:
 ر ونصل للمجد المعد لنا.ألنه  ي واعطانا  ياته لنسلي في النو " = إعترفوا للرب فصنه صالح"
 

 -:(09-67:0)يوإنجيل العشية 
 كما ارسلني االب الحي و انا حي باالب فمن ياكلني فهو يحيا بي. -67 " 
هذا هو الخبز الذي نزل من السماء ليس كما اكل اباؤكم المن و ماتوا من ياكل هذا الخبز فانه يحيا  -61 

 الى االبد.
 علم في كفرناحوم.قال هذا في المجمع و هو ي -69 
 فقال كثيرون من تالميذه اذ سمعوا ان هذا الكالم صعب من يقدر ان يسمعه. -01 
 فعلم يسوع في نفسه ان تالميذه يتذمرون على هذا فقال لهم اهذا يعثركم. -00 
 فان رايتم ابن االنسان صاعدا الى حيث كان اوال. -02 
 شيئا الكالم الذي اكلمكم به هو روح و حياة.الروح هو الذي يحيي اما الجسد فال يفيد  -03 
 و لكن منكم قوم ال يؤمنون الن يسوع من البدء علم من هم الذين ال يؤمنون و من هو الذي يسلمه. -04 
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 فقال لهذا قلت لكم انه ال يقدر احد ان ياتي الي ان لم يعط من ابي. -06 
 و لم يعودوا يمشون معه.من هذا الوقت رجع كثيرون من تالميذه الى الوراء  -00 
 فقال يسوع لالثني عشر العلكم انتم ايضا تريدون ان تمضوا. -07 
 فاجابه سمعان بطرس يا رب الى من نذهب كالم الحياة االبدية عندك. -01 
 "  و نحن قد امنا و عرفنا انك انت المسيح ابن ال الحي -09 

  نجيل العشية:
ر بل اعطانا نوسه  ياة لناا فنصاير ساالكين فاي الناور  قاادرين علاى ذلاي بقاوة المسيا لم يكتوي بأن يقول انه النو 

 ( .4:  1من هو  ي تكون له بصيرة ل فيه كانت ال ياة وال ياة كانت نور الناس ل )يو ال ياة التي فينا.
 

أنــت هــو إلهــي فأشــكرك. إلهــي أنــت فأرفعــك. أعتــرف لــك يــارب. ألنــك   "-:(21,27: 007مــز)مزمــور بــاكر 
 "  جبت لي وصرت لي مخلصا . هلليلويااست

 ملمور باكر:
 الشكر على الخال  بالمسيا." = أنت هو إلهي فأشكرك"
 

  -:(69-60:1)يوإنجيل باكر 
 الحق الحق اقول لكم ان كان احد يحفظ كالمي فلن يرى الموت الى االبد. -60 "
االنبياء و انت تقول ان كان احد يحفظ فقال له اليهود االن علمنا ان بك شيطانا قد مات ابراهيم و  -62 

 كالمي فلن يذوق الموت الى االبد.
 العلك اعظم من ابينا ابراهيم الذي مات و االنبياء ماتوا من تجعل نفسك. -63 
اجاب يسوع ان كنت امجد نفسي فليس مجدي شيئا ابي هو الذي يمجدني الذي تقولون انتم انه  -64 

 الهكم.
اما انا فاعرفه و ان قلت اني لست اعرفه اكون مثلكم كاذبا لكني اعرفه و احفظ  و لستم تعرفونه و -66 

 قوله.
 ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي فراى و فرح. -60 
 فقال له اليهود ليس لك خمسون سنة بعد افرايت ابراهيم. -67 
 قال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. -61 
 " فرفعوا حجارة ليرجموه اما يسوع فاختفى و خرج من الهيكل مجتازا في وسطهم و مضى هكذا -69 

  نجيل باكر:
 وا  الوصاية هاو طرياق ال يااة. لكان  وا  الوصاية بادون " إن كان أحد يحفظ كالمي فلن يرى الموت إلى األبـدل

أنــا عاان نوساه انااه كاائن وهاذا التعبياار =   يااة المسايا فينااا ) نجيال العشااية( لايس كافيااًا. وهناا نسامع المساايا يقاول
 لذلي فال ياة التي يعطيها لنا هي  ياة ابدية. .يهوه
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  -:(6:3-03:2تس2)البولس 

 (07-03:2تس2)
و اما نحن فينبغي لنا ان نشكر ال كل حين الجلكم ايها االخوة المحبوبون من الرب ان ال اختاركم  -03  "

 تصديق الحق. من البدء للخالص بتقديس الروح و
 االمر الذي دعاكم اليه بانجيلنا القتناء مجد ربنا يسوع المسيح. -04 
 فاثبتوا اذا ايها االخوة و تمسكوا بالتعاليم التي تعلمتموها سواء كان بالكالم ام برسالتنا. -06 
 ا بالنعمة.و ربنا نفسه يسوع المسيح و ال ابونا الذي احبنا و اعطانا عزاء ابديا و رجاء صالح -00 
 "  يعزي قلوبكم و يثبتكم في كل كالم و عمل صالح. -07 
 (6-0:3تس2)
 اخيرا ايها االخوة صلوا الجلنا لكي تجري كلمة الرب و تتمجد كما عندكم ايضا. -0  "
 و لكي ننقذ من الناس االردياء االشرار الن االيمان ليس للجميع. -2 
 من الشرير. امين هو الرب الذي سيثبتكم و يحفظكم -3 
 و نثق بالرب من جهتكم انكم تفعلون ما نوصيكم به و ستفعلون ايضا. -4 
 "  و الرب يهدي قلوبكم الى محبة ال و الى صبر المسيح -6 

 البولس:
الرسااول يقااول لهاام ان اك قااد  ختااارهم ماان الباادء  لكاان علاايهم ان يثبتااوا ويتمسااكوا بالوصااايا. واك ساايعلى قلااوبهم 

ي كااال مااان يجاهاااد سااايثبته اك ويعطياااه معوناااة ليثبااات(.  ذًا المسااايا اعطاناااا  ياتاااه  ومااان يقبااال ويطياااع ويثباااتهم )ا
 الوصية تكون  ياة المسيا ثابتة فيه.

 
 -:(03-7:4يو0)الكاثوليكون 

ايها االحباء لنحب بعضنا بعضا الن المحبة هي من ال و كل من يحب فقد ولد من ال و يعرف  -7  " 
 ال.
 ن ال يحب لم يعرف ال الن ال محبة.و م -1 
 بهذا اظهرت محبة ال فينا ان ال قد ارسل ابنه الوحيد الى العالم لكي نحيا به. -9 
 في هذه هي المحبة ليس اننا نحن احببنا ال بل انه هو احبنا و ارسل ابنه كفارة لخطايانا. -01 
 بغي لنا ايضا ان يحب بعضنا بعضا.ايها االحباء ان كان ال قد احبنا هكذا ين -00 
 ال لم ينظره احد قط ان احب بعضنا بعضا فال يثبت فينا و محبته قد تكملت فينا. -02 
 "  بهذا نعرف اننا نثبت فيه و هو فينا انه قد اعطانا من روحه -03 

 الكاثوليكون:
 الم بة هي طريق للثبات في المسيا  اي نكون ا ياء ونكون نورًا.
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  -:(23-1:04)أعبركسيس اإل
 و كان يجلس في لسترة رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن امه و لم يمش قط. -1  "
 هذا كان يسمع بولس يتكلم فشخص اليه و اذ راى ان له ايمانا ليشفى. -9 
 قال بصوت عظيم قم على رجليك منتصبا فوثب و صار يمشي. -01 
صوتهم بلغة ليكاونية قائلين ان االلهة تشبهوا بالناس و نزلوا  فالجموع لما راوا ما فعل بولس رفعوا -00 

 الينا.
 فكانوا يدعون برنابا زفس و بولس هرمس اذ كان هو المتقدم في الكالم. -02 
 فاتى كاهن زفس الذي كان قدام المدينة بثيران و اكاليل عند االبواب مع الجموع و كان يريد ان يذبح. -03 
 ن برنابا و بولس مزقا ثيابهما و اندفعا الى الجمع صارخين.فلما سمع الرسوال  -04 
و قائلين ايها الرجال لماذا تفعلون هذا نحن ايضا بشر تحت االم مثلكم نبشركم ان ترجعوا من هذه  -06 

 االباطيل الى االله الحي الذي خلق السماء و االرض و البحر و كل ما فيها.
 ميع االمم يسلكون في طرقهم.الذي في االجيال الماضية ترك ج -00 
مع انه لم يترك نفسه بال شاهد و هو يفعل خيرا يعطينا من السماء امطارا و ازمنة مثمرة و يمال  -07 

 قلوبنا طعاما و سرورا.
 و بقولهما هذا كفا الجموع بالجهد عن ان يذبحوا لهما. -01 
موا بولس و جروه خارج المدينة ظانين انه قد ثم اتى يهود من انطاكية و ايقونية و اقنعوا الجموع فرج -09 

 مات.
 و لكن اذ احاط به التالميذ قام و دخل المدينة و في الغد خرج مع برنابا الى دربة. -21 
 فبشرا في تلك المدينة و تلمذا كثيرين ثم رجعا الى لسترة و ايقونية و انطاكية. -20 
في االيمان و انه بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت يشددان انفس التالميذ و يعظانهم ان يثبتوا  -22 

 ال.
 "  و انتخبا لهم قسوسا في كل كنيسة ثم صليا باصوام و استودعاهم للرب الذي كانوا قد امنوا به -23 

 اإلبركسيس:
يال عان الوثنيون آمنوا وساروا في النور. واتى اليهود وشككوهم فرجموا بولس ورجعوا يسيرون فاي ال لماة. لاذلي ق

 ( وال   ان اإليمان شوى المقعد  وان بولس صنع هذا  ذ له  ياة المسيا.4:2اليهود انهم مجمع الشيطان )رؤ
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 أناجيل األسبوع الخامس
لقد  قتربنا من عيد الصعود  والرخ قال  يث اكون انا تكونون انتم ايضًا  وكان تساؤل التالميذ وما هو الطريق  

 الطريق وال ق وال ياة وهذا موضوع األ د القادم.وكانت  جابة الرخ انا هو 
تصاااور  نساااان تائاااه فاااي مديناااة ال يعرفهاااا والااادنيا ممطااارة وم لماااة والرعاااد يااادوي ووساااط هاااذي  -أنـــا هـــو الطريـــق:

المخاوف )العالم الذي نعي  فيه( وقوت امامه سيارة ودعاي السائق ليدخل قائاًل انا اعارف الطرياق  وقاادي للمكاان 
ذا ما فعله السيد المسيا معنا  ذ تجسد ومات وقام ليصعد بجسد بشريتنا للسماء = انا امضى ألعد الذي يريدي. ه

لكم مكانًا اي يدخل جسد بشريتنا للسماء. ولكي ندخل ن ن يجخ ان ن ل ثابتين فيه  لذلي يقول الرخ ل ثبتوا في  
 وانا فيكمل.

نااا نساامع انااه العااريس ون اان العااروس. و يثمااا يااذهخ الطريااق للسااماء ساايكون بإت ادنااا بالمساايا وه-يــوم اإلثنــين:
 العريس تذهخ عروسه المت دة معه.

عريسنا سماوي طاهر  ويجخ ان تكون عروسه هكذا طاهرة مثله  فال شاركة للناور ماع ال لماة وال -يوم الثالثاء:
( واإليمااان هااو 10   14:1كااو1 تواااق للمساايا مااع بليعااال  وال نصاايخ للمااؤمن مااع غياار المااؤمن )

ثبااات فااي المساايا. واإلنجياال هنااا ي اادثنا عاان اإليمااان  يااق التبرياار والتطهياار  فباادون تطهياار الطر 
  تى ال نمكث في ال لمة.

لاه يهاوي )اناا هاو( وهاذا اإليماان بالمسايا يجاخ ان يكاون  يماناًا صا ي ًا. وهناا نارى عريسانا هاو اإل-يوم األربعاء:
 كاماًل. كون الثقة فيه واإلتكال عليه والتسليم لهيعنى ان ت

ادخ ارسل  بنه ليت د بالبشر ونكون وا ادًا معاه. لكان ايضاًا لانوهم انناا يجاخ ان نكاون وا ادًا ماع -يوم الخميس:
بعضاانا الاابعن فكيااف نثباات فيااه كلنااا ون اان منشااقين ومتخاصاامين مااع بعضاانا الاابعن. فالو اادة 

 والم بة بيننا هي طريقنا للسماء.
وباين بعضانا الابعن. هاذا كاان باأن المسايا الارخ اعطاناا مجادي وهاذا  هنا نرى طريق الو ادة بينناا-يوم الجمعة:

يعنى سكخ علينا نعمة خاصة لن خ بعضنا البعن ونكون في و دة. بل ان و دتنا ستكون على 
 مثال و دة ادخ مع اإلبن.

معنا  كيف المسيا الرخ هو طريقنا للسماء لانا هو الطريق وال ق وال ياةل وهنا نرى عمل المسيا  -يوم السبت:
 اي السماء . صار لنا  ق في هذا المكان

هااو نوااس  نجياال يااوم الساابت )األمااس(. المساايا الاارخ هااو طريقنااا للسااماء لانااا هااو الطريااق وال ااق  -يــوم األحــد:
 وال ياةل ولكن هنا بقية القراءات تختلف فهي تتكلم عن دورنا ن ن  كيف نثبت في المسيا. 

المسيا  جخ ان نقوم به  تى ن ل ثابتين في د نرى دورنا والعمل الذي ييوم السبت نرى عمل المسيا ويوم األ
 ويكون لنا نصيخ في ال ياة األبدية والمجد المعد.

 
ضطرخ  نسان من الم او مرن او موت   لقد صار لنا المسيا طريقًا ال لي ملنا فيه  لى السماء فقط  بل  ذا 

ل يكون لي في  يف اجعلي تجتال في كل هذا دون خوف ل ثبت يقول له المسيا ال تخف انا الطريق وانا اعرف ك
 .سالم وسط هذا الضيق

 رجوع للفهرس
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 يوم اإلثنين من األسبوع الخامس
 القراءات:

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (0,6: 42مز)
 (43-20:6)مر
 (07,00: 007مز)

 (34-31:4)مر
 (9-4:4)رو

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 كســـــــــــــــــــــــــــــــــيس:اإلبر 

 مزمــور إنجيــل القــداس:
 إنجيـــــــــــــل القـــــــــــــداس:

 

 (24-20:3يو0)
 (40-37:7)أع
 (6: 09مز)

 (31-26:3)يو
 

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة

 
 -(:31-26:3يوإنجيل القداس )

 طهير.و حدثت مباحثة من تالميذ يوحنا مع يهود من جهة الت -26 " 
فجاءوا الى يوحنا و قالوا له يا معلم هوذا الذي كان معك في عبر االردن الذي انت قد شهدت له هو  -20 

 يعمد و الجميع ياتون اليه.
 اجاب يوحنا و قال ال يقدر انسان ان ياخذ شيئا ان لم يكن قد اعطي من السماء. -27 
 بل اني مرسل امامه.انتم انفسكم تشهدون لي اني قلت لست انا المسيح  -21 
من له العروس فهو العريس و اما صديق العريس الذي يقف و يسمعه فيفرح فرحا من اجل صوت  -29 

 العريس اذا فرحي هذا قد كمل.
 " ينبغي ان ذلك يزيد و اني انا انقص -31 

  نجيل القداس:
يا العاريس  وباين العاريس وعروساه األ د القادم هو عن ان المسيا هو الطريق. وهنا ي ادثنا انناا العاروس والمسا

و اادة. و يثمااا يوجااد العااريس توجااد العاااروس المت اادة بااه  وهااذا شااًر لمعناااى الطريااق. فاان ن نت ااد بالمساايا فاااي 
ل فالكنيساة كنيساة جامعاة. والمسايا العاريس صاعد ليعااد والجميـع يقبلـون إليــه(. ونسامع قاول ل0:1المعمودياة )رو
 لعروسه بيتها.

وأما أنا فمسكين وفقير, اللهم أعنى, أنت معيني ومخلصي, يارب فال   " -(:6: 09مزمور إنجيل القداس )مز
 "  تبطك. هلليلويا
 ملمور اإلنجيل:

 رجوع للفهرس
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ل وهكاذا ينبغـي إذن أن ذاك يزيـد أمـا أنـا فـأنقص قاارن ماع قاول يو ناا المعمادان فاي اإلنجيال ل "أما أنا فمسـكين"
يجاخ ان نانق  فاي برناا الاذاتي ويتمجاد هاو. والساالي ينبني ان نوكر كعروس للمسايا فاال يهمناا ان نانق   بال 

 ( . 10:  02باالنس اق يسكن المسيا فيه فيثبت فى الطريق ) ا  
 

لماذا أنت حزينة يا نفسي. ولماذا تزعجينني. توكلي على ال فصني أعترف  " -(:0,6: 42مزمزمور العشية )
 " له. خالص وجهي هو إلهي. هلليلويا

 ملمور العشية:
 =  شارة إلضطراخ يايرس ونالفة الدم وألالم هذا اللمان ال اضر. "ذا أنت حزينة يا نفسيلما "
 ل = وهل ن لن ونخاف من الم او  تى الموت والمسيا اتى ليشوينا.توكلي على ال ل
 ل =  شارة لقيامة  بنة يايرس وشواء نالفة الدم. وانه كطريق سيأخذنا للسماء.خالص وجهي هو إلهي ل
 

 -(:43-20:6مرالعشية ) إنجيل
 و لما اجتاز يسوع في السفينة ايضا الى العبر اجتمع اليه جمع كثير و كان عند البحر. -20 " 
 و اذا واحد من رؤساء المجمع اسمه يايروس جاء و لما راه خر عند قدميه. -22 
 عليها لتشفى فتحيا.و طلب اليه كثيرا قائال ابنتي الصغيرة على اخر نسمة ليتك تاتي و تضع يدك  -23 
 فمضى معه و تبعه جمع كثير و كانوا يزحمونه. -24 
 و امراة بنزف دم منذ اثنتي عشرة سنة. -26 
 و قد تالمت كثيرا من اطباء كثيرين و انفقت كل ما عندها و لم تنتفع شيئا بل صارت الى حال اردا. -20 
 ه.و لما سمعت بيسوع جاءت في الجمع من وراء و مست ثوب -27 
 النها قالت ان مسست و لو ثيابه شفيت. -21 
 فللوقت جف ينبوع دمها و علمت في جسمها انها قد برئت من الداء. -29 
 فللوقت التفت يسوع بين الجمع شاعرا في نفسه بالقوة التي خرجت منه و قال من لمس ثيابي. -31 
 فقال له تالميذه انت تنظر الجمع يزحمك و تقول من لمسني. -30 
 و كان ينظر حوله ليرى التي فعلت هذا. -32 
 و اما المراة فجاءت و هي خائفة و مرتعدة عالمة بما حصل لها فخرت و قالت له الحق كله. -33 
 فقال لها يا ابنة ايمانك قد شفاك اذهبي بسالم و كوني صحيحة من دائك. -34 
 تك ماتت لماذا تتعب المعلم بعد.و بينما هو يتكلم جاءوا من دار رئيس المجمع قائلين ابن -36 
 فسمع يسوع لوقته الكلمة التي قيلت فقال لرئيس المجمع ال تخف امن فقط. -30 
 و لم يدع احد يتبعه اال بطرس و يعقوب و يوحنا اخا يعقوب. -37 
 فجاء الى بيت رئيس المجمع و راى ضجيجا يبكون و يولولون كثيرا. -31 
 جون و تبكون لم تمت الصبية لكنها نائمة.فدخل و قال لهم لماذا تض -39 
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فضحكوا عليه اما هو فاخرج الجميع و اخذ ابا الصبية و امها و الذين معه و دخل حيث كانت  -41 
 الصبية مضطجعة.

 و امسك بيد الصبية و قال لها طليثا قومي الذي تفسيره يا صبية لك اقول قومي. -40 
 كانت ابنة اثنتي عشر سنة فبهتوا بهتا عظيما. و للوقت قامت الصبية و مشت النها -42 
 "  فاوصاهم كثيرا ان ال يعلم احد بذلك و قال ان تعطى لتاكل -43 

  نجيل العشية:
ناارى اإليمااان الااذي يشااوى المااراة نالفااة الاادم والااذي اقااام ماان المااوت  بنااة يااايرس.ونرى تااداخل القصااتين والساابخ ان 

وت الخطياة هناا  ثام يقيمناا فاي الياوم األخيار ليأخاذنا عنادي فاي الساماء. المسيا يشوينا على األرن ليقيمنا مان ما
 ومن يقوم هنا على األرن ويشوى من الخطية فله نصيخ في القيامة األبدية.

 
يمين الرب صنعت قوة. فلـن أمـوت بعـد بـل أحيـا وأحـدث بأعمـال الـرب. "  -:(07,00: 007مز)مزمور باكر 

 " هلليلويا
 ملمور باكر:

 = يمينه هي التي صنعت هذي الكنيسة و ولتها لشجرة كبيرة." رب صنعت قوةيمين ال "
 = ولو اننا نموت جسديًا  ال  اننا ا ياء بالمسيا عريسنا المت د بنا.  "لن أموت بعد بل أحيا ل
 

 -(:34-31:4مرإنجيل باكر )
 و قال بماذا نشبه ملكوت ال او باي مثل نمثله. -31 " 
 ى زرعت في االرض فهي اصغر جميع البزور التي على االرض.مثل حبة خردل مت -30 
و لكن متى زرعت تطلع و تصير اكبر جميع البقول و تصنع اغصانا كبيرة حتى تستطيع طيور  -32 

 السماء ان تتاوى تحت ظلها.
 و بامثال كثيرة مثل هذه كان يكلمهم حسبما كانوا يستطيعون ان يسمعوا. -33 
 " ن يكلمهم و اما على انفراد فكان يفسر لتالميذه كل شيءو بدون مثل لم يك -34 

  نجيل باكر
ل فملكوت اك ينماو. الكنيساة تنماو وكال فارد ينماو  وكال نماو هاو الجميع يأتون إليهقارن مع قول  نجيل القداس ل

 ل ساخ الكل الذين يتثووا ت ت  لهم. والمسيا فًر بنمو ونضج عروسته.
 

 -(:9-4:4روالبولس )
 اما الذي يعمل فال تحسب له االجرة على سبيل نعمة بل على سبيل دين. -4 " 
 و اما الذي ال يعمل و لكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فايمانه يحسب له برا. -6 
 كما يقول داود ايضا في تطويب االنسان الذي يحسب له ال برا بدون اعمال. -0 
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 طوبى للذين غفرت اثامهم و سترت خطاياهم. -7 
 طوبى للرجل الذي ال يحسب له الرب خطية. -1 
 "  افهذا التطويب هو على الختان فقط ام على الغرلة ايضا الننا نقول انه حسب البراهيم االيمان برا -9 

 البولس:
 "الجميـع يـأتون إليـهلاإليمان هو طريق التبرير  والدم النافر يطهر العروس لتصلا للعريس. وهذا متااً للجمياع 

 قداس( هو عريس لكل من يؤمن ويعتمد  فدمه غور للكل وستر خطاياهم.) نجيل ال
 

 -(:24-20:3يو0الكاثوليكون )
 ايها االحباء ان لم تلمنا قلوبنا فلنا ثقة من نحو ال. -20 " 
 و مهما سالنا ننال منه الننا نحفظ وصاياه و نعمل االعمال المرضية امامه. -22 
 سم ابنه يسوع المسيح و نحب بعضنا بعضا كما اعطانا وصية.و هذه هي وصيته ان نؤمن با -23 
 " و من يحفظ وصاياه يثبت فيه و هو فيه و بهذا نعرف انه يثبت فينا من الروح الذي اعطانا -24 

 الكاثوليكون:
(ن ااخ بعضاانا بعضااًا     1(نااؤمن    )1الرسااول يرشاادنا لطريااق الثبااات فااي المساايا  ثبااات العروسااة فااي عريسااها .. )

 (نعمل وصاياي.2)
 

  -(:40-37:7أعاإلبركسيس )
 هذا هو موسى الذي قال لبني اسرائيل نبيا مثلي سيقيم لكم الرب الهكم من اخوتكم له تسمعون. -37 "
هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية مع المالك الذي كان يكلمه في جبل سيناء و مع ابائنا الذي  -31 

 ا.قبل اقواال حية ليعطينا اياه
 الذي لم يشا اباؤنا ان يكونوا طائعين له بل دفعوه و رجعوا بقلوبهم الى مصر. -39 
قائلين لهرون اعمل لنا الهة تتقدم امامنا الن هذا موسى الذي اخرجنا من ارض مصر ال نعلم ماذا  -41 

 اصابه.
 " فعملوا عجال في تلك االيام و اصعدوا ذبيحة للصنم و فرحوا باعمال ايديهم -40 

 اإلبركسيس:
ماان يطيعااه يسااتمر فااي الثبااات فااي الطريااق. وهااذا عكااس اباااء  ساارائيل الااذين لاام يطيعااوي فلاام ياادخلوا ارن الميعاااد 

 )رمل السماء( اي لم يثبتوا في الطريق.
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 يوم الثالثاء من األسبوع الخامس
 القراءات:

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (2,0: 007مز)
 (30-30:3)يو
 (09,01: 007مز)

 (40-36:4)مر
 (02-9:4)رو

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســـــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمــور إنجيــل القــداس:
 إنجيـــــــــــــل القـــــــــــــداس:

 

 (07-00:4يو0)
 (43-41:7)أع
 (7,4: 33مز)

 (41-44:02)يو
 

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة

 
تقدموا إليه واستنيروا. ووجوهكم ال تخزى. ذوقوا وانظروا مـا أطيـب  "  -(:7,4: 33زمور إنجيل القداس )مزم

 "  الرب. طوبى لإلنسان المتكل عليه. هلليلويا
 ملمور اإلنجيل:

ستنيروا"  هذي ردًا على قول اإلنجيل.. انا جئت نورًا للعالم."= تقدموا إليه وا 
 فهو سيأخذي في الطريق.= "طوبى لإلنسان المتكل عليه"
 

 -(:41-44:02يوإنجيل القداس )
 فنادى يسوع و قال الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي ارسلني. -44 " 
 و الذي يراني يرى الذي ارسلني. -46 
 انا قد جئت نورا الى العالم حتى كل من يؤمن بي ال يمكث في الظلمة. -40 
 فانا ال ادينه الني لم ات الدين العالم بل الخلص العالم. و ان سمع احد كالمي و لم يؤمن -47 
 "  من رذلني و لم يقبل كالمي فله من يدينه الكالم الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم االخير -41 

  نجيل القداس:
ي (. و تاى نساتمر مت ادين بعريسانا المسايا ينبنا4:10قال القديس بطرس عن األمم لطهار باإليماان قلاوبهمل )اع

ان ن اال طاااهرين. ون اان تطهرنااا باإليمااان اساسااًا  لكاان ن اال طاااهرين بجهادنااا ضااد الخطيااة. فااليمااان الااذي بااه 
نخلاا  هااو لاايس ان يكااون مكتوبااا فااى بطاقااات هويتنااا اننااا مسااي يين   باال ان نقباال ان نساالي فااي نوااس طريااق 

معناي مان آمان واعتماد خلا    المسايا اي الصالخ ) عان األهاواء والشاهوات ( فنقاوم ون ياا ماع المسايا . وهاذا 
( . هذا هاو ماا يساميه القاديس يعقاوخ االيماان  1+ رو 11:  11فالمعمودية هي موت وقيامة مع المسيا ) مر 

ال ى. وهنا نسمع عن اهمية اإليمان فهو طرياق التطهيار وبالتاالي اإلت ااد والثباات فاي الطرياق. ثام المسايا يقادم 

 رجوع للفهرس
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الصاا يا. فهااو يقادم كالمااه ووصااياي وماان يسامع لاان يادان ألنااه سااي ل  نوساه نااورًا لناا  تااى ال نضال عاان الطرياق
 ثابتًا في الطريق.

 
ن إلى األبـد رحمتـه. فليقـل بيـت إسـرائيل إنـه  " -(:2,0: 007مزمزمور العشية ) اعترفوا للرب فصنه صالح. وا 

ن إلى األبد رحمته. هلليلويا  "  صالح. وا 
 ملمور العشية:

 و الذي فتا لنا باخ السماء وطريق ال ياة األبدية.فه"= إعترفوا للرب فصنه صالح"
 

 -(:30-30:3يوإنجيل العشية )
الذي ياتي من فوق هو فوق الجميع و الذي من االرض هو ارضي و من االرض يتكلم الذي ياتي  -30 " 

 من السماء هو فوق الجميع.
 و ما راه و سمعه به يشهد و شهادته ليس احد يقبلها. -32 
 ل شهادته فقد ختم ان ال صادق.و من قب -33 
 الن الذي ارسله ال يتكلم بكالم ال النه ليس بكيل يعطي ال الروح. -34 
 االب يحب االبن و قد دفع كل شيء في يده. -36 
 " الذي يؤمن باالبن له حياة ابدية و الذي ال يؤمن باالبن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب ال -30 

  نجيل العشية:
اي سيأخذي المسيا  لى فوق من " ومن يؤمن فله حياة أبدية"العريس اتى من فوق فهو يعرف الطريق  لى فوق. 

لى  يث ذهخ. وهو ليتكلم بكالم اكل وسرا  لرجلي كالمي. فكالم المسيا هو نور للطريق.   يث اتى وا 
 

لى الموت لم يسلم  " -:(09,01: 007مز)مزمور باكر  ني. افتحوا لي أبـواب العـدل. لكـي أدبا أدبني الرب. وا 
 "  أدخل فيها وأعترف للرب. هلليلويا

ن الارخ يؤدبناا فنطهار ليساااعدنا ا= هاذا سابخ هياا  الب ار اي ضايقات العاالم  " أدبـا  أدبنـي الـرب" ملماور بااكر:
 علي الثبات فيه 

 
 -(:40-36:4مرإنجيل باكر )

 ز الى العبر.و قال لهم في ذلك اليوم لما كان المساء لنجت -36 " 
 فصرفوا الجمع و اخذوه كما كان في السفينة و كانت معه ايضا سفن اخرى صغيرة. -30 
 فحدث نوء ريح عظيم فكانت االمواج تضرب الى السفينة حتى صارت تمتلك. -37 
 و كان هو في المؤخر على وسادة نائما فايقظوه و قالوا له يا معلم اما يهمك اننا نهلك. -31 
 و انتهر الريح و قال للبحر اسكت ابكم فسكنت الريح و صار هدوء عظيم. فقام -39 
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 و قال لهم ما بالكم خائفين هكذا كيف ال ايمان لكم. -41 
 " فخافوا خوفا عظيما و قالوا بعضهم لبعض من هو هذا فان الريح ايضا و البحر يطيعانه -40 

  نجيل باكر
ة. هاذي هاي ضايقات العاالم. وعليناا ان نثاق فاي مساي نا ان المركاخ المسيا في المركخ والب ر هائج والريا شديد

لن تنرق فهو فيها. اما هذي الضيقات فهي للتأديخ )ملمور بااكر(. هاو فاي الساوينة  تاى لاو ت ااهر اناه ناائم اي 
 ال يتدخل.

 
 -(:02-9:4روالبولس )

 انه حسب البراهيم االيمان برا.افهذا التطويب هو على الختان فقط ام على الغرلة ايضا الننا نقول  -9 " 
 فكيف حسب اوهو في الختان ام في الغرلة ليس في الختان بل في الغرلة. -01 
و اخذ عالمة الختان ختما لبر االيمان الذي كان في الغرلة ليكون ابا لجميع الذين يؤمنون و هم في  -00 

 الغرلة كي يحسب لهم ايضا البر.
من الختان فقط بل ايضا يسلكون في خطوات ايمان ابينا ابراهيم الذي كان و  و ابا للختان للذين ليسوا -02 

 " هو في الغرلة
 البولس:

اإليمان هو للتبرير. فاإليمان برر  براهيم. وكل من يؤمن ادن يصير بارًا كإبراهيم   بنًا إلبراهيم. باإليمان تبررنا 
 ودخلنا  لى الطريق.

 
 -(:07-00:4يو0الكاثوليكون )

 ايها االحباء ان كان ال قد احبنا هكذا ينبغي لنا ايضا ان يحب بعضنا بعضا. -00 " 
 ال لم ينظره احد قط ان احب بعضنا بعضا فال يثبت فينا و محبته قد تكملت فينا. -02 
 بهذا نعرف اننا نثبت فيه و هو فينا انه قد اعطانا من روحه. -03 
 قد ارسل االبن مخلصا للعالم.و نحن قد نظرنا و نشهد ان االب  -04 
 من اعترف ان يسوع هو ابن ال فال يثبت فيه و هو في ال. -06 
و نحن قد عرفنا و صدقنا المحبة التي ل فينا ال محبة و من يثبت في المحبة يثبت في ال و ال  -00 

 فيه.
 "  كما هو في هذا العالم هكذا نحن ايضا بهذا تكملت المحبة فينا ان يكون لنا ثقة في يوم الدين النه -07 

 الكاثوليكون:
رف بأن يسوع هو  بن اك. ت[ كل من يع1[ الم بة  1اإليمان دخلنا به للطريق وهنا نرى كيف نثبت في الطريق  

 والمعرفة هي  ت اد بالمسيا.
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 -(:43-41:7أعاإلبركسيس )
هذا موسى الذي اخرجنا من ارض مصر ال نعلم ماذا قائلين لهرون اعمل لنا الهة تتقدم امامنا الن  -41"  

 اصابه.
 فعملوا عجال في تلك االيام و اصعدوا ذبيحة للصنم و فرحوا باعمال ايديهم. -40 
فرجــع ال و اســلمهم ليعبــدوا جنــد الســماء كمــا هــو مكتــوب فــي كتــاب االنبيــاء هــل قــربتم لــي ذبــائح و  -42 

 " سرائيلقرابين اربعين سنة في البرية يا بيت ا
 اإلبركسيس:

 ينما عاند بنو  سرائيل اك ولم يطيعوي  يهددهم اك بأن ينقلهم  لى ما وراء بابل. وبابل رمل للنجاسة. فمن يثبت 
 في الطريق يذهخ للسماء  ومن ين رف عن الطريق فمصيري الهالي.
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 يوم األربعاء من األسبوع الخامس
 القراءات:

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 ة:إنجيــــــــل العشــــــــي

 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (4,2: 01مز)
 (41-36:02)مر
 (24,23: 007مز)

 (34-21:02)مر
 (4:0-21:6)رو

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســـــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمــور إنجيــل القــداس:
 إنجيـــــــــــــل القـــــــــــــداس:

 

 (09-06:4يو0)
 (61-44:7)أع
 (1,7: 007مز)

 (21-00:03)يو
 

 
 كسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسةفي الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السن

 
 -(:21-00:03يوإنجيل القداس )

 الحق الحق اقول لكم انه ليس عبد اعظم من سيده و ال رسول اعظم من مرسله. -00" 
 ان علمتم هذا فطوباكم ان عملتموه. -07 
 معي الخبز رفع علي عقبه. لست اقول عن جميعكم انا اعلم الذين اخترتهم لكن ليتم الكتاب الذي ياكل -01 
 اقول لكم االن قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون اني انا هو. -09 
 "  الحق الحق اقول لكم الذي يقبل من ارسله يقبلني و الذي يقبلني يقبل الذي ارسلني -21 

  نجيل القداس:
يماان هاو اإليماان بالمسايا. ولكان مان اإليمان يبرر ويطهر ويدخلنا  لى الطريق كما راينا باألمس )الثالثااء(. واإل

ذا فهمناا هاذا فاإليماان بالمسايا لايس هاو اإليماان الن اري  يهوه )أنا هـو(.هو المسيا الذي نؤمن به؟ هاو.. ..  وا 
بل اإلتكال عليه والتسليم المطلق لاه فهاو اإللاه الع ايم القادير يهاوي وهاذا ماا قيال فاي ملماور اإلنجيال. ومان يوعال 

ال يوعل كيهوذا الذي  عتمد على رؤساء الكهنة فهو هالي وخار  عن الطريق. وطالما ان يكون في الطريق ومن 
 مكانيات نعمته التي ت و نا هي ال نهائية . ن االمسيا هو يهوي   فعلينا ان نوهم 

 
صالح هو التوكل على الرب. أفضل من التوكل على البشر. صالح " -(:1,7: 007مزمور إنجيل القداس )مز

 "  ء بالرب. أفضل من الرجاء بالرؤساء. هلليلوياهو الرجا
 ملمور اإلنجيل:

  فالمسيا هو يهوي اك الضابط الكل . اي على المسيا."= صالح هو التوكل على الرب"
مثل يهوذا الذي تثمر "= أفضل من الرجاء بالرؤساء"كالتالميذ الذين آمنوا بالمسيا. "= صالح هو الرجاء بالرب"

 مع الرؤساء.
 فهو سيأخذي في الطريق."= بى لإلنسان المتكل عليهطو "

 رجوع للفهرس
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يوم إلى يوم يبدى كلمة. وليل إلى ليل يظهـر علمـا . فـى كـل األرض خـرج   " -:(4,2: 01مزمزمور العشية )

لى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. هلليلويا  "  منطقهم. وا 
 ملمور عشية:

لايس فقاط كاالم المسايا هاو الكاالم المقباول ال لاو بال  "يوم إلى يوم يبدي كلمة.. فـي كـل األرض خـرج مـنطقهم"
 كالم تالميذي الذين نشروا كالمه في كل األرن.

 
 -(:41-36:02مرإنجيل العشية )

 ثم اجاب يسوع و قال و هو يعلم في الهيكل كيف يقول الكتبة ان المسيح ابن داود. -36 " 
 س عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك.الن داود نفسه قال بالروح القدس قال الرب لربي اجل -30 
 فداود نفسه يدعوه ربا فمن اين هو ابنه و كان الجمع الكثير يسمعه بسرور. -37 
 و قال لهم في تعليمه تحرزوا من الكتبة الذين يرغبون المشي بالطيالسة و التحيات في االسواق. -31 
 في الوالئم. و المجالس االولى في المجامع و المتكات االولى -39 
 " الذين ياكلون بيوت االرامل و لعلة يطيلون الصلوات هؤالء ياخذون دينونة اعظم -41 

  نجيل عشية وباكر:
ماان يااؤمن سيساار بكااالم المساايا ويوااًر بااه. فاإليمااان بالمساايا لاايس صااعبًا فكالمااه  لااو. ونجااد فااي  نجياال العشااية 

 كالم واضا من المسيا انه اك.
 

هذا هو اليوم الذي صنعه الرب. فلنبتهر ونفرح. به يارب خلصنا. يارب  " -:(24,23 :007مز)مزمور باكر 
 " تسهل طريقنا. هلليلويا

 =  شارة لوًر الكاتخ  ذ سمع كلمات الرخ." هذا هو اليوم الذي صنعه الرب.. فلنبتهر" ملمور باكر:
 

  -(:34-21:02مرإنجيل باكر )
 اورون فلما راى انه اجابهم حسنا ساله اية وصية هي اول الكل.فجاء واحد من الكتبة و سمعهم يتح -21 "
 فاجابه يسوع ان اول كل الوصايا هي اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد. -29 
و تحب الرب الهك من كل قلبك و من كل نفسك و من كل فكرك و من كل قدرتك هذه هي الوصية  -31 

 االولى.
 ك كنفسك ليس وصية اخرى اعظم من هاتين.و ثانية مثلها هي تحب قريب -30 
 فقال له الكاتب جيدا يا معلم بالحق قلت النه ال واحد و ليس اخر سواه. -32 
و محبته من كل القلب و من كل الفهم و من كل النفس و من كل القدرة و محبة القريب كالنفس هي  -33 

 افضل من جميع المحرقات و الذبائح.
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 " نه اجاب بعقل قال له لست بعيدا عن ملكوت ال و لم يجسر احد بعد ذلك ان يسالهفلما راه يسوع ا -34 
  نجيل عشية وباكر:

ماان يااؤمن سيساار بكااالم المساايا ويوااًر بااه. فاإليمااان بالمساايا لاايس صااعبًا فكالمااه  لااو. ونجااد فااي  نجياال العشااية 
 كالم واضا من المسيا انه اك.

 
 -(:4:0-21:6روالبولس )

 (20-21:6رو)
 و اما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية و لكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. -21  " 
 " حتى كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة االبدية بيسوع المسيح ربنا. -20 
 (4-0:0رو)
 فماذا نقول انبقى في الخطية لكي تكثر النعمة. -0 "
 تنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها.حاشا نحن الذين م -2 
 ام تجهلون اننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته. -3 
فدفنا معه بالمعمودية للموت حتى كما اقيم المسيح من االمـوات بمجـد االب هكـذا نسـلك نحـن ايضـا فـي  -4 

 "  جدة الحياة
 البولس:

ــة بــالبرل ــيض وتســبي النعم ــذا تف يا وكلمااات اإلنجياال التااي تماا  سااامعها فر ااًا ثاام نجااد ل  شااارة لكلمااات المسااهك
 المعمودية هي طريق اإلت اد بالمسيا ودخول الطريق.

 
 -(:09-06:4يو0الكاثوليكون )

 من اعترف ان يسوع هو ابن ال فال يثبت فيه و هو في ال. -06 " 
ت في المحبة يثبت في ال و ال و نحن قد عرفنا و صدقنا المحبة التي ل فينا ال محبة و من يثب -00 

 فيه.
 بهذا تكملت المحبة فينا ان يكون لنا ثقة في يوم الدين النه كما هو في هذا العالم هكذا نحن ايضا. -07 
ال خوف في المحبة بل المحبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج الن الخوف له عذاب و اما من خاف  -01 

 فلم يتكمل في المحبة.
 "  نحبه النه هو احبنا اوالنحن  -09 

 الكاثوليكون:
 [ االستمرار في اإليمان بأن المسيا هو  بن اك        1بالمعمودية ندخل للطريق. وهنا نرى كيف نثبت  

 [ بالم بة.1  
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  -(:61-44:7أعاإلبركسيس )

عملها على المثال الذي و اما خيمة الشهادة فكانت مع ابائنا في البرية كما امر الذي كلم موسى ان ي -44 "
 كان قد راه.

التي ادخلها ايضا اباؤنا اذ تخلفوا عليها مع يشوع في ملك االمم الذين طردهم ال من وجه ابائنا الى  -46 
 ايام داود.

 الذي وجد نعمة امام ال و التمس ان يجد مسكنا الله يعقوب. -40 
 و لكن سليمان بنى له بيتا. -47 
 يسكن في هياكل مصنوعات االيادي كما يقول النبي. لكن العلي ال -41 
 السماء كرسي لي و االرض موطك لقدمي اي بيت تبنون لي يقول الرب و اي هو مكان راحتي. -49 
 "  اليست يدي صنعت هذه االشياء كلها -61 

 اإلبركسيس:
 هي وجود اك وسط شعبه  هو ي خ ان يوجد وسط شعبه."= خيمة الشهادة"
هو وجود اك وسط شعبه  فهو ي خ هذا.  قًا اك ال يساكن فاي خيماة او مبااني نبنيهاا لاه فهاو "= مانهيكل سلي"

فااي كاال مكااان وال يسااعه مكااان. لكاان المقصااود ان رغبااة اك ان يسااكن وسااط اوالدي وهاام علااى األرن  شااارة ألنهاام 
( وهذا نصايخ مان  هاو ثابات 2:11سيسكنون عندي في السماء. فأورشليم السماوية هي مسكن اك مع الناس )رؤ

 في الطريق. والخيمة تشير لوجود المسيا معنا في هذا العالم. والهيكل يشير لوجودنا معه في السماء.
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 يوم الخميس من األسبوع الخامس
 القراءات:

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (41,47: 07مز)
 (0:7-71:0)يو
 (26 :007مز)

 (1-6:7)مر
 (00-6:0)رو

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســـــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمــور إنجيــل القــداس:
 إنجيـــــــــــــل القـــــــــــــداس:

 

 (0:6-01:4يو0)
 (64-60:7)أع
 (03: 31مز)

 (20-01:07)يو
 

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة

 
 -(:20-01:07يوإنجيل القداس )

 كما ارسلتني الى العالم ارسلتهم انا الى العالم. -01  " 
 و الجلهم اقدس انا ذاتي ليكونوا هم ايضا مقدسين في الحق. -09 
 و لست اسال من اجل هؤالء فقط بل ايضا من اجل الذين يؤمنون بي بكالمهم. -21 
واحدا فينا ليؤمن العالم انك  ليكون الجميع واحدا كما انك انت ايها االب في و انا فيك ليكونوا هم ايضا -20 

 " ارسلتني
  نجيل القداس:

المساايا قاادس ذاتااه اي كاارس ذاتااه كذبي ااة لنكااون ن اان مقدسااين اي مخصصااين لل ااق ولاايس للباطاال اي العااالم. 
والمسيا يسأل هنا ان نكون وا دًا. ومثال الو دة هو الو دة بين ادخ واإلبن ولو تمات الو ادة بينناا نكاون وا ادًا 

واإلبن  وبهذي الو دة يكون لنا نصيبًا في الثباات فاي الطرياق. وادخ واالبان مت ادين بالم باة التاي هاى في ادخ 
طبيعة اك ل اك م بة ل . وبالتالى فن ن نت د بالمسيا بالم بة . وكل من ي خ اك يثبت فياه ) راجاع توساير ياو 

 ااق. ن يااا ماان اجاال ال ااق  والمساايا هااو ال ااق . فااال يمكاان ان نكااون وا اادًا  ال   ذا كنااا مخصصااين لل   4:  10
ذا وجاد هااذا فان ن خااار  ابينماا  ن العاالم باطاال . لاذلي فساابخ الشاقاق هااو م باة الاذات او م بااة العاالم الباطاال. وا 

 ( . فكيف ن خ ال ق والباطل في وقت وا د . 4:  4الطريق. ولذلي فم بة العالم هى عداوة ك ) يع 
 

استمع صالتي وتضرعي. وانصت إلى دموعي وال تسكت عنى. ألني  " -(:03: 31مزمور إنجيل القداس )مز
 "  أنا غريب على األرض. ومجتاز مثل جميع آبائي. هلليلويا

 ملمور اإلنجيل: 
  تى تنوتا عيني على ال ق واتري الباطل فنصير وا دًا."= إستمع صالتي وتضرعي"
 يقة يا رخ  وان طريقي هو السماء. فتا عيني على هذي ال ق"= ألني أنا غريب على األرض"

 رجوع للفهرس
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حـي هـو الـرب ومبــارك هـو إلهـي. ويتعـالى إلـه خالصـي. ال المعطــى  " -(:41,47: 07مـزمزمـور العشـية )

 "  االنتقام لي. أخضع الشعوب تحتي. هلليلويا
 ملمور العشية:

 هوذا الذين  لموني .من اليهود ومن ي"= المعطي اإلنتقام لي"هذا تسبيا من في الطريق "= مبارك هو إلهي"
 

 -(:0:7-71:0يوإنجيل العشية )
 (7-71:0يو)
 اجابهم يسوع اليس اني انا اخترتكم االثني عشر و واحد منكم شيطان. -71 " 
 " قال عن يهوذا سمعان االسخريوطي الن هذا كان مزمعا ان يسلمه و هو واحد من االثني عشر. -70 
 (0:7يو)
في الجليل النه لـم يـرد ان يتـردد فـي اليهوديـة الن اليهـود كـانوا يطلبـون ان  و كان يسوع يتردد بعد هذا -0 "

 "  يقتلوه
  نجيل العشية:

يسوع يختار لكن كل وا د  ر "= أجاب يسوع وقال أليس أنا إخترتكم أيها اإلثنى عشر وواحد منكم هو إبليس"
ان لااه نوااس فار  ادخاارين. وناارى  فأ اد عشاار مان التالميااذ ثبتااوا فاي الطريااق ووا اد خاار  ماان الطرياق وهلااي ماع

 اليهود يريدون قتله فهم ايضًا خار  الطريق.
 

مبــارك اآلتــي باســم الــرب. باركنــاكم فــى بيــت الــرب. ال الــرب أضــاء علينــا.  " -:(26: 007مــز)مزمـور بــاكر 
 "  هلليلويا

ه ولاايس مثاال هااؤالء هااذا تساابيا ماان آماان بالمساايا  واكاارم الاارخ بقلباا"= مبــارك اآلتــي بصســم الــرب" ملمااور باااكر:
 المرائين الذين وجدناهم في  نجيل العشية.

 
  -(:1-6:7مرإنجيل باكر )

ثم ساله الفريسيون و الكتبة لماذا ال يسلك تالميذك حسب تقليد الشيوخ بل ياكلون خبزا بايد غير  -6 "
 مغسولة.

ا الشعب يكرمني بشفتيه و فاجاب و قال لهم حسنا تنبا اشعياء عنكم انتم المرائين كما هو مكتوب هذ -0 
 اما قلبه فمبتعد عني بعيدا.

 و باطال يعبدونني و هم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. -7 
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النكم تركتم وصية ال و تتمسكون بتقليد الناس غسل االباريق و الكؤوس و امورا اخـر كثيـرة مثـل هـذه  -1 
 "  تفعلون

  نجيل باكر:
ريق فيتكلمون عن الطهارة الخارجية ل يدي المنسولة. لكن ما يثبتنا في الطريق هنا نرى اناس يبدو وانهم في الط

 هو طهارة القلخ.
 

  -(:00-6:0روالبولس )
 النه ان كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير ايضا بقيامته. -6 "
 ايضا للخطية.عالمين هذا ان انساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي ال نعود نستعبد  -0 
 الن الذي مات قد تبرا من الخطية. -7 
 فان كنا قد متنا مع المسيح نؤمن اننا سنحيا ايضا معه. -1 
 عالمين ان المسيح بعدما اقيم من االموات ال يموت ايضا ال يسود عليه الموت بعد. -9 
 فيحياها ل.الن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة و الحياة التي يحياها  -01 
 "  كذلك انتم ايضا احسبوا انفسكم امواتا عن الخطية و لكن احياء ل بالمسيح يسوع ربنا -00 

 البولس:
إن كنا اآلن قد متنا مـع المسـيح نـؤمن أيضـا  "يشًر معنى الطريق= هو اإلت اد بالمسيا في المعمودية  ويكمل 

 رى ف ياتنا ستكون ابدية.وألن المسيا لن يموت مرة اخ. أننا سنحيا مع المسيح
 هذا شرط الثبات في الطريق واإلت اد بالمسيا. إحسبوا نفوسكم أنكم أموات عن الخطية.. لكن
 

 -(:0:6-01:4يو0الكاثوليكون )
 (20-01:4يو0)
ال خوف في المحبة بل المحبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج الن الخوف له عذاب و اما من خاف  -01 " 

 المحبة.فلم يتكمل في 
 نحن نحبه النه هو احبنا اوال. -09 
ان قال احد اني احب ال و ابغض اخاه فهو كاذب الن من ال يحب اخاه الذي ابصره كيف يقدر ان  -21 

 يحب ال الذي لم يبصره.
 "  و لنا هذه الوصية منه ان من يحب ال يحب اخاه ايضا. -20 
 (0:6يو0)
 ل سيح فقد ولد من ال و كل من يحب الوالد يحب المولود منه ايضاكل من يؤمن ان يسوع هو الم -0ل 

 الكاثوليكون:



 (يوم الخميس من األسبوع الخامس) قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 

 

102 

هل انت خاائف ان ال يكاون لاي نصايخ؟ الم باة التاماة تنواي الخاوف. والطرياق لاذلي م باة اإلخاوة واإليماان باأن 
 يسوع هو المسيا.

 
 

 -(:64-60:7أعاإلبركسيس )
وب و االذان انتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان اباؤكم يا قساة الرقاب و غير المختونين بالقل -60 " 

 كذلك انتم.
اي االنبياء لم يضطهده اباؤكم و قد قتلوا الذين سبقوا فانباوا بمجيء البار الذي انتم االن صرتم  -62 

 مسلميه و قاتليه.
 الذين اخذتم الناموس بترتيب مالئكة و لم تحفظوه. -63 
 "  نقوا بقلوبهم و صروا باسنانهم عليهفلما سمعوا هذا ح -64 

 اإلبركسيس:
 هنا نرى اليهود المقاومين انهم ضد الطريق.
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 يوم الجمعة من األسبوع الخامس
 القراءات:

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (1,7: 007مز)
 (00-7:04)لو
 (21,27: 007مز)

 (06-02:04)لو
 (22-07:0)رو

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســـــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمــور إنجيــل القــداس:
 إنجيـــــــــــــل القـــــــــــــداس:

 

 (0-0:6يو0)
 (4-0:1)أع
 (003,002: 001مز)

 (20-22:07)يو
 

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة

 
 -(:20-22:07يوإنجيل القداس )

 الذي اعطيتني ليكونوا واحدا كما اننا نحن واحد. و انا قد اعطيتهم المجد -22  " 
 انا فيهم و انت في ليكونوا مكملين الى واحد و ليعلم العالم انك ارسلتني و احببتهم كما احببتني. -23 
ايها االب اريد ان هؤالء الذين اعطيتني يكونون معي حيث اكون انا لينظروا مجدي الذي اعطيتني  -24 

 شاء العالم.النك احببتني قبل ان
 ايها االب البار ان العالم لم يعرفك اما انا فعرفتك و هؤالء عرفوا انك انت ارسلتني. -26 
 "  و عرفتهم اسمك و ساعرفهم ليكون فيهم الحب الذي احببتني به و اكون انا فيهم -20 

  نجيل القداس:
الطريااق. وهنااا ناارى ان الساايد المساايا  راينااا باااألمس ان الو اادة بيننااا وبااين المساايا هااي اساااس لنكااون ثااابتين فااي

ورايناا .." "وأنا قد أعطيتهم المجـد الـذي أعطيتنـي ليكونـوا هـو أيضـا  واحـدا  اعطانا اإلمكانية لهذا فن ن بال عذر 
ان ما يعطلنا عن الو دة معًا هو م بة العالم الباطل. والمسيا هنا يقول انه اعطانا المجد الذي اخذي مان ادخ  

المجد سيتصارع على الباطل.  ذًا من له  يمان بوعد المسيا سيثبت فاي الطرياق ألناه سايلهد فاي  فهل من له هذا
وتأكيدًا على معنى المجد ". أنا أيضا  فيهم"م بة العالم في يا بال شقاق. وتأكيدًا على معنى الطريق يؤكد المسيا 

 يطلخ من ادخ ان نكون معه لنرى المجد الذي اعطاي ادخ له. 
 

صرخت من كل قلبـي. فاسـتجب لـي يـارب. أطلـب حقوقـك.  " -(:003,002: 001إنجيل القداس )مز مزمور
 " صرخت إليك فخلصني ألحفظ شهاداتك. هلليلويا

 ملمور القداس:
 ألرى هذا المجد  ولنثبت في الم بة والو دة مع اإلخوة ون تقر العالم."= صرخت من كل قلبي"
 

 رجوع للفهرس
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ح هو التوكل على الرب. أفضل مـن التوكـل علـى البشـر. صـالح هـو صال " -(:1,7: 007مزمزمور العشية )
 " الرجاء بالرب. أفضل من الرجاء بالرؤساء. هلليلويا

 ملمور العشية:
ر اإلنساان بمان يعارفهم مان الرؤسااء. ويدخلاه الكبريااء كلماا عارف عاددًا اكبار مانهم. لكان المرتال يقاول خاعادة يوت

 ".اء بالرؤساءصالح التوكل على الرب.. أفضل من الرج"
 

 -(:00-7:04لوإنجيل العشية )
 و قال للمدعوين مثال و هو يالحظ كيف اختاروا المتكات االولى قائال لهم. -7 " 
 متى دعيت من احد الى عرس فال تتكك في المتكا االول لعل اكرم منك يكون قد دعي منه. -1 
 نئذ تبتدئ بخجل تاخذ الموضع االخير.فياتي الذي دعاك و اياه و يقول لك اعطي مكانا لهذا فحي -9 
بل متى دعيت فاذهب و اتكك في الموضع االخير حتى اذا جاء الذي دعاك يقول لك يا صديق ارتفع  -01 

 الى فوق حينئذ يكون لك مجد امام المتكئين معك.
 " الن كل من يرفع نفسه يتضع و من يضع نفسه يرتفع -00 

  نجيل العشية:
فااك يساكن عناد المتواضاع المنسا ق  اإلتضاع طريق الو دة مع األخوة وطريق المجد.= "من يضع نفسه يرتفع"

 .بين اإلخوة تسبخ الشقاقو  توصلنا عن اك والكبرياء ( .10:  02القلخ )  
 

أنــت هــو إلهــي فأشــكرك. إلهــي أنــت فأرفعــك. أعتــرف لــك يــارب. ألنــك  " -:(21,27: 007مــز)مزمــور بــاكر 
 " صا . هلليلويااستجبت لي وصرت لي مخل

[ ألن اك اعطاناا الورصاة ان نخدماه فاي شاخ  الوقاراء 1الشاكر هناا  "= أنـت هـو إلهـي فأشـكرك" ملمور بااكر:
 [ من اجل المكافأة المتوقعة في السماء.1 خوته  

 
 -(:06-02:04لوإنجيل باكر )

خوتك و ال اقرباءك و ال و قال ايضا للذي دعاه اذا صنعت غذاء او عشاء فال تدع اصدقاءك و ال ا -02 " 
 الجيران االغنياء لئال يدعوك هم ايضا فتكون لك مكافاة.

 بل اذا صنعت ضيافة فادع المساكين الجدع العرج العمي. -03 
 فيكون لك الطوبى اذ ليس لهم حتى يكافوك النك تكافى في قيامة االبرار. -04 
 " اكل خبزا في ملكوت الفلما سمع ذلك واحد من المتكئين قال له طوبى لمن ي -06 

  نجيل باكر:
فاااالوقراء هااام وا ااادًا معاااي وخااادمتهم طرياااق " فســـتعطى المكافـــأة"ال تساااعى وراء الرؤسااااء بااال  صااانع وليماااة للوقاااراء 

 المكافأة والمجد من اك.
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 -(:22-07:0روالبولس )

 التي تسلمتموها. فشكرا ل انكم كنتم عبيدا للخطية و لكنكم اطعتم من القلب صورة التعليم -07 " 
 و اذ اعتقتم من الخطية صرتم عبيدا للبر. -01 
اتكلم انسانيا من اجل ضعف جسدكم النه كما قدمتم اعضاءكم عبيدا للنجاسة و االثم لالثم هكذا االن  -09 

 قدموا اعضاءكم عبيدا للبر للقداسة.
 النكم لما كنتم عبيد الخطية كنتم احرارا من البر. -21 
 ر كان لكم حينئذ من االمور التي تستحون بها االن الن نهاية تلك االمور هي الموت.فاي ثم -20 
 " و اما االن اذ اعتقتم من الخطية و صرتم عبيدا ل فلكم ثمركم للقداسة و النهاية حياة ابدية -22 

 البولس:
 الطريق هو لمن ت رر من عبودية الخطية وصار عبدًا للبر.

 
 -(:0-0:6يو0الكاثوليكون )

 كل من يؤمن ان يسوع هو المسيح فقد ولد من ال و كل من يحب الوالد يحب المولود منه ايضا. -0 " 
 بهذا نعرف اننا نحب اوالد ال اذا احببنا ال و حفظنا وصاياه. -2 
 فان هذه هي محبة ال ان نحفظ وصاياه و وصاياه ليست ثقيلة. -3 
 عالم و هذه هي الغلبة التي تغلب العالم ايماننا.الن كل من ولد من ال يغلب ال -4 
 من هو الذي يغلب العالم اال الذي يؤمن ان يسوع هو ابن ال. -6 
هذا هو الذي اتى بماء و دم يسوع المسيح ال بالماء فقط بل بالماء و الدم و الروح هو الذي يشهد الن  -0 

 " الروح هو الحق
 المعمودية واإليمان ان يسوع هو المسيا. كيوية الدخول للطريق= الكاثوليكون:

  ذا ا ببنا اك وعملنا بوصاياي. وهذا ليس صعبًا فهو اعطانا  مكانية النلبة. -كيوية الثبات في الطريق
 

 -(:4-0:1أعاإلبركسيس )
و كان شاول راضيا بقتله و حدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في اورشليم فتشتت  -0 " 
 جميع في كور اليهودية و السامرة ما عدا الرسل.ال
 و حمل رجال اتقياء استفانوس و عملوا عليه مناحة عظيمة. -2 
 و اما شاول فكان يسطو على الكنيسة و هو يدخل البيوت و يجر رجاال و نساء و يسلمهم الى السجن. -3 
 " فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة -4 

 اإلبركسيس:
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 يااا فااي العااالم فااي  ااخ لمسااي ها  وفااي  ااخ لبعضااها الاابعن . ولكاان مكروهااة ماان العااالم الااذي يكااري الكنيسااة ت
وشااول الاذي كاان ضاااًل خاار  الطرياق  ألناه كاان يوعال " فحدث في ذلك اليوم إضطهاد عظيم للبيعـة"مسي ها= 

 هذا عن جهل  جتذبه اك للطريق.
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 يوم السبت من األسبوع الخامس
 القراءات:
 ر العشـــــــية:مزمـــــــو 

 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (01: 024مز)
 (0-0:04)لو
 (6,4: 36مز)

 (40-37:7)يو
 (03-0:01)عب

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســـــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمــور إنجيــل القــداس:
 إنجيـــــــــــــل القـــــــــــــداس:

 

 (20-00:6يو0)
 (00-0:23)أع
 (6,3: 034مز)

 (00-0:04)يو
 

 
 دل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسةفي الخمسين يوم المقدسة تستب

 
 -(:00-0:04يوإنجيل القداس )

 ال تضطرب قلوبكم انتم تؤمنون بال فامنوا بي. -0 " 
 في بيت ابي منازل كثيرة و اال فاني كنت قد قلت لكم انا امضي العد لكم مكانا. -2 
 خذكم الي حتى حيث اكون انا تكونون انتم ايضا.و ان مضيت و اعددت لكم مكانا اتي ايضا و ا -3 
 و تعلمون حيث انا اذهب و تعلمون الطريق. -4 
 قال له توما يا سيد لسنا نعلم اين تذهب فكيف نقدر ان نعرف الطريق. -6 
 قال له يسوع انا هو الطريق و الحق و الحياة ليس احد ياتي الى االب اال بي. -0 
 عرفتم ابي ايضا و من االن تعرفونه و قد رايتموه.لو كنتم قد عرفتموني ل -7 
 قال له فيلبس يا سيد ارنا االب و كفانا. -1 
قال له يسوع انا معكم زمانا هذه مدته و لم تعرفني يا فيلبس الذي راني فقد راى االب فكيف تقول انت  -9 

 ارنا االب.
كم به لست اتكلم به من نفسي لكن االب الست تؤمن اني انا في االب و االب في الكالم الذي اكلم -01 

 الحال في هو يعمل االعمال.
 "  صدقوني اني في االب و االب في و اال فصدقوني لسبب االعمال نفسها -00 

  نجيل القداس:
اي يادخل جساد بشاريتنا للساماء ليعـد لنـا مكانـا  والمسايا ذهاخ للساماء , منـازل كثيـرةلنا مكاان فاي الساماء فهنااي 

 وعلينا ان نؤمن بأن ادخ في اإلبن واإلبن في ادخ. .الطريقهو نكون ن ن ايضًا. وهو و يث يكون 
 

سبحوا الرب فصن الرب صالح. رتلوا السمه فصنه حلو. ألني أنا قد   " -(:6,3: 034مزمور إنجيل القداس )مز
 "  علمت أن الرب عظيم هو. وربنا أفضل من جميع اآللهة. هلليلويا

 رجوع للفهرس
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 ملمور اإلنجيل:
  ذ اعد لنا كل هذا المجد."= بحوا الرب فصنه صالحس"
 

يـا بيـت إسـرائيل بـاركوا الـرب. يـا بيـت هـارون بـاركوا الـرب. يـا بيـت الوى  " -(:01: 024مزمزمور العشية )
 "  باركوا الرب. يا خائفى الرب باركوا الرب. هلليلويا

 ملمور العشية:
 تباري الرخ على شواء طبيعتنا.هو نداء للكنيسة ل"= يا بيت إسرائيل باركوا الرب"
 

 -(:0-0:04لوإنجيل العشية )
 و اذ جاء الى بيت احد رؤساء الفريسيين في السبت لياكل خبزا كانوا يراقبونه. -0 " 
 و اذا انسان مستسق كان قدامه. -2 
 فاجاب يسوع و كلم الناموسيين و الفريسيين قائال هل يحل االبراء في السبت. -3 
 مسكه و ابراه و اطلقه.فسكتوا فا -4 
 ثم اجابهم و قال من منكم يسقط حماره او ثوره في بئر و ال ينشله حاال في يوم السبت. -6 
 " فلم يقدروا ان يجيبوه عن ذلك -0 

  نجيل العشية:
المسايا يشاوي ماارين. وألن الياوم هاو يااوم سابت ياتكلم عاان معجالة  ادثت يااوم سابت. وياوم الساابت عموماًا يساابق 

القيامة. لذلي فيوم السبت هو رمل ل ياتنا على األرن  نت ارًا ليوم القيامة  الياوم الثاامن. والمعناى ان األ د يوم 
 المسيا كطبيخ يشوي طبيعتنا ون ن هنا على األرن ليكون لنا نصيخ معه في مجدي.

 
 " . هلليلويايارب فى السماء رحمتك. وبرك إلى السحاب. عدلك مثل جبال ال " -:(6,4: 36مز)مزمور باكر 
 من مرا م اك ان ُيرسل لنا الرًو القدس من السماء."= يا رب في السماء رحمتك" ملمور باكر:

 
 -(:40-37:7يوإنجيل باكر )

 و في اليوم االخير العظيم من العيد وقف يسوع و نادى قائال ان عطش احد فليقبل الي و يشرب. -37 " 
 بطنه انهار ماء حي. من امن بي كما قال الكتاب تجري من -31 
قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين ان يقبلوه الن الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد  -39 

 الن يسوع لم يكن قد مجد بعد.
 فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكالم قالوا هذا بالحقيقة هو النبي. -41 
 لوا العل المسيح من الجليل ياتي.اخرون قالوا هذا هو المسيح و اخرون قا -40 
 الم يقل الكتاب انه من نسل داود و من بيت لحم القرية التي كان داود فيها ياتي المسيح. -42 
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 فحدث انشقاق في الجمع لسببه. -43 
 و كان قوم منهم يريدون ان يمسكوه و لكن لم يلق احد عليه االيادي. -44 
 الفريسيين فقال هؤالء لهم لماذا لم تاتوا به. فجاء الخدام الى رؤساء الكهنة و -46 
 "  اجاب الخدام لم يتكلم قط انسان هكذا مثل هذا االنسان -40 

  نجيل باكر:
 ادثنا  نجيال العشاية عان شاواء طبيعتناا  فكياف ياتم ذلاي؟ نسامع اإلجاباة فاي  نجيال بااكر.. ان المسايا يرسال لناا 

 (11:1كو1ذي يثبتنا في المسيا )الرًو القدس  وهو الذي يشوي طبيعتنا. وهو ال
 

 -(:03-0:01عبالبولس )
الن الناموس اذ له ظل الخيرات العتيدة ال نفس صورة االشياء ال يقدر ابدا بنفس الذبائح كل سنة  -0  " 

 التي يقدمونها على الدوام ان يكمل الذين يتقدمون.
 ال يكون لهم ايضا ضمير خطايا. و اال افما زالت تقدم من اجل ان الخادمين و هم مطهرون مرة -2 
 لكن فيها كل سنة ذكر خطايا. -3 
 النه ال يمكن ان دم ثيران و تيوس يرفع خطايا. -4 
 لذلك عند دخوله الى العالم يقول ذبيحة و قربانا لم ترد و لكن هيات لي جسدا. -6 
 بمحرقات و ذبائح للخطية لم تسر. -0 
 مكتوب عني الفعل مشيئتك يا ال. ثم قلت هانذا اجيء في درج الكتاب -7 
اذ يقول انفا انك ذبيحة و قربانا و محرقات و ذبائح للخطية لم ترد و ال سررت بها التي تقدم حسب  -1 

 الناموس.
 ثم قال هانذا اجيء الفعل مشيئتك يا ال ينزع االول لكي يثبت الثاني. -9 
 مسيح مرة واحدة.فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع ال -01 
و كل كاهن يقوم كل يوم يخدم و يقدم مرارا كثيرة تلك الذبائح عينها التي ال تستطيع البتة ان تنزع  -00 

 الخطية.
 و اما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس الى االبد عن يمين ال. -02 
 " منتظرا بعد ذلك حتى توضع اعداؤه موطئا لقدميه -03 

 :البولس
اال  بااه الاارًو القاادس. كااان هااذا بساابخ ان المساايا قاادم ذاتااه ذبي ااة عنااا واتاام الوااداء  فااتم  مااا هااو األساااس الااذي ُارس 
الصلا  وصار هناي  مكانياة ان يساكن الارًو القادس فاي اإلنساان. ونسامع فاي هاذا الباولس ان المسايا قادم ذاتاه 

نصاعد  لياه وايضاًا يضاع اعاداؤي ت ات ماوطد  ذبي ة تكملناا ثام جلاس عان يماين ابياه فاي  نت اار ذلاي الياوم الاذي
 قدميه.
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  -(:20-00:6يو0الكاثوليكون )
 و هذه هي الشهادة ان ال اعطانا حياة ابدية و هذه الحياة هي في ابنه. -00 "
 من له االبن فله الحياة و من ليس له ابن ال فليست له الحياة. -02 
ال لكي تعلموا ان لكم حياة ابدية و لكي تؤمنوا باسم ابن  كتبت هذا اليكم انتم المؤمنين باسم ابن -03 

 ال.
 و هذه هي الثقة التي لنا عنده انه ان طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. -04 
 و ان كنا نعلم انه مهما طلبنا يسمع لنا نعلم ان لنا الطلبات التي طلبناها منه. -06 
وت يطلب فيعطيه حياة للذين يخطئون ليس للموت توجد ان راى احد اخاه يخطك خطية ليست للم -00 

 خطية للموت ليس الجل هذه اقول ان يطلب.
 كل اثم هو خطية و توجد خطية ليست للموت. -07 
 نعلم ان كل من ولد من ال ال يخطك بل المولود من ال يحفظ نفسه و الشرير ال يمسه. -01 
 قد وضع في الشرير.نعلم اننا نحن من ال و العالم كله  -09 
و نعلم ان ابن ال قد جاء و اعطانا بصيرة لنعرف الحق و نحن في الحق في ابنه يسوع المسيح هذا  -21 

 هو االله الحق و الحياة االبدية.
 " ايها االوالد احفظوا انفسكم من االصنام امين -20 

 الكاثوليكون:
 [ يثبت فيه.1يؤمن به   [1نرى هنا ان المسيا اعطانا  ياة ابدية وهذا لمن  

 
 -(:00-0:23أعاإلبركسيس )

و لما علم بولس ان قسما منهم صدوقيون و االخر فريسيون صرخ في المجمع ايها الرجال االخوة  -0  " 
 انا فريسي ابن فريسي على رجاء قيامة االموات انا احاكم.

 ت الجماعة.و لما قال هذا حدثت منازعة بين الفريسيين و الصدوقيين و انشق -7 
 الن الصدوقيين يقولون ان ليس قيامة و ال مالك و ال روح و اما الفريسيون فيقرون بكل ذلك. -1 
فحدث صياح عظيم و نهض كتبة قسم الفريسيين و طفقوا يخاصمون قائلين لسنا نجد شيئا رديا في  -9 

 هذا االنسان و ان كان روح او مالك قد كلمه فال نحاربن ال.
ا حدثت منازعة كثيرة اختشى االمير ان يفسخوا بولس فامر العسكر ان ينزلوا و يختطفوه من و لم -01 

 وسطهم و ياتوا به الى المعسكر.
و في الليلة التالية وقف به الرب و قال ثق يا بولس النك كما شهدت بما لي في اورشليم هكذا ينبغي  -00 

 "  ان تشهد في رومية ايضا
 اإلبركسيس:
 اء بولس في القيامة من األموات.هنا نرى رج
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 يوم األحد من األسبوع الخامس

 القراءات:
 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (09,6: 034مز)
 (26-20:04)يو
 (01: 034مز)

 (1-4:06)يو
 (31-09:01)عب

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســـــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمــور إنجيــل القــداس:
 إنجيـــــــــــــل القـــــــــــــداس:

 

 (04-0:4بط0)
 (21-0:9)أع
 (2,0: 036مز)

 (00-0:04)يو
 

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة

 
 -(:00-0:04يوإنجيل القداس )

 ال تضطرب قلوبكم انتم تؤمنون بال فامنوا بي. -0 " 
 قلت لكم انا امضي العد لكم مكانا.في بيت ابي منازل كثيرة و اال فاني كنت قد  -2 
 و ان مضيت و اعددت لكم مكانا اتي ايضا و اخذكم الي حتى حيث اكون انا تكونون انتم ايضا. -3 
 و تعلمون حيث انا اذهب و تعلمون الطريق. -4 
 قال له توما يا سيد لسنا نعلم اين تذهب فكيف نقدر ان نعرف الطريق. -6 
 لطريق و الحق و الحياة ليس احد ياتي الى االب اال بي.قال له يسوع انا هو ا -0 
 لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم ابي ايضا و من االن تعرفونه و قد رايتموه. -7 
 قال له فيلبس يا سيد ارنا االب و كفانا. -1 
تقول انت قال له يسوع انا معكم زمانا هذه مدته و لم تعرفني يا فيلبس الذي راني فقد راى االب فكيف  -9 

 ارنا االب.
الست تؤمن اني انا في االب و االب في الكالم الذي اكلمكم به لست اتكلم به من نفسي لكن االب  -01 

 الحال في هو يعمل االعمال.
 " صدقوني اني في االب و االب في و اال فصدقوني لسبب االعمال نفسها -00 

  نجيل القداس:
مس ركلت على عمل المسيا ودوري  وقراءات الياوم تركال علاى دوري اناا هو نوس  نجيل األمس  لكن قراءات األ

 الشخصي.
 

 رجوع للفهرس
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ن إلــى األبــد رحمتــه. اعترفــوا إللــه  " -(:2,0: 036مزمــور إنجيــل القــداس )مــز اعترفــوا للــرب فصنــه صــالح. وا 
 "   اآللهة. فصن رحمته ثابتة إلى األبد. هلليلويا

 ملمور القداس:
 رخ اعد لنا مكانًا في سماء مجدي.فال"= إعترفوا للرب فصنه صالح"
 

وكل ما شاء الـرب صـنع. فـى السـماء وعلـى األرض. مبـارك الـرب مـن  " -(:09,6: 034مزمزمور العشية )
 "  صهيون. الساكن فى أورشليم. هلليلويا

 ملمور العشية:
( وادن هو 10:02اك ساكن في األعالي اي السماء )ا "= وكل ما شاء الرب صنع في السماء وعلى األرض"

 سط كنيسته دائمًا.و هو "= ساكن في أورشليم"يصنع مسكنًا عند كل من ي و  وصيته. وهو 
 

 -(:26-20:04يوإنجيل العشية )
الذي عنده وصاياي و يحفظها فهو الذي يحبني و الذي يحبني يحبه ابي و انا احبه و اظهر له  -20 " 

 ذاتي.
 ماذا حدث حتى انك مزمع ان تظهر ذاتك لنا و ليس للعالم.قال له يهوذا ليس االسخريوطي يا سيد  -22 
 اجاب يسوع و قال له ان احبني احد يحفظ كالمي و يحبه ابي و اليه ناتي و عنده نصنع منزال. -23 
 الذي ال يحبني ال يحفظ كالمي و الكالم الذي تسمعونه ليس لي بل لالب الذي ارسلني. -24 
 " بهذا كلمتكم و انا عندكم -26 

  نجيل العشية:
ما يطلبه المسيا منا هو  و  الوصية وهذا عالمة  بنا له. ومن ي و  الوصية يأتي ادخ واإلبن ويصنعا عندي 

 .منزال  
 

يا بيت إسرائيل باركوا الرب. يا بيت هارون باركوا الرب. يا بيت الوى بـاركوا  " -:(01: 034مز)مزمور باكر 
 "  هلليلوياالرب. يا خائفي الرب باركوا الرب. 

 ملمور باكر:
 "يا بيت إسرائيل باركوا الرب"من هو ثابت في المسيا يكون له ثمار  ونرى هنا اهم الثمار اي التسبيا= 

 
 -(:1-4:06يوإنجيل باكر )

اثبتوا في و انا فيكم كما ان الغصن ال يقدر ان ياتي بثمر من ذاته ان لم يثبت في الكرمة كذلك انتم  -4 " 
 تثبتوا في.ايضا ان لم 
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انا الكرمة و انتم االغصان الذي يثبت في و انا فيه هذا ياتي بثمر كثير النكم بدوني ال تقدرون ان  -6 
 تفعلوا شيئا.

 ان كان احد ال يثبت في يطرح خارجا كالغصن فيجف و يجمعونه و يطرحونه في النار فيحترق. -0 
 فيكون لكم.ان ثبتم في و ثبت كالمي فيكم تطلبون ما تريدون  -7 
 " بهذا يتمجد ابي ان تاتوا بثمر كثير فتكونون تالميذي -1 

  نجيل باكر:
فهو الطريق. ومان يثبات يكاون لاه منالل فاي الساماء. وكياف نثبات؟ ذلاي باأن " إثبتوا في  "هنا نسمع طلخ المسيا 

عناااد اك فاااي  ن وااا  وصااايته. ومااان يوعااال يصاااير مساااكنًا ك. ومااان كاااان مساااكنًا ك علاااى األرن يكاااون لاااه مساااكن
السااماء. امااا ماان ال ي واا  الوصااية يطااًر خارجااًا وال يكااون فااي الطريااق. باال خارجااًا عاان الطريااق فيجااف ويجمااع 

 ويطًر في النار وي رق.
 

 -(:31-09:01عبالبولس )
 فاذ لنا ايها االخوة ثقة بالدخول الى االقداس بدم يسوع. -09 "
 .طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب اي جسده -21 
 و كاهن عظيم على بيت ال. -20 
 لنتقدم بقلب صادق في يقين االيمان مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير و مغتسلة اجسادنا بماء نقي. -22 
 لنتمسك باقرار الرجاء راسخا الن الذي وعد هو امين. -23 
 و لنالحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة و االعمال الحسنة. -24 
اجتماعنا كما لقوم عادة بل واعظين بعضنا بعضا و باالكثر على قدر ما ترون اليوم  غير تاركين -26 

 يقرب.
 فانه ان اخطانا باختيارنا بعدما اخذنا معرفة الحق ال تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا. -20 
 بل قبول دينونة مخيف و غيرة نار عتيدة ان تاكل المضادين. -27 
 اهدين او ثالثة شهود يموت بدون رافة.من خالف ناموس موسى فعلى ش -21 
فكم عقابا اشر تظنون انه يحسب مستحقا من داس ابن ال و حسب دم العهد الذي قدس به دنسا و  -29 

 ازدرى بروح النعمة.
 فاننا نعرف الذي قال لي االنتقام انا اجازي يقول الرب و ايضا الرب يدين شعبه. -31 
  الحي.مخيف هو الوقوع في يدي ال -30 
 و لكن تذكروا االيام السالفة التي فيها بعدما انرتم صبرتم على مجاهدة االم كثيرة. -32 
 من جهة مشهورين بتعييرات و ضيقات و من جهة صائرين شركاء الذين تصرف فيهم هكذا. -33 
افضل في النكم رثيتم لقيودي ايضا و قبلتم سلب اموالكم بفرح عالمين في انفسكم ان لكم ماال  -34 

 السماوات و باقيا.
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 فال تطرحوا ثقتكم التي لها مجازاة عظيمة. -36 
 النكم تحتاجون الى الصبر حتى اذا صنعتم مشيئة ال تنالون الموعد. -30 
 النه بعد قليل جدا سياتي االتي و ال يبطك. -37 
 "  و اما البار فبااليمان يحيا و ان ارتد ال تسر به نفسي -31 

 البولس:
عتمادنا بعاد ان آمناا=  ولقاد . الطريـقوجسادي هاو . بدم يسوع المسـيح)السماء(  نا ثقة في دخولنا إلى األقداسل"

ال  فالعقوبة مرعبة  وهاذا ي ادث ". غسلت أجسادنا بالماء النقي"ليقين اإليمانل+  ثم ي ذرنا الرسول من اإلرتداد وا 
 لكل من اخطأ بإختياري.

 
 -(:04-0:4بط0الكاثوليكون )

 فانه الجل هذا بشر الموتى ايضا لكي يدانوا حسب الناس في بالجسد و لكن ليحيوا حسب ال بالروح. -0 " 
 و انما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا و اصحوا للصلوات. -7 
 و لكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة الن المحبة تستر كثرة من الخطايا. -1 
 كم بعضا بال دمدمة.كونوا مضيفين بعض -9 
 ليكن كل واحد بحسب ما اخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكالء صالحين على نعمة ال المتنوعة. -01 
ان كان يتكلم احد فكاقوال ال و ان كان يخدم احد فكانه من قوة يمنحها ال لكي يتمجد ال في كل  -00 

 ابد االبدين امين. شيء بيسوع المسيح الذي له المجد و السلطان الى
 ايها االحباء ال تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة الجل امتحانكم كانه اصابكم امر غريب. -02 
 بل كما اشتركتم في االم المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعالن مجده ايضا مبتهجين. -03 
يحل عليكم اما من جهتهم فيجدف عليه و  ان عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم الن روح المجد و ال -04 

 "  اما من جهتكم فيمجد
[ 1[ الم باة للجميااع  1نارى هناا كياف ينبناي ان ن ياا ون ان فااي الطرياق لن ال ثاابتين فاي المسايا   الكااثوليكون:

لام هااو الم. فشاريي األ[ ونواًر فااي األ2 ساتخدام مواهبناا فااي خدماة ادخارين  فمواهبنااا هاي اماناة اوكلهااا اك  ليناا  
 (12:1شريي المجد )فالمسيا هو الطريق( )رو

 
 -(:21-0:9أعاإلبركسيس )

 اما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا و قتال على تالميذ الرب فتقدم الى رئيس الكهنة. -0 " 
و طلب منه رسائل الى دمشق الى الجماعات حتى اذا وجد اناسا من الطريق رجاال او نساء يسوقهم  -2 

 اورشليم.موثقين الى 
 و في ذهابه حدث انه اقترب الى دمشق فبغتة ابرق حوله نور من السماء. -3 
 فسقط على االرض و سمع صوتا قائال له شاول شاول لماذا تضطهدني. -4 
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 فقال من انت يا سيد فقال الرب انا يسوع الذي انت تضطهده صعب عليك ان ترفس مناخس. -6 
ب ماذا تريد ان افعل فقال له الرب قم و ادخل المدينة فيقال لك ماذا فقال و هو مرتعد و متحير يا ر  -0 

 ينبغي ان تفعل.
 و اما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت و ال ينظرون احدا. -7 
 فنهض شاول عن االرض و كان و هو مفتوح العينين ال يبصر احدا فاقتادوه بيده و ادخلوه الى دمشق. -1 
 كان ثالثة ايام ال يبصر فلم ياكل و لم يشرب.و  -9 
 و كان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا فقال له الرب في رؤيا يا حنانيا فقال هانذا يا رب. -01 
فقال له الرب قم و اذهب الى الزقاق الذي يقال له المستقيم و اطلب في بيت يهوذا رجال طرسوسيا  -00 

 اسمه شاول النه هوذا يصلي.
 قد راى في رؤيا رجال اسمه حنانيا داخال و واضعا يده عليه لكي يبصر.و  -02 
 فاجاب حنانيا يا رب قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل كم من الشرور فعل بقديسيك في اورشليم. -03 
 و ههنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة ان يوثق جميع الذين يدعون باسمك. -04 
 هذا لي اناء مختار ليحمل اسمي امام امم و ملوك و بني اسرائيل. فقال له الرب اذهب الن -06 
 الني ساريه كم ينبغي ان يتالم من اجل اسمي. -00 
فمضى حنانيا و دخل البيت و وضع عليه يديه و قال ايها االخ شاول قد ارسلني الرب يسوع الذي  -07 

 لقدس.ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر و تمتلك من الروح ا
 فللوقت وقع من عينيه شيء كانه قشور فابصر في الحال و قام و اعتمد. -01 
 و تناول طعاما فتقوى و كان شاول مع التالميذ الذين في دمشق اياما. -09 
 "  و للوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح ان هذا هو ابن ال -21 

 اإلبركسيس:
 .طهد الكنيسااة وال ياادري انهااا جسااد المساايا ثابتااة فيااه وهااو فيهااايضاا   شاااول الطرسوسااي كااان فااي الطريااق الخطااأ

سااتجاخ شاااول ليصااير بااولس  وبهااذا فهااو يضااطهد المساايا نوسااه. والمساايا ي هاار لااه ليعياادي للطريااق الصاا يا. وا 
 الرسول الع يم.
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 أناجيل األسبوع السادس

 -األسبوع السادس ينقسم إلى ثالث أقسام:
 .. .. .. .. في  نت ار الصعود.من اإلثنين  لى األربعاء.. ..  -1
 يوم الخميس .. .. .. .. .. .. .. .. .. . عيد الصعود. -1
 المتبقي من األسبوع باإلضافة ل سبوع السابع هو  نت ار يوم العنصرة يوم عيد  لول الرًو القدس. -2

 أوال : من اإلثنين إلى األربعاء:
سمع هنا قول الرخ لألني ذاهخ  لى ادخل ونسمع قوله باقي عدة ايام قليلة على الصعود  لذلي ن-يوم اإلثنين:

ايضًا لبعد قليل ال تروننيل على اننا نسمع ايضًا عن رعايته لشعبه  فليس معنى صعودي انه 
 سيتري كنيسته عروسته بال رعاية.

خ لتنمرنا  مرة اخرى نسمع لاتري العالم وامضي  لى ادخ. لكنه بعمله الودائي اعاد لنا م بة اد-يوم الثالثاء:
وادخ يستجيخ لكل ما نسأله منه بإسم المسيا  ونسمع في باقي القراءات انه لم يتركنا ضعواء بل 

 اخضع لنا الشيطان.
الساايد المساايا فااي صااالته الشااواعية األخياارة لااآلخ يطلااخ ان يتمجااد. وهااذا المجااد المطلااوخ هااو -يــوم األربعــاء:

مسايا كاان ليعطاي لإلنساان المجاد فالكنيساة هاي للناسوت وليس الالهوت. وهذا يعناي ان فاداء ال
 جسد المسيا.

 ثانيا : يوم الخميس : عيد الصعود المجيد
 ثالثا : العشرة أيام حتى عيد العنصرة

 تدور القراءات كلها  ول الرًو القدس وعمله.
 

 للفهرس رجوع
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 يوم اإلثنين من األسبوع السادس
 القراءات:

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:

ــــــــــــاكر:إنج ــــــــــــل ب  ي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (0: 40مز)
 (34-31:0)مر
 (7,0: 40مز)

 (20-22:1)مر
 (6-2:1)رو

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســـــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمــور إنجيــل القــداس:
 إنجيـــــــــــــل القـــــــــــــداس:

 

 (03-9:6يو0)
 (30-23:9)أع
 (9,0: 27مز)

 (23-06:00)يو
 

 
 امة المقدسةفي الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القي

 
 -(:23-06:00يوإنجيل القداس )

 كل ما لالب هو لي لهذا قلت انه ياخذ مما لي و يخبركم. -06 " 
 بعد قليل ال تبصرونني ثم بعد قليل ايضا ترونني الني ذاهب الى االب. -00 
عد قليل فقال قوم من تالميذه بعضهم لبعض ما هو هذا الذي يقوله لنا بعد قليل ال تبصرونني ثم ب -07 

 ايضا ترونني و الني ذاهب الى االب.
 فقالوا ما هو هذا القليل الذي يقول عنه لسنا نعلم بماذا يتكلم. -01 
فعلم يسوع انهم كانوا يريدون ان يسالوه فقال لهم اعن هذا تتساءلون فيما بينكم الني قلت بعد قليل  -09 

 ال تبصرونني ثم بعد قليل ايضا ترونني.
ق اقول لكم انكم ستبكون و تنوحون و العالم يفرح انتم ستحزنون و لكن حزنكم يتحول الى الحق الح -21 

 فرح.
المراة و هي تلد تحزن الن ساعتها قد جاءت و لكن متى ولدت الطفل ال تعود تذكر الشدة لسبب  -20 

 الفرح النه قد ولد انسان في العالم.
 ايضا فتفرح قلوبكم و ال ينزع احد فرحكم منكم.فانتم كذلك عندكم االن حزن و لكني ساراكم  -22 
 " و في ذلك اليوم ال تسالونني شيئا الحق الحق اقول لكم ان كل ما طلبتم من االب باسمي يعطيكم -23 

  نجيل القداس:
ونسامع قولاه ايضاًا لبعاد قليال ال " ألنـي ذاهـب إلـى اآلبباقي عدة ايام على الصعود  لذلي نسمع هنا قول الرخ ل

 بصعودي. بالجسد يوارقهموف نه سألنيل  قًا هذي قيلت ألنه ذاهخ ليصلخ  ولكنها تشير ايضًا هنا ترون
 

خلـص شـعبك وبـارك ميراثـك. إرعهـم وارفعهـم إلـى األبـد. الـرب عـز  " -(:9,0: 27مزمور إنجيـل القـداس )مـز
 "  لشعبه. هلليلويا

 رجوع للفهرس
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 ملمور اإلنجيل:
 للسماء والمجد.اي ليكتمل لنا الخال  بوصولنا "= خلص شعبك"
رفعهم إلى األبد"هنا وهم مالالوا على األرن. "= إرعهم"  ليكونوا معي في السماء."= وا 
 

 "  يا جميع األمم صفقوا بأيديكم. هللوا ل. بصوت االبتهاج. هلليلويا " -(:0: 40مزمزمور العشية )
 ملمور العشية:

 ا راعيها الصالا فسب ته بتهليل.هذي لكل الخراف التي  كتشوت في المسي"= صفقوا بأيديكم"
 

 -(:34-31:0مرإنجيل العشية )
 و اجتمع الرسل الى يسوع و اخبروه بكل شيء كل ما فعلوا و كل ما علموا. -31 " 
فقال لهم تعالوا انتم منفردين الى موضع خالء و استريحوا قليال الن القادمين و الذاهبين كانوا كثيرين  -30 

 الكل.و لم تتيسر لهم فرصة ل
 فمضوا في السفينة الى موضع خالء منفردين. -32 
فراهم الجموع منطلقين و عرفه كثيرون فتراكضوا الى هناك من جميع المدن مشاة و سبقوهم و  -33 

 اجتمعوا اليه.
 "  فلما خرج يسوع راى جمعا كثيرا فتحنن عليهم اذ كانوا كخراف ال راعي لها فابتدا يعلمهم كثيرا -34 

 لعشية: نجيل ا
 شااارة للعااالم الااذي ن يااا فيااه  وهااذا " لموضــع قفــر"ناارى رعايااة المساايا لتالميااذي  فهااو يأخااذهم ليسااتري وا. واخااذهم 

تحــنن علــيهم إذ كــانوا " شااارة للتعليااات التااي يعطيهااا اك لنااا خااالل وجودنااا فااي هااذا العااالم القواار. ولمااا تبعااه جمااع 
 لا.هذا هو مسي نا الراعي الصا" كخراف ال راعي لها

 
رتلوا إللهنـا رتلـوا, رتلـوا لملكنـا رتلـوا, ألن الـرب هـو ملـك األرض كلهـا, رتلـوا  " -:(7,0: 40مز)مزمور باكر 
 "  بفهم. هلليلويا
  فهو قد شوى طبيعتنا فنرى السماء..."= رتلوا إللهنا" ملمور باكر:

 
 -(:20-22:1مرإنجيل باكر )

 و طلبوا اليه ان يلمسه.و جاء الى بيت صيدا فقدموا اليه اعمى  -22 " 
فاخذ بيد االعمى و اخرجه الى خارج القرية و تفل في عينيه و وضع يديه عليه و ساله هل ابصر  -23 

 شيئا.
 فتطلع و قال ابصر الناس كاشجار يمشون. -24 
 ثم وضع يديه ايضا على عينيه و جعله يتطلع فعاد صحيحا و ابصر كل انسان جليا. -26 
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 "  بيته قائال ال تدخل القرية و ال تقل الحد في القريةفارسله الى  -20 
  نجيل باكر:

 [ راي كل شد جليًا 1[ األولى يرى الناس كأشجار        1قصة شواء اعمى على مر لتين  
+  11-4:1كاو1األولى تشير ألن الرًو القدس يعطيناا ان نارى ادن امجااد الساماء كماا فاي لنال كماا فاي مارآة )

 (.11:12كو1انية يقول عنها الرسول  ينئذ سأعرف كما عرفت )( والث11:12كو1
 

 -(:6-2:1روالبولس )
 الن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد اعتقني من ناموس الخطية و الموت. -2 " 
النه ما كان الناموس عاجزا عنه في ما كان ضعيفا بالجسد فال اذ ارسل ابنه في شبه جسد الخطية و  -3 

 طية دان الخطية في الجسد.الجل الخ
 لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح -4
 "  فان الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون و لكن الذين حسب الروح فبما للروح. -6 

 البولس:
" نـا مـن نـاموس الخطيـةنـاموس روح الحيـاة قـد أعتق " ألن كيف نعي  ادن؟ بال سلطان للخطية ادن عليناا..ل
.  والواجخ علينا ادن ان ن يا ونهتم ب سخ الرًو

 
 -(:03-9:6يو0الكاثوليكون )

 ان كنا نقبل شهادة الناس فشهادة ال اعظم الن هذه هي شهادة ال التي قد شهد بها عن ابنه. -9 " 
كاذبا النه لم يؤمن بالشهادة من يؤمن بابن ال فعنده الشهادة في نفسه من ال يصدق ال فقد جعله  -01 

 التي قد شهد بها ال عن ابنه.
 و هذه هي الشهادة ان ال اعطانا حياة ابدية و هذه الحياة هي في ابنه. -00 
 من له االبن فله الحياة و من ليس له ابن ال فليست له الحياة. -02 
 ان لكم حياة ابدية و لكي تؤمنوا باسم كتبت هذا اليكم انتم المؤمنين باسم ابن ال لكي تعلموا  -03 

 "  ابن ال
 الكاثوليكون:

 الرسول يكتخ لكي نعلم ان لنا  ياة ابدية.
 

 -(:30-23:9أعاإلبركسيس )
 و لما تمت ايام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوه. -23  " 
 فعلم شاول بمكيدتهم و كانوا يراقبون االبواب ايضا نهارا و ليال ليقتلوه. -24 
 فاخذه التالميذ ليال و انزلوه من السور مدلين اياه في سل. -26 
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و لما جاء شاول الى اورشليم حاول ان يلتصق بالتالميذ و كان الجميع يخافونه غير مصدقين انه  -20 
 تلميذ.

فاخذه برنابا و احضره الى الرسل و حدثهم كيف ابصر الرب في الطريق و انه كلمه و كيف جاهر في  -27 
 اسم يسوع.دمشق ب

 فكان معهم يدخل و يخرج في اورشليم و يجاهر باسم الرب يسوع. -21 
 و كان يخاطب و يباحث اليونانيين فحاولوا ان يقتلوه. -29 
 فلما علم االخوة احدروه الى قيصرية و ارسلوه الى طرسوس. -31 
كانت تبنى و تسير في خـوف  و اما الكنائس في جميع اليهودية و الجليل و السامرة فكان لها سالم و -30 

 "  الرب و بتعزية الروح القدس كانت تتكاثر
 اإلبركسيس:

ألننا ماللنا على األرن  نجد اإلضطهاد ضد الكنيسة  ولكن نجد معونة  لهنا الراعي الصالا فنجد الكناائس لهاا 
 سالم وترتيخ وبنيان وتسير في مخافة الرخ وبتعلية الرًو القدس وكانت تتكاثر.
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 م الثالثاء من األسبوع السادسيو 
 القراءات:

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (6,4: 40مز)
 (29-04:9)مر
 (4,3: 40مز)

 (32-31:9)مر
 (00-9:1)رو

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســـــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمــور إنجيــل القــداس:
 إنجيـــــــــــــل القـــــــــــــداس:

 

 (02-9:6يو0)
 (29-27:6)أع
 (01: 004مز)
 (33-23:00يو)
 

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة

 
 -(:33-23:00يوإنجيل القداس )

 و في ذلك اليوم ال تسالونني شيئا الحق الحق اقول لكم ان كل ما طلبتم من االب باسمي يعطيكم. -23 " 
 اطلبوا تاخذوا ليكون فرحكم كامال.الى االن لم تطلبوا شيئا باسمي  -24 
 قد كلمتكم بهذا بامثال و لكن تاتي ساعة حين ال اكلمكم ايضا بامثال بل اخبركم عن االب عالنية. -26 
 في ذلك اليوم تطلبون باسمي و لست اقول لكم اني انا اسال االب من اجلكم. -20 
 ي من عند ال خرجت.الن االب نفسه يحبكم النكم قد احببتموني و امنتم ان -27 
 خرجت من عند االب و قد اتيت الى العالم و ايضا اترك العالم و اذهب الى االب. -21 
 قال له تالميذه هوذا االن تتكلم عالنية و لست تقول مثال واحدا. -29 
 االن نعلم انك عالم بكل شيء و لست تحتاج ان يسالك احد لهذا نؤمن انك من ال خرجت. -31 
 جابهم يسوع االن تؤمنون.ا -30 
هوذا تاتي ساعة و قد اتت االن تتفرقون فيها كل واحد الى خاصته و تتركونني وحدي و انا لست  -32 

 وحدي الن االب معي.
 " قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سالم في العالم سيكون لكم ضيق و لكن ثقوا انا قد غلبت العالم -33 

  نجيل القداس:
وذلي بعد ان اتم عمله الودائي الجبار وصال نا ". أترك العالم وأمضي إلى اآلب"ود  قترخ نسمع ألن ميعاد الصع

بال كاان عملاه الوادائي ساببًا ". فصياه يعطـيكم)اي قوة عملي الوادائي(  كل ما تسألونه من اآلب بصسمي"مع ادخ. 
لذلي يمكنناا فاي اي ضايقة ان نقاول ماع ". اآلب هو أيضا  يحبكم"في الم بة األبوية التي صار ادخ ينمرنا بها. 

فاى  نجيال األماس رايناا المسايا  وكماا غلاخ هاو العاالم ساننلخ ن ان ايضاًا." لست وحـدي ألن أبـي معـي"المسيا 
 يعلينا بكلماته وسط قور هذا العالم   وفى  نجيل اليوم نرى م بة ادخ ت يط بنا وسط ضيق هذا العالم .

 

 رجوع للفهرس
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أحببـت أن يسـمع الـرب صـوت تضـرعي. ألنـه أمـال بسـمعه إلـّى.   " -(:01: 004مزمور إنجيل القـداس )مـز
 "  فدعوته فى أيامي. هلليلويا

 ملمور القداس:
العاالم سايكون فياه ". أحببـت أن يسـمع الـرب صـوت تضـرعي" قًا لنا وعد ان ننلاخ لكان الباد ان نصالي ونطلاخ 

وقولااه ا بباات يعنااى انااه  ت اوالدي.ضاايق ) نجياال القااداس( ولااذلي نتضاارع ولكاان بدالااة. واك ي ااخ ان يساامع صااو 
 تذوق لذة م بة اك وسط تضرعاته وصلواته .

 
اختارنا ميراثا له. جمال يعقوب الذي أحبه. صعد ال بتهليل. والرب بصـوت  " -(:6,4: 40مزمزمور العشية )
 "  البوق. هلليلويا
 ملمور العشية:

 ان  ررنا . هو صعد بعد "ال بتهليل صعد"فمكاننا في السماء معه  يث "= إختارنا ميراثا  له"
 

 -(:29-04:9مرإنجيل العشية )
 و لما جاء الى التالميذ راى جمعا كثيرا حولهم و كتبة يحاورونهم. -04 " 
 و للوقت كل الجمع لما راوه تحيروا و ركضوا و سلموا عليه. -06 
 فسال الكتبة بماذا تحاورونهم. -00 
 ل يا معلم قد قدمت اليك ابني به روح اخرس.فاجاب واحد من الجمع و قا -07 
 و حيثما ادركه يمزقه فيزبد و يصر باسنانه و ييبس فقلت لتالميذك ان يخرجوه فلم يقدروا. -01 
 فاجاب و قال لهم ايها الجيل غير المؤمن الى متى اكون معكم الى متى احتملكم قدموه الي. -09 
 روح فوقع على االرض يتمرغ و يزبد.فقدموه اليه فلما راه للوقت صرعه ال -21 
 فسال اباه كم من الزمان منذ اصابه هذا فقال منذ صباه. -20 
 و كثيرا ما القاه في النار و في الماء ليهلكه لكن ان كنت تستطيع شيئا فتحنن علينا و اعنا. -22 
 فقال له يسوع ان كنت تستطيع ان تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن. -23 
 صرخ ابو الولد بدموع و قال اؤمن يا سيد فاعن عدم ايماني.فللوقت  -24 
فلما راى يسوع ان الجمع يتراكضون انتهر الروح النجس قائال له ايها الروح االخرس االصم انا امرك  -26 

 اخرج منه و ال تدخله ايضا.
 فصرخ و صرعه شديدا و خرج فصار كميت حتى قال كثيرون انه مات. -20 
 ع بيده و اقامه فقام.فامسكه يسو  -27 
 و لما دخل بيتا ساله تالميذه على انفراد لماذا لم نقدر نحن ان نخرجه. -21 
 "  فقال لهم هذا الجنس ال يمكن ان يخرج بشيء اال بالصالة و الصوم -29 

  نجيل العشية:
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ة الجسد( وال   ان الشيطان لن يكف عن ال رخ ضد الكنيسة. ووسيلة  ربه الصالة )صلتنا باك( والصوم ) مات
 يسوع اقام الولد وسيقيمنا ن ن.

 
أخضع الشعوب لنا واألمم تحت أقدامنا. اختارنا ميراثا له. جمـال يعقـوب الـذي  " -:(4,3: 40مز)مزمور باكر 
 "  أحبه. هلليلويا
 ملمور باكر:

قاادامنا بعماال ( التااي صااارت ت اات ا14:15هااذي عاان الشااياطين )لااو"= أخضــع الشــعوب لنــا واألمــم تحــت أقــدامنا"
خ الكنيسة  لكن ال سلطان لها ان تساقطنا فاي الشار  علاى ان نلتالم ار   الودائي ) نجيل باكر(.  قًا هي تُ المسيا 

 بالصالة والصوم ) نجيل العشية(.
 

 -(:32-31:9مرإنجيل باكر )
 و خرجوا من هناك و اجتازوا الجليل و لم يرد ان يعلم احد. -31 " 
ميذه و يقول لهم ان ابن االنسان يسلم الى ايدي الناس فيقتلونه و بعد ان يقتل النه كان يعلم تال -30 

 يقوم في اليوم الثالث.
 " و اما هم فلم يفهموا القول و خافوا ان يسالوه -32 

  نجيل باكر:
  بن اإلنسان يسلم  لى ايدي الناس فيقتلونه وبعد ثالثة ايام يقوم. .. طريق الصعود

ضااطهاد العااالم ثاام نمااوت بالجسااد لكننااا ساانقوم.و ول فااي ضاايقات وطريقنااا .. .. ان نجاا فاان ن فااى المساايا الااذى  ا 
 ُصل خ  ومات ثم قام  فهو الطريق نثبت فيه فيكون مكاننا األبدى فى السماء معه .

 
 -(:00-9:1روالبولس )

احد ليس له و اما انتم فلستم في الجسد بل في الروح ان كان روح ال ساكنا فيكم و لكن ان كان  -9 " 
 روح المسيح فذلك ليس له.

 و ان كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية و اما الروح فحياة بسبب البر. -01 
و ان كــان روح الــذي اقــام يســوع مــن االمــوات ســاكنا فــيكم فالــذي اقــام المســيح مــن االمــوات ســيحيي  -00 

 "  اجسادكم المائتة ايضا بروحه الساكن فيكم
 البولس:

ماوت عان شاهوات العاالم  "=الجسد الميتا ينبني ان نسلي في العالم  تى يكمل خالصنا بوصولنا للسماء..لهكذ
 )صوم مثاًل( وميت عن الخطية. وبهذا ت يا الرًو   بالرًو ال ال فينا.
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 -(:02-9:6يو0الكاثوليكون )
 التي قد شهد بها عن ابنه.ان كنا نقبل شهادة الناس فشهادة ال اعظم الن هذه هي شهادة ال  -9 " 
من يؤمن بابن ال فعنده الشهادة في نفسه من ال يصدق ال فقد جعله كاذبا النه لم يؤمن بالشهادة  -01 

 التي قد شهد بها ال عن ابنه.
 و هذه هي الشهادة ان ال اعطانا حياة ابدية و هذه الحياة هي في ابنه. -00 
 "  من ليس له ابن ال فليست له الحياةمن له االبن فله الحياة و  -02 

 الكاثوليكون:
 بإبن اك يقيمه اك. باإليمان دعوة من الرسول ان نتمسي بإبن اك ليكون لنا  ياة  ومن يتمسي

 
 -(:29-27:6أعاإلبركسيس )

 فلما احضروهم اوقفوهم في المجمع فسالهم رئيس الكهنة. -27 " 
ال تعلموا بهذا االسم و ها انتم قد مالتم اورشليم بتعليمكم و تريدون ان  قائال اما اوصيناكم وصية ان -21 

 تجلبوا علينا دم هذا االنسان.
 "  فاجاب بطرس و الرسل و قالوا ينبغي ان يطاع ال اكثر من الناس -29 

 اإلبركسيس:
 ".فلما جاءوا بهم أقامهم في المجمع"هنا نرى الضيق الذي في العالم= 

 وذلي لنستمر ثابتين في الطريق." ينبغي أن يطاع ال أكثر من الناس"نسلي=  وكيف ينبني ان
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 يوم األربعاء من األسبوع السادس
 القراءات:

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (0-4: 22مز)
 (37-32:9)مر
 (2,0: 22مز)

 (42-31:9)مر
 (7-0:7)رو

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 يس:اإلبركســـــــــــــــــــــــــــــــــ

 مزمــور إنجيــل القــداس:
 إنجيـــــــــــــل القـــــــــــــداس:

 

 (01-03:6يو0)
 (01-0:09)أع
 (07,02: 29مز)

 (9-0:07)يو
 

 
 في الخمسين يوم المقدسة تستبدل قراءة السنكسار في الكنيسة بعمل دورة القيامة المقدسة

 
 -(:9-0:07يوإنجيل القداس )

االب قد اتت الساعة مجد ابنك ليمجدك ابنك تكلم يسوع بهذا و رفع عينيه نحو السماء و قال ايها  -0 " 
 ايضا.

 اذ اعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة ابدية لكل من اعطيته. -2 
 و هذه هي الحياة االبدية ان يعرفوك انت االله الحقيقي وحدك و يسوع المسيح الذي ارسلته. -3 
 .انا مجدتك على االرض العمل الذي اعطيتني العمل قد اكملته -4 
 و االن مجدني انت ايها االب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. -6 
 انا اظهرت اسمك للناس الذين اعطيتني من العالم كانوا لك و اعطيتهم لي و قد حفظوا كالمك. -0 
 و االن علموا ان كل ما اعطيتني هو من عندك. -7 
و هم قبلوا و علموا يقينا اني خرجت من عندك و امنوا انك انت الن الكالم الذي اعطيتني قد اعطيتهم  -1 

 ارسلتني.
 " من اجلهم انا اسال لست اسال من اجل العالم بل من اجل الذين اعطيتني النهم لك -9 

  نجيل القداس:
الساعة هي ساعة الصليخ فمجد المسايا بادا بالصاليخ ثام جلوساه عان يماين " يا أبت قد أتت الساعة مجد إبنك"

مجـدني بالمجـد الـذي "ادخ  وهذا المجد للجسد  فمجد الالهوت ال ولم ولان يتنيار  تاى وال بالتجساد والصاليخ= 
. وقطعاًا هاذا ل سااخ ( 0:  12)ياو اي لايكن للجساد نواس مجاد الالهاوت"= كان لي عنـدك قبـل أن يكـون العـالم

صااروا ) أجـل الـذين أعطيـتهم لـي لست أطلب من أجل العالم بـل مـن". ولمن هذا المجاد.. (11:  12)يو البشر
  )فكل الخليقة هي خاضعة لآلخ(. "ألنهم لكجسدي( 

 

 رجوع للفهرس
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يـارب أرض بخالصـي. يـارب التفـت إلـى معـونتي. يـا إلهـي فـال  " -(:07,02: 29مزمور إنجيـل القـداس )مـز
 " تبطك. هلليلويا
 ملمور اإلنجيل:

 الخال  للبشر ثم يمجدي.هي بلسان المسيا ليقبل ادخ فدائه ويعطي "= يا رب إرض بخالصي"
 

هيأت قدامى مائدة مقابل الـذين يحزنـونني. دهنـت بالزيـت رأسـي. وكأسـك  " -(:0-4: 22مزمزمور العشية )
 "  أسكرتني مثل الصرف. هلليلويا

 ملمور العشية:
دة هيــأت قــدامي مائــ"الاارخ يسااوع لاام يتركنااا فااي العااالم خااالل ر لتنااا للسااماء دون معونااة  باال يعطينااا جساادي ودمااه 

 لن ل ثابتين فى المسيا الطرياق. وليعليناا وذلي" دهنت بالزيت رأسي"وهو يم نا برو ه " مقابل الذين يحزنونني
والملماااور يقااادم سااار اإلفخارساااتيا كطرياااق للثباااات فاااى المسااايا  ويعيننااا ليضااامن لناااا اال  نوشااال فاااي وصاااولنا للمجاااد.

( فهدف القراءات كلها الثبات فى المسايا 10:  02الطريق   واإلنجيل يقدم التواضع كسر ثبات فى الطريق )  
 الطريق .

 
  -(:37-32:9مرإنجيل العشية )

 و اما هم فلم يفهموا القول و خافوا ان يسالوه. -32 "
 و جاء الى كفرناحوم و اذ كان في البيت سالهم بماذا كنتم تتكالمون فيما بينكم في الطريق. -33
 بعضهم مع بعض في من هو اعظم. فسكتوا النهم تحاجوا في الطريق -34 
 فجلس و نادى االثني عشر و قال لهم اذا اراد احد ان يكون اوال فيكون اخر الكل و خادما للكل. -36 
 فاخذ ولدا و اقامه في وسطهم ثم احتضنه و قال لهم. -30 
 " ي ارسلنيمن قبل واحدا من اوالد مثل هذا باسمي يقبلني و من قبلني فليس يقبلني انا بل الذ -37 

  نجيل العشية:
خالئه لذاته. وهنا يعلمنا السايد المسايا درساًا فاي ان نتمثال باه   نجيل القداس عن مجد اإلبن وهذا بدا بإتضاعه وا 

 ولو  تضعنا كما  تضع سنتمجد معه." الذي يريد أن يكون أوال  يكون آخر الكل وخادما  للجميع"
 

فــال يعــوزني شــيء. فــى مكــان خضــرة أســكنني. رد نفســي.  الــرب يرعــاني. " -:(2,0: 22مــز)مزمــور بــاكر 
 "  هلليلويا

 ملمور باكر:
 هو صعد للسماء لكنه مستمر في رعايته لنا." "الرب يرعاني
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 -(:42-31:9مرإنجيل باكر )

فاجابه يوحنا قائال يا معلم راينا واحدا يخرج شياطين باسمك و هو ليس يتبعنا فمنعناه النه ليس  -31 " 
 .يتبعنا

 فقال يسوع ال تمنعوه النه ليس احد يصنع قوة باسمي و يستطيع سريعا ان يقول علي شرا. -39 
 الن من ليس علينا فهو معنا. -41 
 الن من سقاكم كاس ماء باسمي النكم للمسيح فالحق اقول لكم انه ال يضيع اجره. -40 
 "  حجر رحى و طرح في البحرو من اعثر احد الصغار المؤمنين بي فخير له لو طوق عنقه ب -42 

  نجيل باكر:
هنااا ناارى رعايااة المساايا لقطيعااه. هااو سيصااعد فااي النااد للسااماء  لكنااه ال يتااري كنيسااته. هااو ادن عاان يمااين ادخ 
لكنه يجالي ويكاافد. يكاافد الماؤمنين خيارًا بال يكاافد مان يقادم لاه كاأس مااء. ويجاالي مان يعثارهم. وبهاذا يتمجاد 

 المسيا.
 

 -(:7-0:7روالبولس )
 ام تجهلون ايها االخوة الني اكلم العارفين بالناموس ان الناموس يسود على االنسان ما دام حيا. -0 " 
فان المراة التي تحت رجل هي مرتبطة بالناموس بالرجل الحي و لكن ان مات الرجل فقد تحررت من  -2 

 ناموس الرجل.
خر و لكن ان مات الرجل فهي حرة من الناموس فاذا ما دام الرجل حيا تدعى زانية ان صارت لرجل ا -3 

 حتى انها ليست زانية ان صارت لرجل اخر.
اذا يا اخوتي انتم ايضا قد متم للناموس بجسد المسيح لكي تصيروا الخر للذي قد اقيم من االموات  -4 

 لنثمر ل.
 نا لكي نثمر للموت.النه لما كنا في الجسد كانت اهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في اعضائ -6 
و اما االن فقد تحررنا من الناموس اذ مات الذي كنا ممسكين فيه حتى نعبد بجدة الروح ال بعتق  -0 

 الحرف.
فماذا نقول هل الناموس خطية حاشا بل لم اعرف الخطية اال بالنـاموس فـانني لـم اعـرف الشـهوة لـو لـم  -7 

 " يقل الناموس ال تشته
 البولس:

ان نماااوت ماااع المسااايا فنت ااارر ونثمااار ون ياااا. وادن ن ااان نعباااد بجااادة الااارًو ال بعتاااق ال ااارف  طرياااق المجاااد لناااا
وال ثماار لنصان منوصال عان الكرماة   ولكان مان  وبهذا يتمجد  بان اك باأن يكاون للماؤمنين ثماار."= لتثمروا ل"

 هو ثابت فى الكرمة ال قيقية ستكون له ثمار ف ياة المسيا ثابتة فيه .
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 -(:01-03:6يو0ون )الكاثوليك

كتبت هذا اليكم انتم المؤمنين باسم ابن ال لكي تعلموا ان لكم حياة ابدية و لكي تؤمنوا باسم ابن  -03 " 
 ال.
 و هذه هي الثقة التي لنا عنده انه ان طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. -04 
 لبات التي طلبناها منه.و ان كنا نعلم انه مهما طلبنا يسمع لنا نعلم ان لنا الط -06 
ان راى احد اخاه يخطك خطية ليست للموت يطلب فيعطيه حياة للذين يخطئون ليس للموت توجد  -00 

 خطية للموت ليس الجل هذه اقول ان يطلب.
 كل اثم هو خطية و توجد خطية ليست للموت. -07 
 " فسه و الشرير ال يمسهنعلم ان كل من ولد من ال ال يخطك بل المولود من ال يحفظ ن -01 

 الكاثوليكون:
 = ومن ي و  نوسه ي ل ثابتا فى الطريق . المولود من ال يحفظ نفسه

 هكذا يتمجد  بن اك."= لتعلموا أن الحياة األبدية لكم ولكي تؤمنوا بصسم إبن ال"
 اك. هذا بعمل المسيا الودائي  وبإستجابة اك لنا يتمجد  بن"= مهما طلبنا يسمع لنا"
 

  -(:01-0:09أعاإلبركسيس )
 و لما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فطفقوا يتكلمون بلغات و يتنباون. -0 "
 و كان جميع الرجال نحو اثني عشر. -7 
 ثم دخل المجمع و كان يجاهر مدة ثالثة اشهر محاجا و مقنعا في ما يختص بملكوت ال. -1 
قسون و ال يقنعون شاتمين الطريق امام الجمهور اعتزل عنهم و افرز التالميذ محاجا و لما كان قوم يت -9 

 كل يوم في مدرسة انسان اسمه تيرانس.
 " و كان ذلك مدة سنتين حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في اسيا من يهود و يونانيين -01 

 اإلبركسيس:
وهكاذا  وذلي بعمال الارًو القادس الاذى  ال علاى الكنيساة. الخدمة.هنا نرى المقاومة ضد الكرالة  لكن نجد نجاً 

 يتمجد  بن اك بدخول كل هؤالء لإليمان.
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  يوم الخميس من األسبوع السادس
 (عيد الصعود المجيد)

 القراءات:
 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (32-31: 07مز)
 (02-60:9)لو
 (09,01: 07مز)

 (21-02:00)مر
 (00-03:3تي0)

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســـــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمــور إنجيــل القــداس:
 إنجيـــــــــــــل القـــــــــــــداس:

 

 (22-06:3بط0)
 (04-0:0)أع
 (01,9: 24مز)

 (63-30:24)لو
 

 
 دورات فى صحن الكنيسة3مرات ثم 3 يوم عيد الصعود توجد دورة أليقونة الصعود داخل الهيكل حول المذبح

 مذبح . أما بقية األيام العشرة ما بين الصعود والعنصرة يكتفى بثالث دورات حول المذبحثم دورة أخرى حول ال
 فالمسيح بجسده فى السماء بعد الصعود . والهيكل رمز للسماء

 
 

 -(:63-30:24لوإنجيل القداس )
 و فيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم و قال لهم سالم لكم. -30 " 
 افوا و ظنوا انهم نظروا روحا.فجزعوا و خ -37 
 فقال لهم ما بالكم مضطربين و لماذا تخطر افكار في قلوبكم. -31 
 انظروا يدي و رجلي اني انا هو جسوني و انظروا فان الروح ليس له لحم و عظام كما ترون لي. -39 
 و حين قال هذا اراهم يديه و رجليه. -41 
 متعجبين قال لهم اعندكم ههنا طعام. و بينما هم غير مصدقين من الفرح و -40 
 فناولوه جزءا من سمك مشوي و شيئا من شهد عسل. -42 
 فاخذ و اكل قدامهم. -43 
و قال لهم هذا هو الكالم الذي كلمتكم به و انا بعد معكم انه ال بد ان يتم جميع ما هو مكتوب عني  -44 

 في ناموس موسى و االنبياء و المزامير.
 ذهنهم ليفهموا الكتب. حينئذ فتح -46 
 و قال لهم هكذا هو مكتوب و هكذا كان ينبغي ان المسيح يتالم و يقوم من االموات في اليوم الثالث. -40 
 و ان يكرز باسمه بالتوبة و مغفرة الخطايا لجميع االمم مبتدا من اورشليم. -47 
 و انتم شهود لذلك. -41 

 رجوع للفهرس
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 وا في مدينة اورشليم الى ان تلبسوا قوة من االعالي.و ها انا ارسل اليكم موعد ابي فاقيم -49 
 و اخرجهم خارجا الى بيت عنيا و رفع يديه و باركهم. -61 
 و فيما هو يباركهم انفرد عنهم و اصعد الى السماء. -60 
 فسجدوا له و رجعوا الى اورشليم بفرح عظيم. -62 
 "  مينو كانوا كل حين في الهيكل يسبحون و يباركون ال ا -63 

  نجيل القداس:
 نجد فيه قصة صعود المسيا للسماء.

 
ارفعــوا أيهــا الرؤســاء أبــوابكم. وارتفعــي أيتهــا األبــواب الدهريــة.  " -(:01,9: 24مزمــور إنجيــل القــداس )مــز

 " ويدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد. رب القوات هذا هو ملك المجد. هلليلويا
 ملمور القداس:

الئكاااة صااااعدة ماااع المسااايا وهاااو بهيئتاااه الجسااادية. ومالئكاااة آخااارين ي رساااون اباااواخ الساااماء هناااا نااارى مشاااهد لم
" إرفعـوا أيهـا الرؤسـاء أبـوابكم"ويمنعون دخول البشر  لاى الادهر. ويصار  المالئكاة المصاا بين للمسايا لل اراس 

رتفعي أيتها األبواب الدهرية" ال اراس لهاذا اإلنساان  ويناده ". ليـدخل ملـك المجـد"التي كانت منلقاة وللادهر. " وا 
المسايا  مال جساد بشاريتنا ودخال للساماء  وهاذا معناى اناا ذاهاخ ألعاد لكام " من هو هذا ملك المجد"ويتساءلون 

 مكانًا.
 

ــى  " -(:32-31: 07مــزمزمــور العشــية ) ــوا ل الــذي صــعد إل ــي للــرب. رتل ممالــك األرض ســبحي ال. ورتل
 "  بهائه على إسرائيل وقوته فى السحاب. هلليلويا السماء نحو المشرق أعطوا مجدا ل. ألن عظم

 ملمور العشية:
 ".رتلوا ل الذي صعد إلى السماء"نبوة من داود عن صعود المسيا.. 

 
 -(:02-60:9لوإنجيل العشية )

 و حين تمت االيام الرتفاعه ثبت وجهه لينطلق الى اورشليم. -60 " 
 قرية للسامريين حتى يعدوا له. و ارسل امام وجهه رسال فذهبوا و دخلوا -62 
 فلم يقبلوه الن وجهه كان متجها نحو اورشليم. -63 
فلما راى ذلك تلميذاه يعقوب و يوحنا قاال يا رب اتريد ان نقول ان تنزل نار من السماء فتفنيهم كما  -64 

 فعل ايليا ايضا.
 فالتفت و انتهرهما و قال لستما تعلمان من اي روح انتما. -66 
 الن ابن االنسان لم يات ليهلك انفس الناس بل ليخلص فمضوا الى قرية اخرى. -60 
 و فيما هم سائرون في الطريق قال له واحد يا سيد اتبعك اينما تمضي. -67 
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 فقال له يسوع للثعالب اوجرة و لطيور السماء اوكار و اما ابن االنسان فليس له اين يسند راسه. -61 
 فقال يا سيد ائذن لي ان امضي اوال و ادفن ابي. و قال الخر اتبعني -69 
 فقال له يسوع دع الموتى يدفنون موتاهم و اما انت فاذهب و ناد بملكوت ال. -01 
 و قال اخر ايضا اتبعك يا سيد و لكن ائذن لي اوال ان اودع الذين في بيتي -00 
 " وراء يصلح لملكوت الفقال له يسوع ليس احد يضع يده على المحراث و ينظر الى ال -02 

  نجيل العشية:
رتواعاه تعناي  رتواعاه ". ثبـت وجهـه للـذهاب إلـى أورشـليم) رتواعاه فاي طبعاة بياروت(  ولما تمت أيام صعوده" وا 

رتواعه ايضًا  لى السماء. ولكن نال   اناه ذاهاخ للصاليخ بثباات وبادون تاردد  وهاذا ماا يعلام باه  على الصليخ وا 
 ولذلي تمجد." على المحراث وينظر إلى خلف ما من أحد يضع يده"هنا 
 

صعد إلى العالء وسبى سبيا . وأعطى كرامات للناس. مبارك الـرب اإللـه.   " -:(09,01: 07مز)مزمور باكر 
 " مبارك الرب يوما فيوما . هلليلويا

 ملمور باكر:
هاذي عان المعجالات التاي " نـاسصعد إلى العالء وسبي سبيا " "وأعطى كرامات لل"نبوة ايضًا لداود عن الصعود.. 

 اعطى الرخ للناس ان يعملوها )راجع  نجيل باكر(.
 

 -(:21-02:00مرإنجيل باكر )
 و بعد ذلك ظهر بهيئة اخرى الثنين منهم و هما يمشيان منطلقين الى البرية. -02 " 
 و ذهب هذان و اخبرا الباقين فلم يصدقوا و ال هذين. -03 
هم متكئون و وبخ عدم ايمانهم و قساوة قلوبهم النهم لم يصدقوا الذين  اخيرا ظهر لالحد عشر و -04 

 نظروه قد قام.
 و قال لهم اذهبوا الى العالم اجمع و اكرزوا باالنجيل للخليقة كلها. -06 
 من امن و اعتمد خلص و من لم يؤمن يدن. -00 
 بالسنة جديدة.و هذه االيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي و يتكلمون  -07 
 يحملون حيات و ان شربوا شيئا مميتا ال يضرهم و يضعون ايديهم على المرضى فيبراون. -01 
 ثم ان الرب بعدما كلمهم ارتفع الى السماء و جلس عن يمين ال. -09 
 " و اما هم فخرجوا و كرزوا في كل مكان و الرب يعمل معهم و يثبت الكالم بااليات التابعة امين -21 

  نجيل باكر:
كماا ونارى ادياات التاي ساتتبع الماؤمنين " يسوع إرتفع إلى السماء وجلس عـن يمـين ال"نجد فيه قصة الصاعود 

 )ملمور باكر(.في
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 -(:00-03:3تي0البولس )
الن الذين تشمسوا حسنا يقتنون النفسهم درجة حسنة و ثقة كثيرة في االيمان الذي بالمسيح  -03  " 

 يسوع.
 تبه اليك راجيا ان اتي اليك عن قريب.هذا اك -04 
و لكن ان كنت ابطك فلكي تعلم كيف يجب ان تتصرف في بيت ال الذي هو كنيسة ال الحي عمود  -06 

 الحق و قاعدته.
و باالجماع عظيم هـو سـر التقـوى ال ظهـر فـي الجسـد تبـرر فـي الـروح تـراءى لمالئكـة كـرز بـه بـين  -00 

 "  رفع في المجد االمم اومن به في العالم
 البولس:

  شارة للصعود لتراءى للمالئكة.. وصعد بالمجدل.
 

  -(:22-06:3بط0الكاثوليكون )
بل قدسوا الرب االله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم  -06 "

 بوداعة و خوف.
م الصالحة في المسيح يخزون في ما يفترون و لكم ضمير صالح لكي يكون الذين يشتمون سيرتك -00 

 عليكم كفاعلي شر.
 الن تالمكم ان شاءت مشيئة ال و انتم صانعون خيرا افضل منه و انتم صانعون شرا. -07 
فان المسيح ايضا تالم مرة واحدة من اجل الخطايا البار من اجل االثمة لكي يقربنا الى ال مماتا في  -01 

 ي الروح.الجسد و لكن محيى ف
 الذي فيه ايضا ذهب فكرز لالرواح التي في السجن. -09 
اذ عصت قديما حين كانت اناة ال تنتظر مرة في ايام نوح اذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون  -21 

 اي ثماني انفس بالماء.
صالح عن ال الذي مثاله يخلصنا نحن االن اي المعمودية ال ازالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير  -20 

 بقيامة يسوع المسيح.
 " الذي هو في يمين ال اذ قد مضى الى السماء و مالئكة و سالطين و قوات مخضعة له -22 

 الكاثوليكون:
والسابخ ان المسايا صاعد " كونوا مستعدين في كل حين لمجاوبة كل من يسـألكم عـن سـبب الرجـاء الـذي فـيكم"

 ".هو جالس عن يمين ال الذي صعد إلى السماء" يث ليعد لنا مكانًا.  ذًا مكاننا هناي. 
 
 

  -(:04-0:0أعاإلبركسيس )
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 الكالم االول انشاته يا ثاوفيلس عن جميع ما ابتدا يسوع يفعله و يعلم به. -0 "
 الى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما اوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم. -2 
اهين كثيرة بعدما تالم و هو يظهر لهم اربعين يوما و يتكلم عن االمور الذين اراهم ايضا نفسه حيا ببر  -3 

 المختصة بملكوت ال.
 و فيما هو مجتمع معهم اوصاهم ان ال يبرحوا من اورشليم بل ينتظروا موعد االب الذي سمعتموه مني. -4 
 يام بكثير.الن يوحنا عمد بالماء و اما انتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه اال -6 
 اما هم المجتمعون فسالوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك الى اسرائيل. -0 
 فقال لهم ليس لكم ان تعرفوا االزمنة و االوقات التي جعلها االب في سلطانه. -7 
دية و لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم و تكونون لي شهودا في اورشليم و في كل اليهو  -1 

 السامرة و الى اقصى االرض.
 و لما قال هذا ارتفع و هم ينظرون و اخذته سحابة عن اعينهم. -9 
 و فيما كانوا يشخصون الى السماء و هو منطلق اذا رجالن قد وقفا بهم بلباس ابيض. -01 
ذي ارتفع عنكم الى و قاال ايها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون الى السماء ان يسوع هذا ال -00 

 السماء سياتي هكذا كما رايتموه منطلقا الى السماء.
حينئذ رجعوا الى اورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون الذي هو بالقرب من اورشليم على سفر  -02 

 سبت.
فيلبس و لما دخلوا صعدوا الى العلية التي كانوا يقيمون فيها بطرس و يعقوب و يوحنا و اندراوس و  -03 

 و توما و برثولماوس و متى و يعقوب بن حلفى و سمعان الغيور و يهوذا اخو يعقوب.
هــؤالء كلهــم كــانوا يواظبــون بــنفس واحــدة علــى الصــالة و الطلبــة مــع النســاء و مــريم ام يســوع و مــع  -04 

 " اخوته
 اإلبركسيس:

علاى الصاالة بانوس وا ادة ماع النساوة قصة الصعود. وماذا نوعل ن ن بعاد الصاعود؟ لهاؤالء كلهام كاانوا ماوا بين 
 ومع مريم ام يسوع ومع  خوتهل.
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 يوم الجمعة من األسبوع السادس
 القراءات:

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (2,0: 91مز)
 (0:9-34:1مر)
 (2,0: 019مز)

 (7-0:9)مر
 (00-2:00كو0)

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســـــــــــــــــــــــــــــــــيس:

 ر إنجيــل القــداس:مزمــو 
 إنجيـــــــــــــل القـــــــــــــداس:

 

 (20-04:6يو0)
 (01-0:22)أع
 (27-26: 01مز)

 (30-20:04)يو
 

 
 

 -(:30-20:04يوإنجيل القداس )
و اما المعزي الروح القدس الذي سيرسله االب باسمي فهو يعلمكم كل شيء و يذكركم بكل ما قلته  -20  " 

 لكم.
 يعطي العالم اعطيكم انا ال تضطرب قلوبكم و ال ترهب.سالما اترك لكم سالمي اعطيكم ليس كما  -27 
سمعتم اني قلت لكم انا اذهب ثم اتي اليكم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون الني قلت امضي الى االب  -21 

 الن ابي اعظم مني.
 و قلت لكم االن قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون. -29 
 هذا العالم ياتي و ليس له في شيء.ال اتكلم ايضا معكم كثيرا الن رئيس  -31 
 " و لكن ليفهم العالم اني احب االب و كما اوصاني االب هكذا افعل قوموا ننطلق من ههنا -30 

  نجيل القداس:
 قاًا لقاد صاعد "= سمعتم أني قلت لكـم أنـي أمضـي ثـم آتـي إلـيكم"بسبخ اخبار الصاليخ. "= ال تضطرب قلوبكم"

لـو كنـتم تحبـونني لكنـتم تفرحـون بـأن أمضـي إلـى "مجاد ابياه ) نجيال العشاية(.  المسيا للسماء  لكنه سيأتي فاي
الوًر هنا ألن المسيا ذاهخ لنوس مجد ادخ  والوًر ايضاًا ألناه سيرسال الارًو القادس والواًر ايضاًا ألن "= اآلب

ادخ = م منـيألن أبـي أعظـ"بذهابه لآلخ ستتم المصال ة مع ادخ وبناء عليه يرسل الرًو القدس ليساكن فيناا. 
فااي مجاادي وادن انااا امااامكم علااى األرن تروننااي كإنسااان عااادي ولكاان  ذا ذهباات لااآلخ يكااون لااي نوااس مجاادي. 
والاارًو القاادس الااذي سيرسااله ادخ بإساام المساايا )اي بقااوة عملااه الواادائي( يعلمنااا كاال شااد ويااذكرنا بكاال مااا قالااه 

(. ويضاع فاي 11:11كاو1القادس موهباة للتعلايم ) اك وضع في الكنيسة معلماين يعطايهم الارًو= يعلمنا المسيا.
فرالًا لنوعية التعليم )  (1-1:4يو1قلوخ السامعين فهمًا لما يسمعونه  وا 

سانة   ذ ان يو نااا كتاخ  نجيلاه  ااوالي 25[ الارًو القاادس ذكار يو ناا بكاال اقاوال المسايا بعااد  اوالي 1 = ويـذكرنا
يااذكرنا الاارًو القاادس بثيااة تعلينااا مااثاًل  ن شااككنا [ فااي كاال ضاايقة او  اارخ فكريااة ماان الشاايطان 1م.  155ساانة 

 رجوع للفهرس
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 بلاايس فااي م بااة اك  يااذكرنا الاارًو القاادس بقااول الكتاااخ لنقشااتكم علااى كااف يااديل .. وهكااذا. وال اا   ساام الاارًو 
 وسط ضيقاتنا. المعزيالقدس انه 

 
للبائســين. أطلبــوا ال فتحيــا أنفســكم. ألن الــرب قــد اســتجاب  " -(:27-26: 01مزمــور إنجيــل القــداس )مــز

 "  أسبح اسم ال بالتمجيد وأرفعه بالتسبيح. هلليلويا
 ملمور اإلنجيل:

 فنطلخ اواًل اإلمتالء من الرًو القدس."= أطلبوا ال فتحيا أنفسكم"
 اك  ستجاخ وتمم الوداء وارسل الرًو القدس ليعدنا ويجهلنا للمجد المعد لنا."= ألن الرب قد إستجاب للبائسين"
(. ولكاان ايضااًا التساابيا هااو عالماااة 11-11:0فالتساابيا هااو طرياااق اإلمااتالء )اف"= ال بالتمجيــد أســبح إســم"

 ليصابات ولكريا  ينما  مت وا من الرًو القدس سب وا اك.ا( نجد ان 1اإلمتالء من الرًو القدس. راجع )لو
با نتيجااة هااذا اإلمااتالء  وهكااذا.  ذًا البدايااة هااي ان ننصااخ انوساانا علااى التساابيا فنباادا طريااق اإلمااتالء  ونباادا نساا

 ولذلي تكثر الملامير التي تت دث عن التسبيا في تلي الوترة.
 

الجـالس علـى الشـاروبيم فلتتزلـزل األرض. عظـيم هـو الـرب فـى صـهيون.  " -(:2,0: 91مزمزمور العشية )
 "  وهو متعال على كل الشعوب. هلليلويا

 ملمور العشية:
هاذا رد علاى ماا جااء فاي  نجيال عشاية. هناا نارى الع ماة والمجاد "= هـو الـرب الجالس على الشاروبيم.. عظـيم"

الاذي ذهااخ  ليااه المساايا. وهاذا عماال الاارًو القاادس الااذي يعطيناا رؤيااة صاا ي ة عاان مجاد المساايا فهااو يأخااذ ممااا 
 (.14:11للمسيا ويخبرنا )يو

 
 -(:0:9-34:1مرإنجيل العشية )

 (31-34:1مر)
 و قال لهم من اراد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه و يحمل صليبه و يتبعني.و دعا الجمع من تالميذه  -34 " 
 فان من اراد ان يخلص نفسه يهلكها و من يهلك نفسه من اجلي و من اجل االنجيل فهو يخلصها. -36 
 النه ماذا ينتفع االنسان لو ربح العالم كله و خسر نفسه. -30 
 او ماذا يعطي االنسان فداء عن نفسه. -37 
الن من استحى بي و بكالمي في هذا الجيل الفاسق الخـاطك فـان ابـن االنسـان يسـتحي بـه متـى جـاء  -31 

 " بمجد ابيه مع المالئكة القديسين.
 (0:9مر)
 و قال لهم الحق اقول لكم ان من القيام ههنا قوما ال يذوقون الموت حتى يروا ملكوت ال قد -0" 
 "  اتى بقوة 
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ولنااا بعيااد الصااعود. والعشااية هااي الخماايس مساااًء. فنااأتي مساااًء لنساامع ان المساايا الااذي امااس   ت  نجياال العشااية:
ن مان يرياد ان يتبعاه  ياث ذهاخ بعاد صاعودي فلي مال صاليبه او " فـي مجـد أبيـه مـع مالئكتـه"صعد سيأتي ثانياة 

 ويتبعه  يتبعه في طريق الصليخ في هذا العالم ثم يتبعه في القيامة ثم في الصعود.
 

قال الرب لربى اجلس عن يميني. حتى أضع أعداءك تحت موطك قدميك.   " -:(2,0: 019مز)ر مزمور باك
 "  عصا قوة يرسل لك الرب من صهيون. هلليلويا

 ملمور باكر:
هناا نارى المجاد الاذي صاار فياه المسايا بجسادي واألعاداء ت ات قدمياه بال "= قال الـرب لربـي أجلـس عـن يمينـي"

 (.14:15الشياطين لو ت ت اقدام كنيسته )األعداء هم
 

  -(:7-0:9مرإنجيل باكر )
 و قال لهم الحق اقول لكم ان من القيام ههنا قوما ال يذوقون الموت حتى يروا ملكوت ال قد اتى بقوة. -0 "
و بعد ستة ايام اخذ يسوع بطرس و يعقوب و يوحنا و صعد بهم الى جبل عال منفردين وحدهم و  -2 

 تغيرت هيئته قدامهم.
 و صارت ثيابه تلمع بيضاء جدا كالثلر ال يقدر قصار على االرض ان يبيض مثل ذلك. -3 
 و ظهر لهم ايليا مع موسى و كانا يتكلمان مع يسوع. -4 
فجعل بطرس يقول ليسوع يا سيدي جيد ان نكون ههنا فلنصنع ثالث مظال لك واحدة و لموسى واحدة  -6 

 و اليليا واحدة.
 ا يتكلم به اذ كانوا مرتعبين.النه لم يكن يعلم م -0 
 "  و كانت سحابة تظللهم فجاء صوت من السحابة قائال هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا -7 

  نجيل باكر:
عن التجلي. فالتجلي  هرت فياه لم اة مان مجاد المسايا. والكنيساة تضاع هاذا الوصال هناا لتقاول ان المجاد الاذي 

 (14:1ل لقد شاهدنا مجدي كما لو يد من ادخ )يوذهخ  ليه المسيا ليس خيااًل او وهمًا  ب
 

 -(:00-2:00كو0البولس )
 فامدحكم ايها االخوة على انكم تذكرونني في كل شيء و تحفظون التعاليم كما سلمتها اليكم. -2 " 
و لكن اريد ان تعلموا ان راس كل رجل هو المسيح و اما راس المراة فهو الرجل و راس المسيح هو  -3 

 ال.
 كل رجل يصلي او يتنبا و له على راسه شيء يشين راسه. -4 
 و اما كل امراة تصلي او تتنبا و راسها غير مغطى فتشين راسها النها و المحلوقة شيء واحد بعينه. -6 
 اذ المراة ان كانت ال تتغطى فليقص شعرها و ان كان قبيحا بالمراة ان تقص او تحلق فلتتغط. -0 
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 نبغي ان يغطي راسه لكونه صورة ال و مجده و اما المراة فهي مجد الرجل.فان الرجل ال ي -7 
 الن الرجل ليس من المراة بل المراة من الرجل. -1 
 و الن الرجل لم يخلق من اجل المراة بل المراة من اجل الرجل. -9 
 لهذا ينبغي للمراة ان يكون لها سلطان على راسها من اجل المالئكة. -01 
 ان الرجل ليس من دون المراة و ال المراة من دون الرجل في الرب.غير  -00 
 النه كما ان المراة هي من الرجل هكذا الرجل ايضا هو بالمراة و لكن جميع االشياء هي من ال. -02 
 احكموا في انفسكم هل يليق بالمراة ان تصلي الى ال و هي غير مغطاة. -03 
 مكم ان الرجل ان كان يرخي شعره فهو عيب له.ام ليست الطبيعة نفسها تعل -04 
 و اما المراة ان كانت ترخي شعرها فهو مجد لها الن الشعر قد اعطي لها عوض برقع. -06 
 "  و لكن ان كان احد يظهر انه يحب الخصام فليس لنا نحن عادة مثل هذه و ال لكنائس ال -00 

 البولس:
ذا فعلت وكانات مطيعاة هذا فصل تم  ختياري بعناية شديدة نسمع  فيه عن وجوخ طاعة المراة لرجلها فهو راسها وا 

لرجلها تكون مجد لبعلها. والرجل ألنه مخلوق على صورة اك فهو صورة اك ومجدي )قطعًا المراة هي ايضًا علاى 
المااراة ماان دون صااورة اك  لكاان الرجاال خلااق اواًل ثاام المااراة وهااذا مااا قالااه الرسااول لالرجاال لاايس ماان دون المااراة وال 

الرجلل اي هما متساويان. لكن لالمراة من الرجل والمراة خلقت من اجل الرجلل( والمقصود انه كما اطاع المسيا 
د هكذا فلتطع المراة لوجهاا. لكان هاذا الوصال موضاوع هناا لنارى ان المسايا اطااع فتمجاد ج  م  ت  اك  تى الصليخ ف  

ذا كااان  الرجاال هااو صااورة اك ومجاادي فالمساايا هااو بهاااء مجااد اك ورساام جااوهري وانااه ماان اك فهااو نااور ماان نااور  وا 
(. واناااه كماااا تطيااع الماااراة رجلهاااا فيتمجاااد رجلهااا هكاااذا طاعاااة المساايا مجااادت ادخ  و هااار مجاااد ادخ 2:1)عااخ

ختيار هذا الوصل راجع ألن المسيا ادن بالجسد له نوس مجد  وم بته للبشر في طاعة المسيا  تى الصليخ. وا 
 (11-1:1بخ طاعته )فيادخ بس

 
 -(:20-04:6يو0الكاثوليكون )

 و هذه هي الثقة التي لنا عنده انه ان طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. -04  " 
 و ان كنا نعلم انه مهما طلبنا يسمع لنا نعلم ان لنا الطلبات التي طلبناها منه. -06 
يه حياة للذين يخطئون ليس للموت توجد ان راى احد اخاه يخطك خطية ليست للموت يطلب فيعط -00 

 خطية للموت ليس الجل هذه اقول ان يطلب.
 كل اثم هو خطية و توجد خطية ليست للموت. -07 
 نعلم ان كل من ولد من ال ال يخطك بل المولود من ال يحفظ نفسه و الشرير ال يمسه. -01 
 شرير.نعلم اننا نحن من ال و العالم كله قد وضع في ال -09 
و نعلم ان ابن ال قد جاء و اعطانا بصيرة لنعرف الحق و نحن في الحق في ابنه يسوع المسيح هذا  -21 

 هو االله الحق و الحياة االبدية.
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 " ايها االوالد احفظوا انفسكم من االصنام امين -20 
 الكاثوليكون:

 الء من الرًو القدس.واهم ما نطلبه هو اإلمت"= إن طلبنا شيئا  حسب مشيئته يسمع لنا"
وال نعاود نطلاخ  (14:11الارًو القادس يواتا اعينناا لنعارف المسايا ال اق )ياو"= قد أعطانا بصيرة لنعـرف الحـق"

 تواهات العالم بعدما عرفنا ال ق فت ررنا .
 (11:1كو1الذي ثبتنا في المسيا هو الرًو القدس )"= ونحن ثابتون في الحق"
 

  -(:01-0:22أعاإلبركسيس )
فحدث لي و انا ذاهب و متقرب الى دمشق انه نحو نصف النهار بغتة ابرق حولي من السماء نور  -0  "

 عظيم.
 فسقطت على االرض و سمعت صوتا قائال لي شاول شاول لماذا تضطهدني. -7 
 فاجبت من انت يا سيد فقال لي انا يسوع الناصري الذي انت تضطهده. -1 
 ر و ارتعبوا و لكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني.و الذين كانوا معي نظروا النو  -9 
فقلت ماذا افعل يا رب فقال لي الرب قم و اذهب الى دمشق و هناك يقـال لـك عـن جميـع مـا ترتـب لـك  -01 

 " ان تفعل
 اإلبركسيس:

هنا نرى ان شاول الطرسوساي يارى مجاد المسايا الاذي  ضاطهدي.  ذًا المسايا ادن بعاد صاعودي فاي مجاد ع ايم. 
 في القصة عمل اك في  جتذاخ عبيدي األمناء غير الواهمين. ونرى
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 يوم السبت من األسبوع السادس
 القراءات:

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (01: 61مز)
 (3:02-63:00)لو
 (4,3: 000مز)

 (24-20:01)لو
 (00-1:4)أف

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســـــــــــــــــــــــــــــــــيس:

 يــل القــداس:مزمــور إنج
 إنجيـــــــــــــل القـــــــــــــداس:

 

 (02-6:6بط0)
 (20-01:24)أع
 (2,0: 036مز)

 (23-06:00)يو
 

 
 

 -(:23-06:00يوإنجيل القداس )
 كل ما لالب هو لي لهذا قلت انه ياخذ مما لي و يخبركم. -06 " 
 بعد قليل ال تبصرونني ثم بعد قليل ايضا ترونني الني ذاهب الى االب. -00 
الميذه بعضهم لبعض ما هو هذا الذي يقوله لنا بعد قليل ال تبصرونني ثم بعد قليل فقال قوم من ت -07 

 ايضا ترونني و الني ذاهب الى االب.
 فقالوا ما هو هذا القليل الذي يقول عنه لسنا نعلم بماذا يتكلم. -01 
الني قلت بعد قليل فعلم يسوع انهم كانوا يريدون ان يسالوه فقال لهم اعن هذا تتساءلون فيما بينكم  -09 

 ال تبصرونني ثم بعد قليل ايضا ترونني.
الحق الحق اقول لكم انكم ستبكون و تنوحون و العالم يفرح انتم ستحزنون و لكن حزنكم يتحول الى  -21 

 فرح.
المراة و هي تلد تحزن الن ساعتها قد جاءت و لكن متى ولدت الطفل ال تعود تذكر الشدة لسبب  -20 

 د ولد انسان في العالم.الفرح النه ق
 فانتم كذلك عندكم االن حزن و لكني ساراكم ايضا فتفرح قلوبكم و ال ينزع احد فرحكم منكم. -22 
 "  و في ذلك اليوم ال تسالونني شيئا الحق الحق اقول لكم ان كل ما طلبتم من االب باسمي يعطيكم -23 

  نجيل القداس:
وأيضا  بعـد "الرًو يعطينا ان نعرف المسيا معرفة  قيقية "= لي ويخبركميأخذ مما "نرى هنا عمل الرًو القدس. 

حــزنكم يــؤول إلــى "هااذي رؤيااة للمساايا بالقلااخ يعطيهااا لنااا الاارًو القاادس الااذي سيرسااله المساايا. "= قليــل تروننــي
مـا س= ل ذًا فلنساأل اإلماتالء مان الارًو القاد" فـرح ال ينزعـه أحـد منـا"الواًر مان ثماار الارًو القادس  وهاو "= فرح

 و ينما نمتلد سنوًر بالمجد المعد لنا الذي فيه المسيا راسنا ادن." تسألونه من اآلب بصسمي فصياه يعطيكم
 

 رجوع للفهرس
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اعترفــوا للــرب فصنــه صــالح. وأن إلــى األبــد رحمتــه. اعترفــوا إللــه  " -(:2,0: 036مزمــور إنجيــل القــداس )مــز
 "  اآللهة. فصن رحمته ثابتة إلى األبد. هلليلويا

 إلنجيل:ملمور ا
 الذي ارسل رو ه القدوس لنا واعلن لنا المجد المعد لنا."= إعترفوا للرب فصنه صالح"
 

 "  قلبا نقيا اخلق فّى يا ال. وروحا مستقيما جدد فى أحشائي. هلليلويا  " -(:01: 61مزمزمور العشية )
 ملمور العشية:

ــي أح" ــا ال. وروحــا  مســتقيما  جــدد ف ــّي ي ــق ف ــا  إخل ــا  نقي جاادد بمعنااى  ااري الاارًو  تااى ال ينطوااد "= شــائيقلب
. فالمياااي الجاريااة تأخااذ كاال القااذارة التااى فااى مجاارى النهاار فااى طريقهااا وتتااري مجاارى النهاار  فيعطينااي القلااخ النقااي

 (12:0كو1يعطيني ان اصبا خليقة جديدة )و . نقيا
 

 -(:3:02-63:00لوإنجيل العشية )
 (64-63:00لو)
 ا ابتدا الكتبة و الفريسيون يحنقون جدا و يصادرونه على امور كثيرة.و فيما هو يكلمهم بهذ -63  " 
 " و هم يراقبونه طالبين ان يصطادوا شيئا من فمه لكي يشتكوا عليه. -64 
 (3-0:02لو)
و في اثناء ذلك اذ اجتمع ربوات الشعب حتى كان بعضهم يدوس بعضا ابتدا يقول لتالميذه اوال  -0  "

 ر الفريسيين الذي هو الرياء.تحرزوا النفسكم من خمي
 فليس مكتوم لن يستعلن و ال خفي لن يعرف. -2 
 لذلك كل ما قلتموه في الظلمة يسمع في النور و ما كلمتم به االذن في المخادع ينادى به  -3

 "  على السطوح
  نجيل العشية:

" لفريسـيين الـذي هـو ريـاؤهمتحـرزوا مـن خميـر ا"نرى هنا مقاومة الكتبة والوريسيين. ونارى الارخ ي اذر تالمياذي 
ف تااي نمتلااد ماان الاارًو القاادس يجااخ ان نتجنااخ كاال شاار وهااذا مااا نسااميه الجهاااد الساالبي. وماان ي اااول ان ي يااا 

 (.12:1)رو" فبالروح نميت أعمال الجسد"كميت عن الخطية يعينه الرًو 
 

ورءوف وهـو صـديق.  نورا أشـرق فـى الظلمـة للمسـتقيمين. رحـوم الـرب ال " -:(4,3: 000مـز)مزمور باكر 
 "  هلليلويا

 ملمور باكر:
 الرًو القدس يعطي  ستنارة فنرى الرخ ونرى المجد المعد لنا."= نورا  أشرق في الظلمة"
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 -(:24-20:01لوإنجيل باكر )
و في تلك الساعة تهلل يسوع بالروح و قال احمدك ايها االب رب السماء و االرض النك اخفيت  -20  " 

 و الفهماء و اعلنتها لالطفال نعم ايها االب الن هكذا صارت المسرة امامك.هذه عن الحكماء 
و التفت الى تالميذه و قال كل شيء قد دفع الي من ابي و ليس احد يعرف من هو االبن اال االب و  -22 

 ال من هو االب اال االبن و من اراد االبن ان يعلن له.
 ل طوبى للعيون التي تنظر ما تنظرونه.و التفت الى تالميذه على انفراد و قا -23 
الني اقول لكم ان انبياء كثيرين و ملوكا ارادوا ان ينظروا مـا انـتم تنظـرون و لـم ينظـروا و ان يسـمعوا  -24 

 " ما انتم تسمعون و لم يسمعوا
  نجيل باكر:

 ".تهلل يسوع بالروح"نرى هنا فًر الرخ يسوع بنجاً رسالته=  -1
 ".ال أحد يعرف اإلبن إال اآلب"اإلبن= الو دة بين ادخ و  -1
والارًو القادس هااو الاذي يوعال اواًل باأن يعطينااا " ومــن يشـاء اإلبـن أن يعلــن لـه"اإلبان يريادنا ان نت اد معاه=  -2

 البصيرة فنعرف اإلبن فنؤمن فنعتمد  والمعمودية  ت اد باإلبن.
 يقين )الملمور( .نور اشرق للصد الرًو القدس اعطانا ان نن ر ما لم ين ري ا د. -4
 

 -(:00-1:4أفالبولس )
 لذلك يقول اذ صعد الى العالء سبى سبيا و اعطى الناس عطايا. -1  " 
 و اما انه صعد فما هو اال انه نزل ايضا اوال الى اقسام االرض السفلى. -9 
 الذي نزل هو الذي صعد ايضا فوق جميع السماوات لكي يمال الكل. -01 
 ض ان يكونوا رسال و البعض انبياء و البعض مبشرين و البعض رعاة و معلمين.و هو اعطى البع -00 
 الجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. -02 
الى ان ننتهي جميعنا الى وحدانية االيمان و معرفة ابن ال الى انسان كامل الى قياس قامة ملء  -03 

 المسيح.
فاال مضطربين و محمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر الى مكيدة كي ال نكون فيما بعد اط -04 

 الضالل.
 بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء الى ذاك الذي هو الراس المسيح. -06 
الذي منه كل الجسد مركبا معا و مقترنـا بمـؤازرة كـل مفصـل حسـب عمـل علـى قيـاس كـل جـزء يحصـل  -00 

 "  نمو الجسد لبنيانه في المحبة
 البولس:
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)اخذ الماؤمنين مان ياد  بلايس و ارر الصاديقين الاذين كاانوا فاي الج ايم( " المسيح صعد إلى السماء وسبي سبيا  "
والارًو ياولع المواهاخ. والمواهاخ تجعال الكنيساة " يمـا الكـل"اعطاناا الارًو القادس لكاي "= وأعطى الناس عطايال

 ".المعرفة به"تتكامل وتصير وا دًا في المسيا= 
 
  -(:02-6:6بط0لكاثوليكون )ا
كذلك ايها االحداث اخضعوا للشيوخ و كونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض و تسربلوا بالتواضع الن  -6  "

 ال يقاوم المستكبرين و اما المتواضعون فيعطيهم نعمة.
 فتواضعوا تحت يد ال القوية لكي يرفعكم في حينه. -0 
 عتني بكم.ملقين كل همكم عليه النه هو ي -7 
 اصحوا و اسهروا الن ابليس خصمكم كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. -1 
 فقاوموه راسخين في االيمان عالمين ان نفس هذه االالم تجرى على اخوتكم الذين في العالم. -9 
كم و يثبتكم و اله كل نعمة الذي دعانا الى مجده االبدي في المسيح يسوع بعدما تالمتم يسيرا هو يكمل -01 

 و يقويكم و يمكنكم.
 له المجد و السلطان الى ابد االبدين امين. -00 
بيـد ســلوانس االخ االمـين كمــا اظـن كتبــت الــيكم بكلمـات قليلــة واعظـا و شــاهدا ان هـذه هــي نعمــة ال  -02 

 " الحقيقية التي فيها تقومون
 الكاثوليكون:

للشـيوخ ولبعضـكم.. وتسـربلوا بالتواضـع فـال يعطـي النعمـة إخضـعوا "نصائا من الرسول ليسكن الرًو عندنا.. 
والنعمااة هااي عماال الاارًو القاادس. والاارًو صااار يسااكن فينااا  لكاان الاارًو يسااكن عنااد المتواضااعين ". للمتواضــعين

 (. والبد ان لنص و ونسهر ونكون راسخين في اإليمانل.10:02)  
 

 -(:20-01:24أعاإلبركسيس )
اليه الوالي ان يتكلم اني اذ قد علمت انك منذ سنين كثيرة قاض لهذه االمة فاجاب بولس اذ اوما  -01 " 

 احتر عما في امري باكثر سرور.
 و انت قادر ان تعرف انه ليس لي اكثر من اثني عشر يوما منذ صعدت السجد في اورشليم. -00 
 مع و ال في المدينة.و لم يجدوني في الهيكل احاج احدا او اصنع تجمعا من الشعب و ال في المجا -02 
 و ال يستطيعون ان يثبتوا ما يشتكون به االن علي. -03 
و لكنني اقر لك بهذا انني حسب الطريق الذي يقولون له شيعة هكذا اعبد اله ابائي مؤمنا بكل ما هو  -04 

 مكتوب في الناموس و االنبياء.
 يامة لالموات االبرار و االثمة.و لي رجاء بال في ما هم ايضا ينتظرونه انه سوف تكون ق -06 
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 لذلك انا ايضا ادرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بال عثرة من نحو ال و الناس. -00 
 و بعد سنين كثيرة جئت اصنع صدقات المتي و قرابين. -07 
 و في ذلك وجدني متطهرا في الهيكل ليس مع جمع و ال مع شغب قوم هم يهود من اسيا. -01 
 غي ان يحضروا لديك و يشتكوا ان كان لهم علي شيء.كان ينب -09 
 او ليقل هؤالء انفسهم ماذا وجدوا في من الذنب و انا قائم امام المجمع. -21 
اال من جهة هذا القول الواحد الـذي صـرخت بـه واقفـا بيـنهم انـي مـن اجـل قيامـة االمـوات احـاكم مـنكم  -20 

 "  اليوم
 اإلبركسيس:

: بولس رسول مملوء بالرًو [ هو يعبد اك ب سخ 1  -ونسمع هنا بعن من اقواله لنعرف لماذا هو مملوء بالرًو
[  يماناه هاذا 2ثماة.  [ له رجاء في اك وانه يؤمن بأن هنااي قياماة ل بارار واأل1الطريق او الشيعة اي المسي ية  

 عطي صدقة.[ ي4دفعه ألن يدرخ نوسه ليكون له دائمًا ضمير بال عثرة من ن و اك والناس  
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 يوم األحد السادس من الخمسين المقدسة

 القراءات:
 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (9,0: 046مز)
 (37-21:02)مر
 (2-0: 040مز)

 (04-1:04)يو
 (1:00-67:06كو0)

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســـــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمــور إنجيــل القــداس:
 إنجيـــــــــــــل القـــــــــــــداس:

 

 (02-2:0بط0)
 (00-0:21)أع
 (6,0: 047مز)

 (33-23:00)يو
 

 
 

 -:(33-23:00)يوإنجيل القداس 
 و في ذلك اليوم ال تسالونني شيئا الحق الحق اقول لكم ان كل ما طلبتم من االب باسمي يعطيكم. -23  " 
 الى االن لم تطلبوا شيئا باسمي اطلبوا تاخذوا ليكون فرحكم كامال. -24 
 بامثال و لكن تاتي ساعة حين ال اكلمكم ايضا بامثال بل اخبركم عن االب عالنية. قد كلمتكم بهذا -26 
 في ذلك اليوم تطلبون باسمي و لست اقول لكم اني انا اسال االب من اجلكم. -20 
 الن االب نفسه يحبكم النكم قد احببتموني و امنتم اني من عند ال خرجت. -27 
 الى العالم و ايضا اترك العالم و اذهب الى االب.خرجت من عند االب و قد اتيت  -21 
 قال له تالميذه هوذا االن تتكلم عالنية و لست تقول مثال واحدا. -29 
 االن نعلم انك عالم بكل شيء و لست تحتاج ان يسالك احد لهذا نؤمن انك من ال خرجت. -31 
 اجابهم يسوع االن تؤمنون. -30 
االن تتفرقون فيها كل واحد الى خاصته و تتركونني وحدي و انا لست  هوذا تاتي ساعة و قد اتت -32 

 وحدي الن االب معي.
 "  قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سالم في العالم سيكون لكم ضيق و لكن ثقوا انا قد غلبت العالم -33 

  نجيل القداس:
ي ادياات( وتسااءل التالمياذ داخال نووساهم كرر السيد المسيا قوله بعد قليل ترونني وبعد قليل ال ترونني )قبل هاذ

" بهذا نؤمن أنك من ال خرجت"عن المعنى من هذا. وفوجئوا بأن المسيا يجيخ عما دار داخل اذهانهم فقالوا.. 
بمعنااى انكام لساتم فاااهمين شاد وال تادرون  قيقااًة مان اناا  و تااى ال " أتؤمنـون اآلن"واجاابهم المسايا بلهجاة تهكاام 

ستتفرقون كل واحد إلى ل ي القبن علاي  لق  م مرارًا انني البد واصلخ. وعند هذي الساعة  ين يُ تصدقون ما قلته لك
فإيمانكم انني ملي سأملي على األرن. انتم لستم فاهمين شد. لكن  ين يأتي الرًو " موضعه وتتركونني وحدي

 القدس ليسكن فيكم   ينئذ ستوهمون كل شد.

 رجوع للفهرس
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ماللنااا ن اان فيااه! فهاال ناادري اننااا اصااب نا بعماال المساايا اوالدًا ك  واك ادخ ويباادو ان مااا قالااه المساايا للتالميااذ 
.  ذًا لو جاءت اي تجربة علينا هل نصادق الشايطان انهاا بسابخ عاداوة اك "اآلب هو أيضا  يحبكمي بنا كأوالد.. ل

خ وال  جاارة.. فاالبعن لنا  ام نثاق فاي م باة اك ابوناا الساماوي الاذي ال يعطاي ابنااءي  ياة بادل السامي وال عقار 
ي ن ان التجربة  ية يؤذينا بها اك   لكن لو فهمنا مركلنا عناد اك وانناا ابنااء فسانوهم ان كال األماور هاي للخيار 

اإلسام هاو قاوة العمال الوادائي للمسايا الاذي باه صارنا بناين ك "= "لم تسألوا شيئا  بصسـميفاك ابونا صانع خيرات 
دركوا  تااى ادن انكاام اصاب تم بنااين وتطلبااون بدالاة البنااين وباادون تاذمر علااى اك.  لااى والمعناى انكاام لاام تا . ادخ

ادن لم تسألوا شيئًا له قيمة  فأنتم مهتمين بالماديات والدنيويات. واهم شد نطلبه هو الرًو القادس الاذي سايعرفنا 
 عالقتنا الص ي ة باك.

هاذي السااعة هاي سااعة  لاول الارًو القادس الاذي "= نيـةتأتي ساعة ال أكلمكم بأمثال بل أخبـركم عـن اآلب عال "
 ذ يكشاف لناا الارًو القادس "  سيكون فرحنـا كـامال   "سيكشف لنا م بة ادخ فنتعامل معه كبنين لهم دالة.  ينئاذ 
لست وحدي ألن أبي  "الم هذا العالم بل ادخ معنا= اعن م بة ادخ لنا. وعندها سنشعر اننا لسنا و دنا وسط 

 ".معي
 

سـبحي يـا أورشـليم الـرب. سـبحي إلهـك يـا صـهيون. تهـب ريحـه  " -:(6,0: 047مـز)مزمور إنجيل القداس 
 "  فتسيل المياه. هلليلويا

 ملمور اإلنجيل:
تهــب ريحــه راجااع ملمااور يااوم الجمعااة ماان األساابوع السااادس. فالتساابيا طريااق اإلمااتالء وايضااًا عالمااة اإلمااتالء 

 القدس الناري ُيذه خ البرودة الرو ية فيمتلد القلخ م بة.فالرًو = أي الجليد)المياي(  فتسيل
 

ســبحي يــا نفســي للــرب. أســبح الــرب فــى حيــاتي وأرتــل إللهــي مــا دمــت  " -(:9,0: 046مــزمزمــور العشــية )
لهك يا صهيون منذ جيل إلى جيل. هلليلويا  " موجودا . يملك الرب إلى الدهر. وا 

 ملمور العشية:
 بيا طريق اإلمتالء.فالتس"= سبحي يا نفسي الرب"
رخ وانااه فاان ن ساامعنا فااي  نجياال عشااية ان داود يتنبااأ فااي الملمااور ان المساايا هااو الاا"= يملــك الــرب إلــى الــدهر"

 ي ت ت قدميه.ءيجلس عن يمين ادخ واعدا
 
 
 

  -(:37-21:02مرإنجيل العشية )
ه اية وصية هي اول فجاء واحد من الكتبة و سمعهم يتحاورون فلما راى انه اجابهم حسنا سال -21  "

 الكل.
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 فاجابه يسوع ان اول كل الوصايا هي اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد. -29 
و تحب الرب الهك من كل قلبك و من كل نفسك و من كل فكرك و من كل قدرتك هذه هي الوصية  -31 

 االولى.
 ن.و ثانية مثلها هي تحب قريبك كنفسك ليس وصية اخرى اعظم من هاتي -30 
 فقال له الكاتب جيدا يا معلم بالحق قلت النه ال واحد و ليس اخر سواه. -32 
و محبته من كل القلب و من كل الفهم و من كل النفس و من كل القدرة و محبة القريب كالنفس هي  -33 

 افضل من جميع المحرقات و الذبائح.
 لكوت ال و لم يجسر احد بعد ذلك ان يساله.فلما راه يسوع انه اجاب بعقل قال له لست بعيدا عن م -34 
 ثم اجاب يسوع و قال و هو يعلم في الهيكل كيف يقول الكتبة ان المسيح ابن داود. -36 
 الن داود نفسه قال بالروح القدس قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك. -30 
 " و كان الجمع الكثير يسمعه بسرور فداود نفسه يدعوه ربا فمن اين هو ابنه -37 

  نجيل العشية:
( 0:0+ رو12   11:0نسمع فياه ان اع ام الوصاايا هاي م باة اك وم باة النااس وهاذا عمال الارًو القادس )غال

 (2:11كو1ونسمع فيه ان داود بالرًو القدس يسمى المسيا رخ )
 

ا يرضـى التسـبيح. الـرب يبنـى أورشـليم. سبحوا الرب فالمزمور جيد. وإللهن " -:(2-0: 040مز)مزمور باكر 
 " متفرقى إسرائيل الرب يجمعهم. هلليلويا

 ملمور باكر:
 فالتسبيا طريق اإلمتالء من الرًو وبالتالي بالم بة وايضًا  دراي اك اي معرفته والثبات فيه."=سبحوا الرب"
 

  -(:04-1:04يوإنجيل باكر )
 نا.قال له فيلبس يا سيد ارنا االب و كفا -1 "
قال له يسوع انا معكم زمانا هذه مدته و لم تعرفني يا فيلبس الذي راني فقد راى االب فكيف تقول انت  -9 

 ارنا االب.
الست تؤمن اني انا في االب و االب في الكالم الذي اكلمكم به لست اتكلم به من نفسي لكن االب  -01 

 الحال في هو يعمل االعمال.
 و االب في و اال فصدقوني لسبب االعمال نفسها.صدقوني اني في االب  -00 
الحق الحق اقول لكم من يؤمن بي فاالعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضا و يعمل اعظم منها  -02 

 الني ماض الى ابي.
 و مهما سالتم باسمي فذلك افعله ليتمجد االب باالبن. -03 
 " ان سالتم شيئا باسمي فاني افعله -04 
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 ر: نجيل باك
 من راى م بة المسيا على الصليخ ُيدري م بة ادخ لنا."= من رآنى فقد رأى اآلب"
."= مهما تسألوه بصسمي أفعله"  وماذا نسأل اهم من اإلمتالء من الرًو
 

 -:(1:00-67:06كو0)البولس 
 (61-67:06كو0)
 و لكن شكرا ل الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. -67 "  
خوتي االحباء كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمـل الـرب كـل حـين عـالمين ان تعـبكم اذا يا ا -61 

 " ليس باطال في الرب.
 (1-0:00كو0)
 و اما من جهة الجمع الجل القديسين فكما اوصيت كنائس غالطية هكذا افعلوا انتم ايضا. -0 " 
 حتى اذا جئت ال يكون جمع حينئذ. في كل اول اسبوع ليضع كل واحد منكم عنده خازنا ما تيسر -2 
 و متى حضرت فالذين تستحسنونهم ارسلهم برسائل ليحملوا احسانكم الى اورشليم. -3 
 و ان كان يستحق ان اذهب انا ايضا فسيذهبون معي. -4 
 و ساجيء اليكم متى اجتزت بمكدونية الني اجتاز بمكدونية. -6 
 شيعوني الى حيثما اذهب.و ربما امكث عندكم او اشتي ايضا لكي ت -0 
 الني لست اريد االن ان اراكم في العبور الني ارجو ان امكث عندكم زمانا ان اذن الرب. -7 
 " و لكنني امكث في افسس الى يوم الخمسين -1 

 البولس:
ــابتين فــي اإليمــان غيــر متزعــزعين ومكثــرين فــي عمــل الــرب, والجمــع للقديســين ناارى هنااا طريااق اإلمااتالء=  ث

 . ونجد  شارة ليوم الخمسين فلقد  قتربنا من يوم الخمسين.جينالمحتا
 

 -:(02-2:0بط0)الكاثوليكون 
بمقتضى علم ال االب السابق في تقديس الروح للطاعة و رش دم يسوع المسيح لتكثر لكم النعمة و  -2  " 

 السالم.
نية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح مبارك ال ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثا -3 

 من االموات.
 لميراث ال يفنى و ال يتدنس و ال يضمحل محفوظ في السماوات الجلكم. -4 
 انتم الذين بقوة ال محروسون بايمان لخالص مستعد ان يعلن في الزمان االخير. -6 
 وعة.الذي به تبتهجون مع انكم االن ان كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متن -0 
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لكي تكون تزكية ايمانكم و هي اثمن من الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار توجد للمدح و الكرامة و  -7 
 المجد عند استعالن يسوع المسيح.

ذلك و ان لم تروه تحبونه ذلك و ان كنتم ال ترونه االن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح ال ينطق به و  -1 
 مجيد.

 كم خالص النفوس.نائلين غاية ايمان -9 
 الخالص الذي فتش و بحث عنه انبياء الذين تنباوا عن النعمة التي الجلكم. -01 
باحثين اي وقت او ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم اذ سبق فشهد باالالم التي  -00 

 للمسيح و االمجاد التي بعدها.
ا كــانوا يخــدمون بهــذه االمــور التــي اخبــرتم بهــا انــتم االن الــذين اعلــن لهــم انهــم لــيس النفســهم بــل لنــ -02 

 " بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء التي تشتهي المالئكة ان تطلع عليها
 الكاثوليكون:

(  لتكثــر لكــم النعمــة (. واإليمااان يااؤدي لوااًر ال ينطااق بااه ومجيااد. وان األنبياااء  والســالم)عماال الاارًو )ثمااار الاارًو
 نبأوا عن الوعد برًو المسيا.ت
 

 -:(00-0:21)أعاإلبركسيس 
 و بعدما انتهى الشغب دعى بولس التالميذ و ودعهم و خرج ليذهب الى مكدونية. -0 " 
 و لما كان قد اجتاز في تلك النواحي و وعظهم بكالم كثير جاء الى هالس. -2 
و مزمع ان يصعد الى سورية صار راي فصرف ثالثة اشهر ثم اذ حصلت مكيدة من اليهود عليه و ه -3 

 ان يرجع على طريق مكدونية.
فرافقه الى اسيا سوباترس البيري و من اهل تسالونيكي ارسترخس و سكوندس و غايوس الدربي و  -4 

 تيموثاوس و من اهل اسيا تيخيكس و تروفيمس.
 هؤالء سبقوا و انتظرونا في ترواس. -6 
بعد ايام الفطير من فيلبي و وافيناهم في خمسة ايام الى ترواس حيث و اما نحن فسافرنا في البحر  -0 

 صرفنا سبعة ايام.
و في اول االسبوع اذ كان التالميذ مجتمعين ليكسروا خبزا خاطبهم بولس و هو مزمع ان يمضي في  -7 

 الغد و اطال الكالم الى نصف الليل.
 ن فيها.و كانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعي -1 
و كان شاب اسمه افتيخوس جالسا في الطاقة متثقال بنوم عميق و اذ كان بولس يخاطب خطابا طويال  -9 

 غلب عليه النوم فسقط من الطبقة الثالثة الى اسفل و حمل ميتا.
 فنزل بولس و وقع عليه و اعتنقه قائال ال تضطربوا الن نفسه فيه. -01 
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 تكلم كثيرا الى الفجر و هكذا خرج.ثم صعد و كسر خبزا و اكل و  -00 
 و اتوا بالفتى حيا و تعزوا تعزية ليست بقليلة. -02 
و اما نحن فسبقنا الى السفينة و اقلعنا الى اسوس مزمعين ان ناخذ بولس من هناك النه كان قد  -03 

 رتب هكذا مزمعا ان يمشي.
 فلما وافانا الى اسوس اخذناه و اتينا الى ميتيليني. -04 
ثم سافرنا من هناك في البحر و اقبلنا في الغد الى مقابل خيوس و في اليوم االخر وصلنا الى  -06 

 ساموس و اقمنا في تروجيليون ثم في اليوم التالي جئنا الى ميليتس.
الن بولس عزم ان يتجاوز افسس في البحر لئال يعرض له ان يصرف وقتـا فـي اسـيا النـه كـان يسـرع  -00 

 "  يكون في اورشليم في يوم الخمسينحتى اذا امكنه 
 اإلبركسيس:

وهنااا ناارى الشاانخ الااذي يثيااري عاادو الخياار ضااد " فــي العــالم ســيكون لكــم ضــيق"قااال المساايا فااي  نجياال القااداس 
مصــابيح ونساامع عاان ان المكااان كااان بااه ل" مجتمعــين لتوزيــع جســد المســيح"الكنيسااة. وناارى ساار اإلفخارسااتيا= 

ق شااارة لإلسااتنارة. " كثيــرة فاإلفخارسااتيا والاارًو القاادس يعطااون للكنيسااة  سااتنارة و ياااة. ونجااد . امــة الفتــي الميــتوا 
  شارة ايضًا ليوم الخمسين.
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 يوم اإلثنين من األسبوع السابع
 القراءات:

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (2: 20مز)
 (40-31:4)لو
 (021,027: 001مز)

 (3:6-42:4)لو
 (07-02:1)رو

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســـــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمــور إنجيــل القــداس:
 إنجيـــــــــــــل القـــــــــــــداس:

 

 (1-0:0يو2)
 (23-09:04)أع
 (0,6: 10مز)

 (1-0:06)يو
 

 
 

 -:(1-0:06)يوإنجيل القداس 
 انا الكرمة الحقيقية و ابي الكرام. -0  " 
 بثمر اكثر.كل غصن في ال ياتي بثمر ينزعه و كل ما ياتي بثمر ينقيه لياتي  -2 
 انتم االن انقياء لسبب الكالم الذي كلمتكم به. -3 
اثبتوا في و انا فيكم كما ان الغصن ال يقدر ان ياتي بثمر من ذاته ان لم يثبت في الكرمة كذلك انتم  -4 

 ايضا ان لم تثبتوا في.
م بدوني ال تقدرون ان انا الكرمة و انتم االغصان الذي يثبت في و انا فيه هذا ياتي بثمر كثير النك -6 

 تفعلوا شيئا.
 ان كان احد ال يثبت في يطرح خارجا كالغصن فيجف و يجمعونه و يطرحونه في النار فيحترق. -0 
 ان ثبتم في و ثبت كالمي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. -7 
 " بهذا يتمجد ابي ان تاتوا بثمر كثير فتكونون تالميذي -1 

  نجيل القداس:
عن الثباات فاي المسايا لناأتي بثمار. وهاذا هاو عمال الارًو القادس. اماا مان ال يثبات فيطاًر فاي الناار وهاذي يتكلم 

 هي الدينونة.
 

قـم يـا ال دن األرض. ألنـك أنـت تـرث جميـع األمـم. أنـا قلـت أنكـم  " -:(0,6: 10مـز)مزمور إنجيـل القـداس 
 "  آلهة وبنو العلى كلكم. هلليلويا

 ملمور القداس:
  شارة لإلنجيل الذي فيه يدين اك األشرار )من ال يثبت(."= ل دن األرضقم يا ا"
 وهذا لمن يثبت."= أنا قلت أنكم آلهة وبنو العلي تدعون"
 

 رجوع للفهرس
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إلهي بالنهار أصرخ إليك. فهال تستجيب لـي. وفـى الليـل ولـم يكـن ذلـك جهـل  " -(:2: 20مزمزمور العشية )
 "  منى.هلليلويا

 ملمور العشية:
فن ن ن تا  للصرا  المستمر والصلوات ال ارة لإلمتالء مان الارًو وبالتاالي للثباات "= نهار أصرخ إليكإلهي بال"

 في المسيا.
 

 -:(40-31:4)لوإنجيل العشية 
و لما قام من المجمع دخل بيت سمعان و كانت حماة سمعان قد اخذتها حمى شديدة فسالوه من  -31 " 

 اجلها.
 ى فتركتها و في الحال قامت و صارت تخدمهم.فوقف فوقها و انتهر الحم -39 
و عند غروب الشمس جميع الذين كان عندهم سقماء بامراض مختلفة قدموهم اليه فوضع يديه على  -41 

 كل واحد منهم و شفاهم.
و كانت شياطين ايضـا تخـرج مـن كثيـرين و هـي تصـرخ و تقـول انـت المسـيح ابـن ال فـانتهرهم و لـم  -40 

 "  النهم عرفوه انه المسيحيدعهم يتكلمون 
  نجيل العشية:

فاااي الكرماااة ) نجيااال القاااداس( عااان شاااواء  مااااة سااامعان وخااارو  الشاااياطين مااان كثيااارين. والشاااواء ضاااروري لنثبااات 
ر من الشياطين  تى يسكن فينا الرًو القدس. وفي طقاس المعمودياة نارى الكااهن يانوت فاي الطوال قاائاًل.. والت ر 

م يعمادي. وبعاد رشامه باالميرون يانوت فياه قاائاًل ل قبال الارًو القادسل. فالمسايا شاوانا لاخر  ايها الرًو الانجسل   ثا
 و ررنا من الشياطين ليسكن فينا الرًو القدس الذي يثبتنا في المسيا الكرمة ال قيقية.

 
سـبع مـرات فـى النهـار. سـبحتك علـى أحكـام عـدلك. فلـتكن سـالمة   " -:(021,027: 001مـز)مزمور باكر 
 " ين يحبون اسمك. هلليلوياعظيمة للذ

 ملمور باكر:
 هذا تسبيا من تلذذ بسماع كلمة اك.= سبع مرات.. سبحتك

 كما ا خ الجموع ان يسمعوي."= فلتكن سالمة عظيمة للذين يحبون إسمك"
 
 
 
 

 -:(3:6-42:4)لوإنجيل باكر 
 (44-42:4)لو
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ع يفتشون عليه فجاءوا اليه و و لما صار النهار خرج و ذهب الى موضع خالء و كان الجمو  -42 " 
 امسكوه لئال يذهب عنهم.

 فقال لهم انه يبنغي لي ان ابشر المدن االخر ايضا بملكوت ال الني لهذا قد ارسلت. -43 
 " فكان يكرز في مجامع الجليل. -44 

 (3-0:6)لو
 و اذ كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة ال كان واقفا عند بحيرة جنيسارت. -0"
 فراى سفينتين واقفتين عند البحيرة و الصيادون قد خرجوا منهما و غسلوا الشباك. -2 
فدخل احدى السفينتين التي كانت لسمعان و ساله ان يبعد قليال عن البر ثم جلس و صار يعلـم الجمـوع  -3 

 "  من السفينة
  نجيل باكر:

لاارًو انااه يعلمنااا ويخبرنااا عاان المساايا فنتلااذذ هنااا ناارى م بااة الجمااوع للمساايا وتلااذذهم بسااماع كلمتااه. وهااذا عماال ا
 بكلمته ون خ ان نسمع تعليمه. وسماع كلمة اك يثبتنا في المسيا.

 
 -:(07-02:1)روالبولس 

 فاذا ايها االخوة نحن مديونون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد. -02  " 
 مال الجسد فستحيون.النه ان عشتم حسب الجسد فستموتون و لكن ان كنتم بالروح تميتون اع -03 
 الن كل الذين ينقادون بروح ال فاولئك هم ابناء ال. -04 
 اذ لم تاخذوا روح العبودية ايضا للخوف بل اخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا ابا االب. -06 
 الروح نفسه ايضا يشهد الرواحنا اننا اوالد ال. -00 
 ة ال و وارثون مع المسيح ان كنا نتالم معه لكي نتمجد فان كنا اوالدا فاننا ورثة ايضا ورث -07 

 " ايضا معه
فمان يجاهاد ليميات اعماال الجساد يعطياه الارًو معوناة فيثبات "= إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسـد" الباولس:

اك وورثة ونرى عمل آخر للرًو فهو يشهد ألروا نا اننا ابناء  )وهذي المعونة هى ما نسميه النعمة( . في المسيا
 ك واننا سنتمجد مع المسيا.

 
 -:(1-0:0يو2)الكاثوليكون 

الشيخ الى كيرية المختارة و الى اوالدها الذين انا احبهم بالحق و لست انا فقط بل ايضا جميع الذين  -0 " 
 قد عرفوا الحق.

 من اجل الحق الذي يثبت فينا و سيكون معنا الى االبد. -2 
 رحمة و سالم من ال االب و من الرب يسوع المسيح ابن االب بالحق و المحبة.تكون معكم نعمة و  -3 
 فرحت جدا الني وجدت من اوالدك بعضا سالكين في الحق كما اخذنا وصية من االب. -4 



 (يوم اإلثنين من األسبوع السابع) قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 

 

154 

و االن اطلب منك يا كيرية ال كاني اكتب اليك وصية جديدة بل التي كانت عندنا من البدء ان يحب  -6 
 بعضنا بعضا.

 و هذه هي المحبة ان نسلك بحسب وصاياه هذه هي الوصية كما سمعتم من البدء ان تسلكوا فيها. -0 
النه قد دخل الى العالم مضلون كثيرون ال يعترفون بيسوع المسيح اتيا في الجسد هذا هو المضل و  -7 

 الضد للمسيح.
 "  انظروا الى انفسكم لئال نضيع ما عملناه بل ننال اجرا تاما -1 

 الكاثوليكون:
 السلوي في الوصايا والم بة يعطينا ان نثبت في ال ق فال يضيع اجرنا.

 
 -:(23-09:04)أعاإلبركسيس 

ثم اتى يهود من انطاكية و ايقونية و اقنعوا الجموع فرجموا بولس و جروه خارج المدينة ظانين انه  -09 " 
 قد مات.

 نة و في الغد خرج مع برنابا الى دربة.و لكن اذ احاط به التالميذ قام و دخل المدي -21 
 فبشرا في تلك المدينة و تلمذا كثيرين ثم رجعا الى لسترة و ايقونية و انطاكية. -20 
يشددان انفس التالميذ و يعظانهم ان يثبتوا في االيمان و انه بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت  -22 

 ال.
 "  م صليا باصوام و استودعاهم للرب الذي كانوا قد امنوا بهو انتخبا لهم قسوسا في كل كنيسة ث -23 

 اإلبركسيس:
يرجموا بولس  تى ي نوا انه مات  لكنه يقوم ويبشر ويقيم قسوس للكنيسة.  ذًا هناي ضيقات ولكن الارًو القادس 

المسايا فنساتمر في الكنيسة يعطيها  ياة. والمهم ان نثبت في اإليمان وبالصالة والصوم يثبتناا الارًو القادس فاي 
 ا ياء.
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 يوم الثالثاء من األسبوع السابع
 القراءات:

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (0: 47مز)
 (29-04:  9مر)
 (0: 037مز)

 (00-02:0)لو
 (27-22:1)رو

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســـــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمــور إنجيــل القــداس:
 إنجيـــــــــــــل القـــــــــــــداس:

 

 (03-1:0يو2)
 (23-21:04)أع
 (0: 02مز)

 (06-9:06)يو
 

 
 

 -(:06-9:06)يوإنجيل القداس 
 كما احبني االب كذلك احببتكم انا اثبتوا في محبتي. -9 " 
 ان حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي كما اني انا قد حفظت وصايا ابي و اثبت في محبته. -01 
 كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم و يكمل فرحكم. -00 
 هذه هي وصيتي ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم. -02 
 ليس الحد حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه الجل احبائه. -03 
 انتم احبائي ان فعلتم ما اوصيكم به. -04 
ال اعود اسميكم عبيدا الن العبد ال يعلم ما يعمل سيده لكنـي قـد سـميتكم احبـاء النـي اعلمـتكم بكـل مـا  -06 

 " ابي سمعته من
  نجيل القداس:

". "أدعــوكم أحبــائي".. إثبتــوا فــي محبتــي"باااألمس راينااا الاارًو القاادس يثبتنااا فااي المساايا. وهنااا يااتكلم عاان الم بااة 
( فال ثبات في المسيا بدون م بة  فاك م بة  فكيف نثبات 0:0فعمل الرًو القدس ان يسكخ فينا م بة اك )رو

 فيه ون ن بدون م بة.
 

أسبح الرب الـذي أحسـن إلـّى, وأرتـل السـم الـرب العـالي, أمـا أنـا فعلـى  " -:(0: 02مز)لقداس مزمور إنجيل ا
 "  رحمتك توكلت, يبتهر قلبي بخالصك. هلليلويا

 ملمور اإلنجيل:
 التسبيا طريق اإلمتالء  وكيف ال نسبا اك الذي دعانا ا باء..."= اسبح الرب"
 
 

 رجوع للفهرس
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فى مدينة إلهنا. على جبله المقـدس. هلليلويـا ب. ومسبح جداعظيم هو الر "  -:(0: 47مز)مزمور العشية   ً  
" 

 ملمور العشية:
 الذي طرد الشياطين واذلها بكلمة من فمه."= عظيم هو الرب"
 

 -:(29-04:  9مر)إنجيل العشية 
 و لما جاء الى التالميذ راى جمعا كثيرا حولهم و كتبة يحاورونهم. -04 " 
 ه تحيروا و ركضوا و سلموا عليه.و للوقت كل الجمع لما راو  -06 
 فسال الكتبة بماذا تحاورونهم. -00 
 فاجاب واحد من الجمع و قال يا معلم قد قدمت اليك ابني به روح اخرس. -07 
 و حيثما ادركه يمزقه فيزبد و يصر باسنانه و ييبس فقلت لتالميذك ان يخرجوه فلم يقدروا. -01 
 ير المؤمن الى متى اكون معكم الى متى احتملكم قدموه الي.فاجاب و قال لهم ايها الجيل غ -09 
 فقدموه اليه فلما راه للوقت صرعه الروح فوقع على االرض يتمرغ و يزبد. -21 
 فسال اباه كم من الزمان منذ اصابه هذا فقال منذ صباه. -20 
 فتحنن علينا و اعنا.و كثيرا ما القاه في النار و في الماء ليهلكه لكن ان كنت تستطيع شيئا  -22 
 فقال له يسوع ان كنت تستطيع ان تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن. -23 
 فللوقت صرخ ابو الولد بدموع و قال اؤمن يا سيد فاعن عدم ايماني. -24 
فلما راى يسوع ان الجمع يتراكضون انتهر الروح النجس قائال له ايها الروح االخرس االصم انا امرك  -26 

 ال تدخله ايضا. اخرج منه و
 فصرخ و صرعه شديدا و خرج فصار كميت حتى قال كثيرون انه مات. -20 
 فامسكه يسوع بيده و اقامه فقام. -27 
 و لما دخل بيتا ساله تالميذه على انفراد لماذا لم نقدر نحن ان نخرجه. -21 
 " فقال لهم هذا الجنس ال يمكن ان يخرج بشيء اال بالصالة و الصوم -29 
 جيل العشية: ن

 نرى هنا انه بالصالة نطرد األرواً الشريرة. والكراهية هي من اعمال  بليس  فلنصم ونصلي لتخر  منا الكراهية.
 

 "  أعترف لك يارب. من كل قلبي. ألنك استمعت كل كلمات فمي. هلليلويا " -:(0: 037مز)مزمور باكر 
 ملمور باكر:

 ذا كاان المسايا يصالى قبال ان  فااك يساتجيخ لصالواتنا.=  "ت فمـيأعترف لك يا رب.. ألنك إستمعت كل كلمـا"
 يتخذ قرارا   فعلينا  ذا ان نصلى واك من المؤكد انه سيستجيخ .
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 -(:00-02:0)لوإنجيل باكر 

 و في تلك االيام خرج الى الجبل ليصلي و قضى الليل كله في الصالة ل. -02 " 
 و اختار منهم اثني عشر الذين سماهم ايضا رسال.و لما كان النهار دعا تالميذه  -03 
 سمعان الذي سماه ايضا بطرس و اندراوس اخاه يعقوب و يوحنا فيلبس و برثولماوس. -04 
 متى و توما يعقوب بن حلفى و سمعان الذي يدعى الغيور. -06 
 "  يهوذا اخا يعقوب و يهوذا االسخريوطي الذي صار مسلما ايضا -00 

  نجيل باكر:
لسيد المسايا ليختاار تالمياذي ساهر يصالي. وعليناا قبال  تخااذ اي قارار ان نصالي فنمتلاد مان رًو اك فيكاون لناا ا

  كمة.
 

 -(:27-22:1)روالبولس 
 فاننا نعلم ان كل الخليقة تئن و تتمخض معا الى االن. -22 " 
ي انفسنا متوقعين التبني و ليس هكذا فقط بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن انفسنا ايضا نئن ف -23 

 فداء اجسادنا.
 الننا بالرجاء خلصنا و لكن الرجاء المنظور ليس رجاء الن ما ينظره احد كيف يرجوه ايضا. -24 
 و لكن ان كنا نرجو ما لسنا ننظره فاننا نتوقعه بالصبر. -26 
بغي و لكن الروح نفسه و كذلك الروح ايضا يعين ضعفاتنا الننا لسنا نعلم ما نصلي الجله كما ين -20 

 يشفع فينا بانات ال ينطق بها.
 " و لكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح النه بحسب مشيئة ال يشفع في القديسين -27 

 هنا نرى الرًو القدس يعين ضعواتنا ويشوع في القديسين ويشوع فينا بأنات ال ينطق بها. البولس:
 

  -(:03-1:0يو2)الكاثوليكون 
 انظروا الى انفسكم لئال نضيع ما عملناه بل ننال اجرا تاما. -1 "
كل من تعدى و لم يثبت في تعليم المسيح فليس له ال و من يثبت في تعليم المسيح فهذا له االب و  -9 

 االبن جميعا.
 م.ان كان احد ياتيكم و ال يجيء بهذا التعليم فال تقبلوه في البيت و ال تقولوا له سال -01 
 الن من يسلم عليه يشترك في اعماله الشريرة. -00 
اذ كان لي كثير الكتب اليكم لم ارد ان يكون بورق و حبر الني ارجو ان اتي اليكم و اتكلم فما لفم  -02 

 لكي يكون فرحنا كامال.
 " يسلم عليك اوالد اختك المختارة امين -03 
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 الكاثوليكون:
هو ان ال نضل وراء  يمان غريخ. ونثبت في تعليم المسيا الاذي هاو الم باة نرى هنا طريق الثبات في المسيا و 

 كما جاء في  نجيل القداس. ولكن الم بة ليست في قبول من يأتي بتعليم غريخ.
 

 -(:23-21:04)أعاإلبركسيس 
 و لكن اذ احاط به التالميذ قام و دخل المدينة و في الغد خرج مع برنابا الى دربة. -21 " 
 شرا في تلك المدينة و تلمذا كثيرين ثم رجعا الى لسترة و ايقونية و انطاكية.فب -20 
يشددان انفس التالميذ و يعظانهم ان يثبتوا في االيمـان و انـه بضـيقات كثيـرة ينبغـي ان نـدخل ملكـوت  -22 

 ال
 "  امنوا به.و انتخبا لهم قسوسا في كل كنيسة ثم صليا باصوام و استودعاهم للرب الذي كانوا قد  -23 

 اإلبركسيس:
 اهمية الثبات في اإليمان وانه بضيقات كثيرة ينبني ان ندخل ملكوت اك.
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 يوم األربعاء من األسبوع السابع
 القراءات:

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (011: 001مز)
 (23-01:7)لو
 (1: 00مز)

 (21-24:7)لو
 (39-21:1)رو

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســـــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمــور إنجيــل القــداس:
 إنجيـــــــــــــل القـــــــــــــداس:

 

 (1-0:0يو3)
 (9-4:06)أع
 (29,31: 11مز)

 (00-02:06)يو
 

 
 -(:00-02:06)يوإنجيل القداس 

 هذه هي وصيتي ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم. -02  " 
 ليس الحد حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه الجل احبائه. -03 
 انتم احبائي ان فعلتم ما اوصيكم به. -04 
ال اعود اسميكم عبيدا الن العبد ال يعلم ما يعمل سيده لكني قد سميتكم احباء الني اعلمتكم بكل ما  -06 

 سمعته من ابي.
ليس انتم اخترتموني بل انا اخترتكم و اقمتكم لتذهبوا و تاتوا بثمر و يدوم ثمركم لكي يعطيكم االب كـل  -00 

 " م باسميما طلبت
  نجيل القداس:

هاااو نواااس  نجيااال اماااس الثالثااااء ماااع لياااادة ادياااة األخيااارة وتكلمناااا عااان  ساااتجابة ادخ للصاااالة. والمعناااى ان ادخ 
يستجيخ لصلواتنا لو وجدت الم بة وبالتالي الثبات في المسيا. ومن هو ثابت في المسيا يكون له ثمر ) نجيال 

والمعناى ان اك يساتجيخ " ثمـركم لكـي يعطـيكم اآلب مـا تسـألونه بصسـميويـدوم "يوم اإلثنين من هذا األسابوع(= 
 اي من هو ثابت في المسيا والثبات في المسيا هو عمل الرًو القدس.   له ثمرو  هو  ى لمن
 

مبـارك الـرب إلـى الـدهر, آمـين يكـون, أيـن هـي مراحمـك األول  " -(:29,31: 11مـز)مزمور إنجيـل القـداس 
 "  لداود بالحق. هلليلويايارب, التي حلفت بها 

 ملمور اإلنجيل:
الصارا  المساتمر إلساتدرار مارا م اك  وهاذا هاو اسالوخ كنيساتنا التاي تاردد "= مبارك الرب .. أيـن هـي مراحمـك"

 دائمًا ليا رخ  ر م كيريي ليسونل
 وهذا لمن يثبت."= أنا قلت أنكم آلهة وبنو العلي تدعون"
 

 " عالن أقوالك ينير لي. ويفهم األطفال الصغار. هلليلوياإ"  -(:011: 001مز)مزمور العشية 

 رجوع للفهرس
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 ملمور العشية:
 ينما اتاي تالمياذ المعمادان للمسايا اناار المسايا قلاوبهم بكالماه وافعالاه. ون ان فالاذي "= إعالن أقوالك ينير لي"

 اضع كاألطوال.من الذي يوهم  قيقة؟ هو المتو "= ويفهم األطفال الصغار"يعطينا اإلستنارة هو الرًو القدس. 
 

 -(:23-01:7)لوإنجيل العشية 
 فاخبر يوحنا تالميذه بهذا كله. -01 " 
 فدعا يوحنا اثنين من تالميذه و ارسل الى يسوع قائال انت هو االتي ام ننتظر اخر. -09 
 فلما جاء اليه الرجالن قاال يوحنا المعمدان قد ارسلنا اليك قائال انت هو االتي ام ننتظر اخر. -21 
 و في تلك الساعة شفى كثيرين من امراض و ادواء و ارواح شريرة و وهب البصر لعميان كثيرين. -20 
فاجاب يسوع و قال لهما اذهبا و اخبرا يوحنا بما رايتما و سمعتما ان العمي يبصرون و العرج يمشون  -22 

 و البرص يطهرون و الصم يسمعون و الموتى يقومون و المساكين يبشرون.
 "  و طوبى لمن ال يعثر في -23 

  نجيل العشية:
يو نا الذي  مت  من بطن امه بالرًو ال يشي في المسيا. وفي  نجيل باكر نجد المسيا يشهد لع مة المعمدان. 
لكن يو نا يرسل تالميذي للمسيا لي ولهم للمسيا. فهذي هي الثمار التي توًر اك )التي تكلم عنها  نجيل القداس( 

 ى الناس اعمالنا الصال ة ويمجدوا ابانا السماوى ويؤمنوا به .ن نعمل لير ا
 

كالم الرب كالم نقى. فضة محمية مجربة فى األرض. قد صفيت سبعة أضعاف. "  -:(1: 00مز)مزمور باكر 
 " هلليلويا

 ملمور باكر:
 ".سراج لرجلي كالمك"كلمات اإلنجيل تعطي  ستنارة .. 

 
 -(:21-24:7)لوإنجيل باكر 

فلما مضى رسوال يوحنا ابتدا يقول للجموع عن يوحنا ماذا خرجتم الى البرية لتنظروا اقصبة تحركها  -24 " 
 الريح.

بل ماذا خرجتم لتنظروا اانسانا البسا ثيابا ناعمة هوذا الذين في اللباس الفاخر و التنعم هم في  -26 
 قصور الملوك.

 افضل من نبي.بل ماذا خرجتم لتنظروا انبيا نعم اقول لكم و  -20 
 هذا هو الذي كتب عنه ها انا ارسل امام وجهك مالكي الذي يهيك طريقك قدامك. -27 
الني اقول لكم انه بين المولودين من النساء ليس نبي اعظم من يوحنـا المعمـدان و لكـن االصـغر فـي  -21 

 "  ملكوت ال اعظم منه
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  نجيل باكر:
ينتمااي للعهاد القااديم. واألصانر منااه فاي العهااد الجدياد اع اام مناه بساابخ ماع ع ماة يو نااا المعمادان  ال  انااه ماالال 

المعمودية والميرون والتناول )كال بركاات العهاد الجدياد(. لكان هاذا لايس هاو الوضاع ادن  فيو ناا ادن فاي درجاة 
 ع يمااة فااي السااماء بعااد العااذراء والمالئكااة  لكاان كااالم المساايا هااذا كااان ينطبااق علااى المعماادان وهااو مااالال فااي

 . ألنه كان وقتها بجسدي علي االرن ل"أبي أعظم منيالجسد. كما قال عن نوسه 
 

  -(:39-21:1)روالبولس 
 و نحن نعلم ان كل االشياء تعمل معا للخير للذين يحبون ال الذين هم مدعوون حسب قصده. -21 "
 بكرا بين اخوة كثيرين.الن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو  -29 
و الذين سبق فعينهم فهؤالء دعاهم ايضا و الذين دعاهم فهؤالء بررهم ايضا و الذين بررهم فهؤالء  -31 

 مجدهم ايضا.
 فماذا نقول لهذا ان كان ال معنا فمن علينا. -30 
 الذي لم يشفق على ابنه بل بذله الجلنا اجمعين كيف ال يهبنا ايضا معه كل شيء. -32 
 من سيشتكي على مختاري ال ال هو الذي يبرر. -33 
من هو الذي يدين المسيح هو الذي مات بل بالحري قام ايضا الذي هو ايضا عن يمين ال الذي  -34 

 ايضا يشفع فينا.
 من سيفصلنا عن محبة المسيح اشدة ام ضيق ام اضطهاد ام جوع ام عري ام خطر ام سيف. -36 
 اننا من اجلك نمات كل النهار قد حسبنا مثل غنم للذبح. كما هو مكتوب -30 
 و لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. -37 
فاني متيقن انه ال موت و ال حياة و ال مالئكة و ال رؤساء و ال قوات و ال امور حاضرة و ال  -31 

 مستقبلة.
 "  صلنا عن محبة ال التي في المسيح يسوع ربناو ال علو و ال عمق و ال خليقة اخرى تقدر ان تف -39 

 البولس:
كل األشياء تعمل معا  للخير.." من يفصلنا عن محبـة "نجد هنا كلمات  نسان مستنير ممتلد من الرًو القدس.. 

 "المسيح..
 

 -(:1-0:0يو3)الكاثوليكون 
 الشيخ الى غايس الحبيب الذي انا احبه بالحق. -0 " 
 كل شيء اروم ان تكون ناجحا و صحيحا كما ان نفسك ناجحة. ايها الحبيب في -2 
 الني فرحت جدا اذ حضر اخوة و شهدوا بالحق الذي فيك كما انك تسلك بالحق. -3 
 ليس لي فرح اعظم من هذا ان اسمع عن اوالدي انهم يسلكون بالحق. -4 
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 غرباء.ايها الحبيب انت تفعل باالمانة كل ما تصنعه الى االخوة و الى ال -6 
 الذين شهدوا بمحبتك امام الكنيسة الذين تفعل حسنا اذا شيعتهم كما يحق ل. -0 
 النهم من اجل اسمه خرجوا و هم ال ياخذون شيئا من االمم. -7 
 "  فنحن ينبغي لنا ان نقبل امثال هؤالء لكي نكون عاملين معهم بالحق -1 

 الكاثوليكون:
 س بالم بة  وهذا سيأتي بثمر كثير.رسالة تنطق بالم بة. ونرى سلوي غاي

 
 -(:9-4:06)أعاإلبركسيس 

 و لما حضروا الى اورشليم قبلتهم الكنيسة و الرسل و المشايخ فاخبروهم بكل ما صنع ال معهم. -4  " 
و لكن قام اناس من الذين كانوا قد امنوا من مذهب الفريسيين و قالوا انه ينبغي ان يختنوا و يوصوا  -6 

 ظوا ناموس موسى.بان يحف
 فاجتمع الرسل و المشايخ لينظروا في هذا االمر. -0 
فبعدما حصلت مباحثة كثيرة قام بطرس و قال لهم ايها الرجال االخوة انتم تعلمون انه منذ ايام قديمة  -7 

 اختار ال بيننا انه بفمي يسمع االمم كلمة االنجيل و يؤمنون.
 معطيا لهم الروح القدس كما لنا ايضا.و ال العارف القلوب شهد لهم  -1 
 "  و لم يميز بيننا و بينهم بشيء اذ طهر بااليمان قلوبهم -9 

 اإلبركسيس:
ناارى الكنيسااة فااي م باااة تقباال األماام وال تاارى فااايهم نجاسااة  ذ ان اك طهاار باإليمااان قلاااوبهم. لكاان ناارى ايضاااًا ان 

 .والطهارة شرط للثبات في المسيا   اإليمان شرط للطهارة
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 يوم الخميس من األسبوع السابع
 القراءات:

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (3: 030مز)
 (26-22:1)لو
 (00,01: 91مز)

 (3-0:1)لو
 (00-6:04كو0)

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســـــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمــور إنجيــل القــداس:
 إنجيـــــــــــــل القـــــــــــــداس:

 

 (06-01:0يو3)
 (02-7:06)أع
 (00: 31مز)

 (26-07:06)يو
 

 
 -(:26-07:06)يوإنجيل القداس 

 بهذا اوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا. -07  " 
 ان كان العالم يبغضكم فاعلموا انه قد ابغضني قبلكم. -01 
لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته و لكن النكم لستم من العالم بل انا اخترتكم من العالم  -09 

 العالم.لذلك يبغضكم 
اذكروا الكالم الذي قلته لكم ليس عبد اعظم من سيده ان كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم و ان  -21 

 كانوا قد حفظوا كالمي فسيحفظون كالمكم.
 لكنهم انما يفعلون بكم هذا كله من اجل اسمي النهم ال يعرفون الذي ارسلني. -20 
 خطية و اما االن فليس لهم عذر في خطيتهم.لو لم اكن قد جئت و كلمتهم لم تكن لهم  -22 
 الذي يبغضني يبغض ابي ايضا. -23 
لو لم اكن قد عملت بينهم اعماال لم يعملها احد غيري لم تكن لهم خطية و اما االن فقد راوا و  -24 

 ابغضوني انا و ابي.
 "  لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم انهم ابغضوني بال سبب -26 

 ل القداس: نجي
الكااالم هنااا عاان  ضااطهاد العااالم ألوالد اك وبنضااه لهاام. فلقااد ساابق ان تكلاام عاان الم بااة كساار ثبااات فااي الكرمااة 
واع ام دلياال علااى الم بااة    تمااال األلام وا  تمااال بنضااة العااالم ألجاال الم باوخ. ولكاان علينااا اال ننسااى ان عماال 

 ة كراهية العالم لنا.الرًو القدس هو تعلية المتألمين  فلسنا و دنا في مواجه
 

لينير وجهك على عبـدك. وخلصـني برحمتـك يـارب. ال تحزنـي ألنـي   " -(:00: 31مز)مزمور إنجيل القداس 
 "  دعوتك. هلليلويا
 ملمور اإلنجيل:

 رجوع للفهرس
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اي  عطناااي ان اراي وارى م بتاااي وتعلياتاااي "= لينيـــر وجهـــك علـــى عبـــدك"  هااار وجهاااي الاااذي هاااو ناااور لاااي=  
 نوري ونور تعلياتي على وجهي.الم  بل ي هر فأ تمل األ

 
أو راحـة لصـدغي. إلـى أن أجـد  وال أعطى لعيني نوما . وال ألجفـاني نعاسـا " -(:3: 030مز)مزمور العشية   ً

 "  موضعا للرب. ومسكنا إلله يعقوب. هلليلويا
 ملمور العشية:

ا ان ال نكف عن الصرا   لكان بال صالة ال علاء   ذًا علين"= ال أعطي لعيني نوما .. إلى أن أجد موضعا  للرب"
 وهذا يعطيه اك نوما فهو يعطى نوما أل بائه . صرا  الواثق في اك  فهذا ما يوًر قلخ اك.

 
 -(:26-22:1)لوإنجيل العشية 

 و في احد االيام دخل سفينة هو و تالميذه فقال لهم لنعبر الى عبر البحيرة فاقلعوا. -22  " 
 فنزل نوء ريح في البحيرة و كانوا يمتلئون ماء و صاروا في خطر. و فيما هم سائرون نام -23 
فتقدموا و ايقظوه قائلين يا معلم يا معلم اننا نهلك فقام و انتهر الريح و تموج الماء فانتهيا و صار  -24 

 هدو.
ايضـا و المـاء ثم قال لهم اين ايمانكم فخافوا و تعجبوا قائلين فيما بينهم من هو هذا فانه يامر الرياح  -26 

 " فتطيعه
  نجيل العشية:

يسوع في السوينة والسوينة وسط الب ر الهائج  هذا هو  النا في العالم   ضطهاد وريااً يثيرهاا عادو الخيار. لكان 
 يسوع في السوينة م هرًا وجهه. لكن لنوق ه ال ليسكت الريا  بل ليعطنا علاء.

 
ك الحيات تطأ. وتسحق األسد والتنين. ألنـه علـّى اتكـل وعلى األفعى ومل  " -:(00,01: 91مز)مزمور باكر 

 "  فأنجيه. أستره ألنه عرف إسمى. هلليلويا
 ملمور باكر:

هذا ما عمله المسيا  ذ داس الشيطان وخلصنا من سالطانه  تاى يرسال الارًو "= على األفعى وملك الحيات تطأ"
 القدس يسكن فينا.

 
 -(:3-0:1)لوإنجيل باكر 

 ذلك كان يسير في مدينة و قرية يكرز و يبشر بملكوت ال و معه االثنا عشر. و على اثر -0 "  
و بعض النساء كن قد شفين من ارواح شريرة و امراض مريم التي تدعى المجدلية التي خرج منها  -2 

 سبعة شياطين.
 " و يونا امراة خوزي وكيل هيرودس و سوسنة و اخر كثيرات كن يخدمنه من اموالهن -3 



 (يوم الخميس من األسبوع السابع) قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 

 

110 

 ل باكر: نجي
المسيا يكرل ويبشر  ويخر  شياطين من نساء  فيخدمنه. هاذا عمال المسايا الاذي اتاى ليشاوي طبيعتناا ويجاددها 

 وي ررنا من األرواً النجسة   ستعدادًا ألن نمتلد من رو ه فنخدمه.
 

 -(:00-6:04كو0)البولس 
الن من يتنبا اعظم ممن يتكلم بالسنة اني اريد ان جميعكم تتكلمون بالسنة و لكن باالولى ان تتنباوا  -6  " 

 اال اذا ترجم حتى تنال الكنيسة بنيانا.
فاالن ايها االخوة ان جئت اليكم متكلما بالسنة فماذا انفعكم ان لم اكلمكم اما باعالن او بعلم او بنبوة  -0 

 او بتعليم.
م تعط فرقا للنغمات فكيف يعرف االشياء العادمة النفوس التي تعطي صوتا مزمار او قيثارة مع ذلك ان ل -7 

 ما زمر او ما عزف به.
 فانه ان اعطى البوق ايضا صوتا غير واضح فمن يتهيا للقتال. -1 
هكذا انتم ايضا ان لم تعطوا باللسان كالما يفهم فكيف يعرف ما تكلم به فانكم تكونون تتكلمون في  -9 

 الهواء.
 لم و ليس شيء منها بال معنى.ربما تكون انواع لغات هذا عددها في العا -01 
 " فان كنت ال اعرف قوة اللغة اكون عند المتكلم اعجميا و المتكلم اعجميا عندي -00 

 البولس:
 الرًو القدس يعطي الكنيسة مواهخ للبنيان.

 
  -(:06-01:0يو3)الكاثوليكون 

خبيثة و اذ هو غير مكتف  من اجل ذلك اذا جئت فساذكره باعماله التي يعملها هاذرا علينا باقوال -01  "
 بهذه ال يقبل االخوة و يمنع ايضا الذين يريدون و يطردهم من الكنيسة.

ايها الحبيب ال تتمثل بالشر بل بالخير الن من يصنع الخير هو من ال و من يصنع الشر فلم يبصر  -00 
 ال.
انتم تعلمون ان شهادتنا  ديمتريوس مشهود له من الجميع و من الحق نفسه و نحن ايضا نشهد و -02 

 هي صادقة.
 و كان لي كثير الكتبه لكنني لست اريد ان اكتب اليك بحبر و قلم. -03 
 و لكنني ارجو ان اراك عن قريب فنتكلم فما لفم. -04 
 " سالم لك يسلم عليك االحباء سلم على االحباء باسمائهم -06 

 الكاثوليكون:
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هذا عمل الرًو القدس انه يعطي  ساتنارة لنبتعاد عان الشار. لكان عليناا "= أما من يعمل الشر فصنه لم يبصر ال"
ومان يوعال " أيها الحبيب ال تتشبه بالشر بـل بـالخيران نجاهد والرًو القدس يعين. علينا ان ن اول ان نتنقاى= ل

 يجد معونة من الرًو القدس.
 

 -(:02-7:06)أعاإلبركسيس 
رس و قال لهم ايها الرجال االخوة انتم تعلمون انه منذ ايام قديمة فبعدما حصلت مباحثة كثيرة قام بط -7  " 

 اختار ال بيننا انه بفمي يسمع االمم كلمة االنجيل و يؤمنون.
 و ال العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا ايضا. -1 
 و لم يميز بيننا و بينهم بشيء اذ طهر بااليمان قلوبهم. -9 
 الن لماذا تجربون ال بوضع نير على عنق التالميذ لم يستطع اباؤنا و ال نحن ان نحمله.فا -01 
 لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن ان نخلص كما اولئك ايضا. -00 
ــات و  -02  ــع مــا صــنع ال مــن االي ــولس يحــدثان بجمي ــا و ب ــانوا يســمعون برناب ــه و ك فســكت الجمهــور كل

 " مالعجائب في االمم بواسطته
 اإلبركسيس:

طهــر باإليمــان "فاي الكااثوليكون راينااا اهمياة ان نعماال ونجاهاد  وهنااا نارى انااه بادون  يمااان ال فائادة ماان اي جهااد 
 ".قلوبهم
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 يوم الجمعة من األسبوع السابع
 القراءات:

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (1: 40مز)
 (20-24:00)لو
 (07,72: 001مز)

 (20-01:1)لو
 (07-02:04كو0)

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســـــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمــور إنجيــل القــداس:
 إنجيـــــــــــــل القـــــــــــــداس:

 

 (26-20:0)يه
 (01-03:06)أع
 (0: 24مز)

 (39-37:3)يو
 

 
  -(:39-37:3)يوإنجيل القداس 

 الي و يشرب.و في اليوم االخير العظيم من العيد وقف يسوع و نادى قائال ان عطش احد فليقبل  -37  "
 من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي. -31 
قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين ان يقبلوه الن الروح القدس لم يكـن قـد اعطـي بعـد  -39 

 "  الن يسوع لم يكن قد مجد بعد
  نجيل القداس:

من يأتي للمسيا شاعرًا باإل تيا  "= بطنه أنهار ماء من يعطش فليقبل إلّى ليشرب. من يؤمن بي.. تجري من"
يواااتا الااارًو القااادس عينياااه فياااؤمن  ومااان ياااؤمن يساااكن عنااادي الااارًو القااادس )انهاااار المااااء(. لكااان عليناااا ان نشاااعر 

 باإل تيا  وال نكف عن الصرا  لنمتلد. اإللدياد والنمو هما هدف قراءات اليوم.
 

يارب رفعـت نفسـي. إلهـي عليـك توكلـت فـال تخزنـي إلـى األبـد. وال إليك  "-(:0: 24مز)مزمور إنجيل القداس 
 "  تضحك بي أعدائي. ألن جميع الذين ينتظرونك ال يخزون. هلليلويا

 ملمور اإلنجيل:
هذي ليست فقط صرخة لإلمتالء  بل توجيه من المرنم ان نرتوع ونسمو فاوق شاهوات "= إليك يا رب رفعت نفسي"

بااال ساااتم هم وال ااا  اناااه ال  ااادود لإلماااتالء فكلماااا نشاااعر "= ينتظرونـــك ال يخـــزون والـــذين"التاااراخ  وناااذهخ ك. 
بالعط  ألن نمتلد نصار  فنمتلاد و لطاوبى للجيااع والعطاا   لاى البارل ناأتي للمسايا ونجتهاد بااألكثر فنواين. 

 هذا ينطبق على األفراً وعلى الكنيسة ككل.
 ت.وهذا لمن يثب"= أنا قلت أنكم آلهة وبنو العلي تدعون"
 

 " بالنهار يأمر الرب. برحمته. وبالليل يظهرها. هلليلويا"  -(:1: 40مز)مزمور العشية 
 ملمور العشية:

 رجوع للفهرس
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 لكال مان يطلاخو  اى مان لهام  ساتنارة ويساكن فايهم الارًو القادس   مان هام بالنهاار"= "بالنهار يأمر الرب برحمته
 تاى لمان هاو فاي الخطياة ويصار  يجاد ر ماة = "وبالليل يظهرهـا". يمتلد يوما بعد يوم  تدركه مرا م الرخ منهم

 اك )اإلبن الضال(.
 

 -(:20-24:00)لوإنجيل العشية 
متى خرج الروح النجس من االنسان يجتاز في اماكن ليس فيها ماء يطلب راحة و اذ ال يجد يقول  -24  " 

 ارجع الى بيتي الذي خرجت منه.
 فياتي و يجده مكنوسا مزينا. -26 
ياخذ سبعة ارواح اخر اشر منه فتدخل و تسكن هناك فتصير اواخر ذلك االنسان اشر من  ثم يذهب و -20 

 " اوائله
  نجيل العشية:

 ال قلباه و لام يجاهاد ولام يطلاخ فاإن عكس ما سبق في  نجيال القاداس. فهاذا  نساان  ارري اك مان الارًو الانجس  
 فارغًا  مثل هذا تعود له الشياطين بصورة اكبر.

 
لكل تمام رأيت منتهـى. أمـا وصـاياك فواسـعة جـدا . يـارب كلمتـك دائمـة.  " -:(07,72: 001زم)مزمور باكر 

 "  فى السموات إلى األبد. هلليلويا
 ملمور باكر:

  الرًو يعطي  دراي لع مة كلمة اك  وكلما ننوذ الوصية ندري ع متها."= وصاياك واسعة"
 

  -(:20-01:1)لوإنجيل باكر 
 عون الن من له سيعطى و من ليس له فالذي يظنه له يؤخذ منه.فانظروا كيف تسم -01 "
 و جاء اليه امه و اخوته و لم يقدروا ان يصلوا اليه لسبب الجمع. -09 
 فاخبروه قائلين امك و اخوتك واقفون خارجا يريدون ان يروك. -21 
 "  فاجاب و قال لهم امي و اخوتي هم الذين يسمعون كلمة ال و يعملون بها -20 

  نجيل باكر:
)كياف تسامعون(.  = ننواذ لناتعلم بنياة صاادقة ان لايس المهام ان نطلاخ فقاط بال نسامع"= فأنظروا كيف تسمعون"

 ومن ينوذ وصايا اك يصير اخًا واختًا للمسيا. ويدوم فينا الرًو القدس.
 

 -(:07-02:04كو0)البولس 
 طلبوا الجل بنيان الكنيسة ان تزدادوا.هكذا انتم ايضا اذ انكم غيورون للمواهب الروحية ا -02  " 
 لذلك من يتكلم بلسان فليصل لكي يترجم. -03 
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 النه ان كنت اصلي بلسان فروحي تصلي و اما ذهني فهو بال ثمر. -04 
 فما هو اذا اصلي بالروح و اصلي بالذهن ايضا ارتل بالروح و ارتل بالذهن ايضا. -06 
شغل مكان العامي كيف يقول امين عند شكرك النه ال يعرف ماذا و اال فان باركت بالروح فالذي ي -00 

 تقول.
 "  فانك انت تشكر حسنا و لكن االخر ال يبنى -07 

 البولس:
 فلنصلي لننمو ونلداد فتبنى الكنيسة.= أطلبوا ألجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا"
 

  -(:26-20:0)يهالكاثوليكون 
 منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة االبدية.و احفظوا انفسكم في محبة ال  -20 " 
 و ارحموا البعض مميزين. -22 
 و خلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد. -23 
 و القادر ان يحفظكم غير عاثرين و يوقفكم امام مجده بال عيب في االبتهاج. -24 
 "  ا له المجد و العظمة و القدرة و السلطان االن و الى كل الدهور اميناالله الحكيم الوحيد مخلصن -26 

 الكاثوليكون:
 خدمة ادخرين والب ث عن النووس الضالة  هذا هو بنيان الكنيسة..."= إرحموا البعض مميزين"
 

 -(:01-03:06)أعاإلبركسيس 
 .و بعدما سكتا اجاب يعقوب قائال ايها الرجال االخوة اسمعوني -03  " 
 سمعان قد اخبر كيف افتقد ال اوال االمم لياخذ منهم شعبا على اسمه. -04 
 و هذا توافقه اقوال االنبياء كما هو مكتوب. -06 
 سارجع بعد هذا و ابني ايضا خيمة داود الساقطة و ابني ايضا ردمها و اقيمها ثانية. -00 
ن دعي اسمي عليهم يقول الرب الصانع هذا لكي يطلب الباقون من الناس الرب و جميع االمم الذي -07 

 كله.
 "  معلومة عند الرب منذ االزل جميع اعماله -01 

 اإلبركسيس:
 [ ابني خيمة داود الساقطة )اليهود(. الكنيسة  تسعت للجميع.1[ دخول األمم  1بنيان الكنيسة  
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 يوم السبت من األسبوع السابع
 القراءات:

 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (3,2: 010مز)
 (60-41:1)لو
 (0,6: 32مز)

 (03-0:07)يو
 (4:04-0:03كو0)

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســـــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمــور إنجيــل القــداس:
 إنجيـــــــــــــل القـــــــــــــداس:

 

 (07-02:2يو0)
 (20-06:0)أع
 (3,2: 017مز)

 (20-04:07)يو
 

 
 -(:20-04:07)يوإنجيل القداس 

 طيتهم كالمك و العالم ابغضهم النهم ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم.انا قد اع -04 " 
 لست اسال ان تاخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير. -06 
 ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم. -00 
 قدسهم في حقك كالمك هو حق. -07 
 ى العالم.كما ارسلتني الى العالم ارسلتهم انا ال -01 
 و الجلهم اقدس انا ذاتي ليكونوا هم ايضا مقدسين في الحق. -09 
 و لست اسال من اجل هؤالء فقط بل ايضا من اجل الذين يؤمنون بي بكالمهم. -21 
ليكون الجميع واحدا كما انك انت ايها االب في و انا فيك ليكونوا هم ايضا واحدا فينا ليؤمن العالم انك  -20 

 ارسلتني.
 و انا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني ليكونوا واحدا كما اننا نحن واحد. -22 
 انا فيهم و انت في ليكونوا مكملين الى واحد و ليعلم العالم انك ارسلتني و احببتهم كما احببتني. -23 
عطيتني ايها االب اريد ان هؤالء الذين اعطيتني يكونون معي حيث اكون انا لينظروا مجدي الذي ا -24 

 النك احببتني قبل انشاء العالم.
 ايها االب البار ان العالم لم يعرفك اما انا فعرفتك و هؤالء عرفوا انك انت ارسلتني. -26 
 "  و عرفتهم اسمك و ساعرفهم ليكون فيهم الحب الذي احببتني به و اكون انا فيهم -20 

  نجيل القداس:
 متلد  وان نصر  ونطلخ لنمتلد  فماذا سنأخذ  ينئذ؟ األناجيل السابقة راينا فيها اهمية ان ن

 ادخ ي و نا من الشرير ويقدسنا في ال ق. .1
 4:  10بال خ الذي يسكبه فينا الرًو نكون وا د  كما ان ادخ واإلبن وا د بال خ.راجع توسير يو  .1
 على األرن. المسيا يعطينا المجد الذي اعطاي له ادخ. وسنرى مجدي في السماء. وندري م بته ون ن .2

 رجوع للفهرس
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فأعترف لك فى الشعوب يارب. وأرتل لك فى األمم. ألن رحمتك قد  " -(:3,2: 017مزمور إنجيل القداس )مز
لى السحاب حقك. هلليلويا  "  عظمت فوق السموات. وا 

 ملمور اإلنجيل:
 نعلن  يماننا وم بتنا ك الذي اعطانا كل هذا."= فأعترف لك في الشعوب"
 

الــذين أنقــذهم مــن أيــدي أعــدائهم. ومــن البلــدان جمعهــم مــن المشــارق  " -(:3,2: 010مــز)مزمــور العشــية 
 "  والمغارب. والشمال والبحر. هلليلويا

 ملمور العشية:
 المرن والموت والشياطين."= الذي أنقذهم من أيدي أعدائهم"
لكنيسة تنمو وتلداد. وهنا جمع الكنيسة من كل ان اء العالم لنذهخ للمجد. باألمس راينا ا"= ومن البلدان جمعهم"

 نراها في و دة ) نجيل القداس(.
 

  -(:60-41:1)لوإنجيل العشية 
 و لما رجع يسوع قبله الجمع النهم كانوا جميعهم ينتظرونه. -41  "
و اذا رجل اسمه يايرس قد جاء و كان رئيس المجمع فوقع عند قدمي يسوع و طلب اليه ان يدخل  -40 

 بيته.
ه بنت وحيدة لها نحو اثنتي عشرة سنة و كانت في حال الموت ففيما هو منطلق زحمته النه كان ل -42 

 الجموع.
 و امراة بنزف دم منذ اثنتي عشرة سنة و قد انفقت كل معيشتها لالطباء و لم تقدر ان تشفى من احد. -43 
 جاءت من ورائه و لمست هدب ثوبه ففي الحال وقف نزف دمها. -44 
الذي لمسني و اذ كان الجميع ينكرون قال بطرس و الذين معه يا معلم الجموع  فقال يسوع من -46 

 يضيقون عليك و يزحمونك و تقول من الذي لمسني.
 فقال يسوع قد لمسني واحد الني علمت ان قوة قد خرجت مني. -40 
ي سبب لمسته فلما رات المراة انها لم تختف جاءت مرتعدة و خرت له و اخبرته قدام جميع الشعب ال -47 

 و كيف برئت في الحال.
 فقال لها ثقي يا ابنة ايمانك قد شفاك اذهبي بسالم. -41 
 و بينما هو يتكلم جاء واحد من دار رئيس المجمع قائال له قد ماتت ابنتك ال تتعب المعلم. -49 
 فسمع يسوع و اجابه قائال ال تخف امن فقط فهي تشفى. -61 
 يدع احدا يدخل اال بطرس و يعقوب و يوحنا و ابا الصبية و امها. فلما جاء الى البيت لم -60 
 و كان الجميع يبكون عليها و يلطمون فقال ال تبكوا لم تمت لكنها نائمة. -62 
 فضحكوا عليه عارفين انها ماتت. -63 
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 فاخرج الجمع خارجا و امسك بيدها و نادى قائال يا صبية قومي. -64 
 في الحال فامر ان تعطى لتاكل.فرجعت روحها و قامت  -66 
 " فبهت والداها فاوصاهما ان ال يقوال الحد عما كان -60 

  نجيل العشية:
 قامة  بنة يايرس وشواء نالفة الدم. فهذا المجد المعد لنا ) نجيال القاداس( يبادا بشاوائنا وقيامتناا مان ماوت الخطياة 

 ادن  وقيامتنا في اليوم األخير لنذهخ للمجد.
 

امتات األرض من رحمة الرب. بكلمة الرب تشددت السموات. وبروح فيه كل  " -:(0,6: 32مز)اكر مزمور ب
 " قواتها. هلليلويا
 ملمور باكر:

ادخ يرياد لناا  يااة ابدياة  واإلبان يماوت ويقاوم ليعطيناا  ياتاه. والارًو القادس "= إمتات األرض من رحمة الرب"
فمان يشادد الساموات قاادر ان ي و ناا ويشاددنا فاي  سامه "= ت السـمواتبكلمة الـرب تشـدديثبتنا في هذي ال ياة. ل

 القدوس.
 

 -(:03-0:07)يوإنجيل باكر 
تكلم يسوع بهذا و رفع عينيه نحو السماء و قال ايها االب قد اتت الساعة مجد ابنك ليمجدك ابنك  -0  " 

 ايضا.
 ته.اذ اعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة ابدية لكل من اعطي -2 
 و هذه هي الحياة االبدية ان يعرفوك انت االله الحقيقي وحدك و يسوع المسيح الذي ارسلته. -3 
 انا مجدتك على االرض العمل الذي اعطيتني العمل قد اكملته. -4 
 و االن مجدني انت ايها االب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. -6 
 الذين اعطيتني من العالم كانوا لك و اعطيتهم لي و قد حفظوا كالمك. انا اظهرت اسمك للناس -0 
 و االن علموا ان كل ما اعطيتني هو من عندك. -7 
الن الكالم الذي اعطيتني قد اعطيتهم و هم قبلوا و علموا يقينا اني خرجت من عندك و امنوا انك انت  -1 

 ارسلتني.
 لعالم بل من اجل الذين اعطيتني النهم لك.من اجلهم انا اسال لست اسال من اجل ا -9 
 و كل ما هو لي فهو لك و ما هو لك فهو لي و انا ممجد فيهم. -01 
و لست انا بعد في العالم و اما هؤالء فهم في العالم و انا اتي اليك ايها االب القدوس احفظهم في  -00 

 اسمك الذين اعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن.
م في العالم كنت احفظهم في اسمك الذين اعطيتني حفظتهم و لم يهلك منهم احد اال حين كنت معه -02 

 ابن الهالك ليتم الكتاب.
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 " اما االن فاني اتي اليك و اتكلم بهذا في العالم ليكون لهم فرحي كامال فيهم -03 
  نجيل باكر:

ل ياة األبدية هي في معرفته اي باإلت اد في صالة المسيا الشواعية األخيرة نرى ادخ يعطينا  ياة ابدية. وهذي ا
معه. كنا لآلخ واعطانا لإلبان لنكاون جساد اإلبان. والمسايا يطلاخ مان ادخ ان ي و ناا فاي  سامه لنكاون وا ادًا. 

 فال  ت اد معه ون ن في شقاق.
 

 -(:4:04-0:03كو0)البولس 
 (03-0:03كو0)
 لي محبة فقد صرت نحاسا يطن او صنجا يرن. ان كنت اتكلم بالسنة الناس و المالئكة و لكن ليس -0  " 
و ان كانت لي نبوة و اعلم جميع االسرار و كل علم و ان كان لي كل االيمان حتى انقل الجبال و لكن  -2 

 ليس لي محبة فلست شيئا.
 و ان اطعمت كل اموالي و ان سلمت جسدي حتى احترق و لكن ليس لي محبة فال انتفع شيئا. -3 
 انى و ترفق المحبة ال تحسد المحبة ال تتفاخر و ال تنتفخ.المحبة تت -4 
 و ال تقبح و ال تطلب ما لنفسها و ال تحتد و ال تظن السوء. -6 
 و ال تفرح باالثم بل تفرح بالحق. -0 
 و تحتمل كل شيء و تصدق كل شيء و ترجو كل شيء و تصبر على كل شيء. -7 
 ستبطل و االلسنة فستنتهي و العلم فسيبطل.المحبة ال تسقط ابدا و اما النبوات ف -1 
 الننا نعلم بعض العلم و نتنبا بعض التنبوء. -9 
 و لكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض. -01 
لما كنت طفال كطفل كنت اتكلم و كطفل كنت افطن و كطفل كنت افتكر و لكن لما صرت رجال ابطلت  -00 

 ما للطفل.
في مراة في لغز لكن حينئذ وجها لوجه االن اعرف بعض المعرفة لكن حينئذ ساعرف  فاننا ننظر االن -02 

 كما عرفت.
 " اما االن فيثبت االيمان و الرجاء و المحبة هذه الثالثة و لكن اعظمهن المحبة. -03 
 (4-0:04كو0)
 اتبعوا المحبة و لكن جدوا للمواهب الروحية و باالولى ان تتنباوا. -0 "
 يتكلم بلسان ال يكلم الناس بل ال الن ليس احد يسمع و لكنه بالروح يتكلم باسرار.الن من  -2 
 و اما من يتنبا فيكلم الناس ببنيان و وعظ و تسلية. -3 
 "  من يتكلم بلسان يبني نفسه و اما من يتنبا فيبني الكنيسة -4 

 البولس:
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. لكان لنجاهاد لتكاون هو عن الم بة. فعالمة شواء طبيعتنا ان نمتلد م بة ك ولك ل  نسان وهاذي مان ثماار الارًو
 لنا مواهخ نخدم بها اك.

 
  -(:07-02:2يو0)الكاثوليكون 

 اكتب اليكم ايها االوالد النه قد غفرت لكم الخطايا من اجل اسمه. -02  "
د غلبتم الشرير اكتب اليكم ايها االباء النكم قد عرفتم الذي من البدء اكتب اليكم ايها االحداث النكم ق -03 

 اكتب اليكم ايها االوالد النكم قد عرفتم االب.
كتبت اليكم ايها االباء النكم قد عرفتم الذي من البدء كتبت اليكم ايها االحداث النكم اقوياء و كلمة  -04 

 ال ثابتة فيكم و قد غلبتم الشرير.
 العالم فليست فيه محبة االب.ال تحبوا العالم و ال االشياء التي في العالم ان احب احد  -06 
 الن كل ما في العالم شهوة الجسد و شهوة العيون و تعظم المعيشة ليس من االب بل من العالم. -00 
 " و العالم يمضي و شهوته و اما الذي يصنع مشيئة ال فيثبت الى االبد -07 

 الكاثوليكون:
العاالم لايس هادف ولكان وسايلة ن ياا  ا ليمجاد اك ويخدماه.من  مت  م بة ك ال ي خ العالم وال يريدي بل فقط ي ي

ثم ننطلاق للمجاد . فاال معناى ان ننشانل بملاذات  (15:  1)اف بها فقط    تى نتمم عملنا الذى خلقنا اك لنعمله
 القى بنوسه فى الب ر   فهذا من المؤكد انه سينرق .العام فنكون كمن تري السوينة و 

 
  -(:20-06:0)أعاإلبركسيس 

 و في تلك االيام قام بطرس في وسط التالميذ و كان عدة اسماء معا نحو مئة و عشرين فقال. -06 "
ايها الرجال االخوة كان ينبغي ان يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا  -00 

 الذي صار دليال للذين قبضوا على يسوع.
 له نصيب في هذه الخدمة.اذ كان معدودا بيننا و صار  -07 
 فان هذا اقتنى حقال من اجرة الظلم و اذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت احشاؤه كلها. -01 
 و صار ذلك معلوما عند جميع سكان اورشليم حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دما اي حقل دم. -09 
 يكن فيها ساكن و لياخذ وظيفته اخر. النه مكتوب في سفر المزامير لتصر داره خرابا و ال -21 
 فينبغي ان الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل الينا الرب يسوع و خرج. -20 
 منذ معمودية يوحنا الى اليوم الذي ارتفع فيه عنا يصير واحد منهم شاهدا معنا بقيامته. -22 
 يوستس و متياس. فاقاموا اثنين يوسف الذي يدعى برسابا الملقب -23 
 و صلوا قائلين ايها الرب العارف قلوب الجميع عين انت من هذين االثنين ايا اخترته. -24 
 لياخذ قرعة هذه الخدمة و الرسالة التي تعداها يهوذا ليذهب الى مكانه. -26 
 "  ثم القوا قرعتهم فوقعت القرعة على متياس فحسب مع االحد عشر رسوال -20 
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 اإلبركسيس:
ينااا فااي  نجياال القااداس مااا يريااد المساايا ان يعطيااه لنااا. وهنااا ناارى نصاايخ ماان ينشااق عاان الكنيسااة الوا اادة وهااو را

 يهوذا. هذا نصيخ الرافضين الذين لم ي بوا المسيا وخرجوا عن الكنيسة الوا دة الو يدة.
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 يوم األحد السابع من الخمسين المقدسة 

 )عيد حلول الروح القدس(              

 البنديكوستي العظيم أي حلول الروح القدس عيد
 على التالميذ األطهار

 القراءات:
 مزمـــــــور العشـــــــية:
 إنجيــــــــل العشــــــــية:
 مزمـــــــــــور بـــــــــــاكر:
ــــــــــــاكر: ــــــــــــل ب  إنجي
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــولس:

 

 (04,03: 61مز)
 (44-37:7)يو
 (29,21: 013مز)

 (4:06-20:04)يو
 (30-0:02كو0)

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــاثوليكون: 
 اإلبركســـــــــــــــــــــــــــــــــيس:
 مزمــور إنجيــل القــداس:

 اس:إنجيـــــــــــــل القـــــــــــــد
 

 (0:3-21:2يو0)
 (20-0:2)أع
 (0,6: 40مز)

 (06:00-20:06)يو
 

 ويسمى هذا اليوم بعيد العنصرة أو البنديكوستى
: هى كلمة عبرية معناها الجمع او اإلجتماع او ال ول المقدس. ألنه كان اليهود فيه يجتمعون ويعبدون  العنصرة

 ميذ وهم مجتمعين فى العلية.. والمسي ية اخذت اإلسم ألن الرًو القدس  ل على التال
 فالرًو القدس  ل عليهم فى اليوم الخمسين من ا د القيامة. خمسين : هى كلمة يونانية تعنى   البنديكوستى

 
 

 -:(06:00-20:06)يوإنجيل القداس 
 (27-20:06)يو
ثق فهو و متى جاء المعزي الذي سارسله انا اليكم من االب روح الحق الذي من عند االب ينب -20  " 

 يشهد لي.
 "  و تشهدون انتم ايضا النكم معي من االبتداء. -27 

 (06-0:00)يو
 قد كلمتكم بهذا لكي ال تعثروا. -0  "
 سيخرجونكم من المجامع بل تاتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم انه يقدم خدمة ل. -2 
 و سيفعلون هذا بكم النهم لم يعرفوا االب و ال عرفوني. -3 
ي قد كلمتكم بهذا حتى اذا جاءت الساعة تذكرون اني انا قلته لكم و لم اقل لكم من البداية الني لكن -4 

 كنت معكم.

 رجوع للفهرس
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 و اما االن فانا ماض الى الذي ارسلني و ليس احد منكم يسالني اين تمضي. -6 
 لكن الني قلت لكم هذا قد مال الحزن قلوبكم. -0 
انطلق النه ان لم انطلق ال ياتيكم المعزي و لكن ان ذهبت ارسله لكني اقول لكم الحق انه خير لكم ان  -7 

 اليكم.
 و متى جاء ذاك يبكت العالم على خطية و على بر و على دينونة. -1 
 اما على خطية فالنهم ال يؤمنون بي. -9 
 و اما على بر فالني ذاهب الى ابي و ال ترونني ايضا. -01 
 ا العالم قد دين.و اما على دينونة فالن رئيس هذ -00 
 ان لي امورا كثيرة ايضا القول لكم و لكن ال تستطيعون ان تحتملوا االن. -02 
و اما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم الى جميع الحق النه ال يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع  -03 

 يتكلم به و يخبركم بامور اتية.
 ذاك يمجدني النه ياخذ مما لي و يخبركم. -04 
 "  كل ما لالب هو لي لهذا قلت انه ياخذ مما لي و يخبركم -06 

  نجيل القداس: اليوم عيد  لول الرًو القدس
 فلنرى ماذا يعمل الرًو القدس للكنيسة:

فماان ال يااؤمن بالمساايا كيااف تنواار خطيتااه. فااال غوااران ". يبكــت العــالم علــى خطيــة.. ألنهــم ال يؤمنــون بــي" -1
ل مان ال يااؤمن بالمسايا هاو لاام يعارف ادخ اصاااًل  ألناه  ن كااان قاد عاارف ساوى بالادم. باإلضااافة  لاى ان كاا

 (. والرًو يبكت كل من يصنع خطية.14:1ادخ لعرف المسيا  بنه )يو
ن ان ادن ال نارى المسايا  ذ هاو عان يماين " يبكت العالم على بر.. ألني مـاٍض إلـى اآلب وال تروننـي بعـد" -1

ن ال يصانع بارًا كالمسايا. والارًو ايضاًا يريناا صاورة المسايا فاي ادخ فكيف نتمثل ببري  فالرًو يبكات كال ما
قلوبنا لنتمثل ببري. وهكذا راينا  سطوانوس عند موته يكرر نوس كلمات المسيا لايها الرخ يسوع  قبل رو ايل 

 وايضًا ليا رخ ال تقم لهم هذي الخطيةل.
ــد ديــن -2 ــة.. ألن رئــيس هــذا العــالم ق ــى دينون ر للعااالم كلااه الجريمااة التااي  قترفهااا فلقااد  هاا" "يبكــت العــالم عل

الرومااان واليهااود والااذين  ااركهم  بلاايس الااذي تماات  دانتااه يااوم الصااليخ. والاارًو القاادس يبكاات كاال مااا ال ياالال 
معجااخ بالعااالم ويسااير وراءي قااائاًل  هاال تسااير وراء هااذا العااالم الماادان بعااد ان  نكشااوت كاال اباطيلااه. والاارًو 

طه انه سقط ألن الشيطان قاوي فيقاول ل الشايطان شااطر ل لكان ن ان باال لال يردد عند سقو  اليبكت كل من 
 فقدهم قوتهم وسلطانهم .اعذر ألن المسيا دان الشيطان والخطية اي 

 .يرشد "لجميع الحق" ويخبرنا بما يأتيهو  -4
 ويمجد المسيا ." يأخذ مما لي ويخبركم" "ويشهد لييعرفنا على المسيا معرفة  قيقية ل -0
 عين وسط ضيقات العالم.والم المعزيهو  -1
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فاالرًو يعطاي قاوة ومعوناة لمان كاان خائواًا خاائرًا فيشاهد للمسايا لاذلي يقاول الارخ ان " وأنتم أيضـا  تشـهدون" -2
 هذا هو الخير ان ينطلق فيتم الصلا فيرسل الرًو القدس.

 
علـى جميـع صعد ال بتهليل. والرب بصوت البوق. ألن الرب ملك   " -(:0,6: 40مز)مزمور إنجيل القداس 

 "  األمم. هلليلويا
 ملمور اإلنجيل:

 .ليؤسس الكنيسةوارسل الرًو القدس صعد ال بتهليل" .. "
 عن طريق عمل الرًو القدس." "والرب ملك على جميع األمم

 
أمنحنى بهجة خالصك. وبـروح رئاسـي عضـدني. نجنـى مـن الـدماء يـا  " -(:04,03: 61مز)مزمور العشية 

 "  هر لساني بعدلك. هلليلوياال إله خالصي. يبت
 ملمور العشية:

 "إمنحني بهجة خالصك" "وبروح رئاسي أعضدني"لإلمتالء من الرًو  من شعر باإل تيا  هو صالة وتضرع
 

 -(:44-37:7)يوإنجيل العشية 
 و في اليوم االخير العظيم من العيد وقف يسوع و نادى قائال ان عطش احد فليقبل الي و يشرب. -37  " 
 من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي. -31 
قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين ان يقبلوه الن الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد  -39 

 الن يسوع لم يكن قد مجد بعد.
 فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكالم قالوا هذا بالحقيقة هو النبي. -41 
 خرون قالوا هذا هو المسيح و اخرون قالوا العل المسيح من الجليل ياتي.ا -40 
 الم يقل الكتاب انه من نسل داود و من بيت لحم القرية التي كان داود فيها ياتي المسيح. -42 
 فحدث انشقاق في الجمع لسببه. -43 
 " و كان قوم منهم يريدون ان يمسكوه و لكن لم يلق احد عليه االيادي -44 

 راجع  نجيل قداس يوم الجمعة من نوس األسبوع.  نجيل العشية:
 

ترسـل روحـك فيخلقـون. وتجـدد وجـه األرض دفعـة أخـرى. فلـيكن مجـد   " -:(29,21: 013مز)مزمور باكر 
 " الرب إلى األبد. هلليلويا

 ملمور باكر:
بيعتناا فنصاالا للسااماء. هااذا هاو عماال الارًو القاادس اناه يجاادد ط"= ترسـل روحــك فيخلقــون. وتجــدد وجــه األرض"

 ( 12:  0كو 1ونصير في المسيا خليقة جديدة ) 
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  -(:4:06-20:04)يوإنجيل باكر 

 (30-20:04)يو
و اما المعزي الروح القدس الذي سيرسله االب باسمي فهو يعلمكم كل شيء و يذكركم بكل ما قلته  -20  "

 لكم.
 لم اعطيكم انا ال تضطرب قلوبكم و ال ترهب.سالما اترك لكم سالمي اعطيكم ليس كما يعطي العا -27 
سمعتم اني قلت لكم انا اذهب ثم اتي اليكم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون الني قلت امضي الى االب  -21 

 الن ابي اعظم مني.
 و قلت لكم االن قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون. -29 
 م ياتي و ليس له في شيء.ال اتكلم ايضا معكم كثيرا الن رئيس هذا العال -31 
 " و لكن ليفهم العالم اني احب االب و كما اوصاني االب هكذا افعل قوموا ننطلق من ههنا. -30 

 (4-0:06)يو
 انا الكرمة الحقيقية و ابي الكرام. -0 "
 كل غصن في ال ياتي بثمر ينزعه و كل ما ياتي بثمر ينقيه لياتي بثمر اكثر. -2 
 لسبب الكالم الذي كلمتكم به. انتم االن انقياء -3 
اثبتوا في و انـا فـيكم كمـا ان الغصـن ال يقـدر ان يـاتي بثمـر مـن ذاتـه ان لـم يثبـت فـي الكرمـة كـذلك انـتم  -4

 ايضا ان لم
 "  تثبتوا في 

  نجيل باكر:
 هنا نرى اعمال جديدة للرًو القدس تضاف لما سبق ذكري في  نجيل القداس.

)البااولس( للمعلاام  ويعطااي فهمااًا للسااامعين ويعطااي  فاارالًا  هاال التعلاايم ب سااخ هااو يعطااي كااالم تعلاايم "= "يعلمكــم
 الكتاخ المقدس ام هو تعليم من رف.

سانة والارًو القادس ياذكرنا فاي 25يو نا بكل كلمات المسايا التاي قالهاا مان  اوالي  ر  ك  فالرًو القدس ذ  "= "يذكركم
 كل ضيقة بثية تعلينا.

 تبكيته ومعونته. هذا عن طريق"= ينقي لنأتي بثمر"
 

  -(:30-0:02كو0)البولس 
 و اما من جهة المواهب الروحية ايها االخوة فلست اريد ان تجهلوا. -0 "
 انتم تعلمون انكم كنتم امما منقادين الى االوثان البكم كما كنتم تساقون. -2 
د يقدر ان يقول يسوع رب لذلك اعرفكم ان ليس احد و هو يتكلم بروح ال يقول يسوع اناثيما و ليس اح -3 

 اال بالروح القدس.
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 فانواع مواهب موجودة و لكن الروح واحد. -4 
 و انواع خدم موجودة و لكن الرب واحد. -6 
 و انواع اعمال موجودة و لكن ال واحد الذي يعمل الكل في الكل. -0 
 و لكنه لكل واحد يعطى اظهار الروح للمنفعة. -7 
 لروح كالم حكمة و الخر كالم علم بحسب الروح الواحد.فانه لواحد يعطى با -1 
 و الخر ايمان بالروح الواحد و الخر مواهب شفاء بالروح الواحد. -9 
 و الخر عمل قوات و الخر نبوة و الخر تمييز االرواح و الخر انواع السنة و الخر ترجمة السنة. -01 
 ما لكل واحد بمفرده كما يشاء.و لكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاس -00 
النه كما ان الجسد هو واحد و له اعضاء كثيرة و كل اعضاء الجسد الواحد اذا كانت كثيرة هي جسد  -02 

 واحد كذلك المسيح ايضا.
الننا جميعنا بروح واحد ايضا اعتمدنا الى جسد واحد يهودا كنا ام يونانيين عبيدا ام احرارا و جميعنا  -03 

 ا واحدا.سقينا روح
 فان الجسد ايضا ليس عضوا واحدا بل اعضاء كثيرة. -04 
 ان قالت الرجل الني لست يدا لست من الجسد افلم تكن لذلك من الجسد. -06 
 و ان قالت االذن الني لست عينا لست من الجسد افلم تكن لذلك من الجسد. -00 
 اين الشم.لو كان كل الجسد عينا فاين السمع لو كان الكل سمعا ف -07 
 و اما االن فقد وضع ال االعضاء كل واحد منها في الجسد كما اراد. -01 
 و لكن لو كان جميعها عضوا واحدا اين الجسد. -09 
 فاالن اعضاء كثيرة و لكن جسد واحد. -21 
 ال تقدر العين ان تقول لليد ال حاجة لي اليك او الراس ايضا للرجلين ال حاجة لي اليكما. -20 
 بل باالولى اعضاء الجسد التي تظهر اضعف هي ضرورية. -22 
و اعضاء الجسد التي نحسب انها بال كرامة نعطيها كرامة افضل و االعضاء القبيحة فينا لها جمال  -23 

 افضل.
 و اما الجميلة فينا فليس لها احتياج لكن ال مزج الجسد معطيا الناقص كرامة افضل. -24 
 قاق في الجسد بل تهتم االعضاء اهتماما واحدا بعضها لبعض.لكي ال يكون انش -26 
فان كان عضو واحد يتالم فجميع االعضاء تتالم معه و ان كان عضو واحد يكرم فجميع االعضاء  -20 

 تفرح معه.
 و اما انتم فجسد المسيح و اعضاؤه افرادا. -27 
لثا معلمين ثم قوات و بعد ذلك مواهب شفاء فوضع ال اناسا في الكنيسة اوال رسال ثانيا انبياء ثا -21 

 اعوانا تدابير و انواع السنة.
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 العل الجميع رسل العل الجميع انبياء العل الجميع معلمون العل الجميع اصحاب قوات. -29 
 العل للجميع مواهب شفاء العل الجميع يتكلمون بالسنة العل الجميع يترجمون. -31 
 "  نى و ايضا اريكم طريقا افضلو لكن جدوا للمواهب الحس -30 

 البولس:
 نرى الرًو القدس يعطي لكل وا د موهبة  والمواهخ تتكامل ونصير جسد المسيا الوا د.

 
 
 

 -:(0:3-21:2يو0)الكاثوليكون 
 (29-21:2يو0)
 و اما انتم فلكم مسحة من القدوس و تعلمون كل شيء. -21  " 
 ق بل النكم تعلمونه و ان كل كذب ليس من الحق.لم اكتب اليكم النكم لستم تعلمون الح -20 
 من هو الكذاب اال الذي ينكر ان يسوع هو المسيح هذا هو ضد المسيح الذي ينكر االب و االبن. -22 
 كل من ينكر االبن ليس له االب ايضا و من يعترف باالبن فله االب ايضا. -23 
م ان ثبت فيكم ما سمعتموه من البدء فانتم ايضا تثبتون اما انتم فما سمعتموه من البدء فليثبت اذا فيك -24 

 في االبن و في االب.
 و هذا هو الوعد الذي وعدنا هو به الحياة االبدية. -26 
 كتبت اليكم هذا عن الذين يضلونكم. -20 
علمكم و اما انتم فالمسحة التي اخذتموها منه ثابتة فيكم و ال حاجة بكم الى ان يعلمكم احد بل كما ت -27 

 هذه المسحة عينها عن كل شيء و هي حق و ليست كذبا كما علمتكم تثبتون فيه.
 و االن ايها االوالد اثبتوا فيه حتى اذا اظهر يكون لنا ثقة و ال نخجل منه في مجيئه. -21 
 " ان علمتم انه بار هو فاعلموا ان كل من يصنع البر مولود منه. -29 
 (0:3يو0)
 "  اعطانا االب حتى ندعى اوالد ال من اجل هذا ال يعرفنا العالم النه ال يعرفه انظروا اية محبة -0 "

 الكاثوليكون:
 فهو ُيع ل م." تعرفون كل شك"فالرًو القدس يسكن فينا. لذلي " = لنا مسحة من القدوس"
 

 -(:20-0:2)أعاإلبركسيس 
 و لما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة. -0 " 
 صار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة و مال كل البيت حيث كانوا جالسين. و -2 
 و ظهرت لهم السنة منقسمة كانها من نار و استقرت على كل واحد منهم. -3 
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 و امتال الجميع من الروح القدس و ابتداوا يتكلمون بالسنة اخرى كما اعطاهم الروح ان ينطقوا. -4 
 ال اتقياء من كل امة تحت السماء ساكنين في اورشليم.و كان يهود رج -6 
 فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور و تحيروا الن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته. -0 
 فبهت الجميع و تعجبوا قائلين بعضهم لبعض اترى ليس جميع هؤالء المتكلمين جليليين. -7 
 ولد فيها.فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي  -1 
 فرتيون و ماديون و عيالميون و الساكنون ما بين النهرين و اليهودية و كبدوكية و بنتس و اسيا. -9 
و فريجية و بمفيلية و مصر و نواحي ليبية التي نحو القيروان و الرومانيون المستوطنون يهود و  -01 

 دخالء.
 .كريتيون و عرب نسمعهم يتكلمون بالسنتنا بعظائم ال -00 
 فتحير الجميع و ارتابوا قائلين بعضهم لبعض ما عسى ان يكون هذا. -02 
 و كان اخرون يستهزئون قائلين انهم قد امتالوا سالفة. -03 
فوقف بطرس مع االحد عشر و رفع صوته و قال لهم ايها الرجال اليهود و الساكنون في اورشليم  -04 

 كالمي.اجمعون ليكن هذا معلوما عندكم و اصغوا الى 
 الن هؤالء ليسوا سكارى كما انتم تظنون النها الساعة الثالثة من النهار. -06 
 بل هذا ما قيل بيوئيل النبي. -00 
يقول ال و يكون في االيام االخيرة اني اسكب من روحي على كل بشر فيتنبا بنوكم و بناتكم و يرى  -07 

 شبابكم رؤى و يحلم شيوخكم احالما.
 يدي ايضا و اماءي اسكب من روحي في تلك االيام فيتنباون.و على عب -01 
 و اعطي عجائب في السماء من فوق و ايات على االرض من اسفل دما و نارا و بخار دخان. -09 
 تتحول الشمس الى ظلمة و القمر الى دم قبل ان يجيء يوم الرب العظيم الشهير. -21 
 "  و يكون كل من يدعو باسم الرب يخلص -20 

 اإلبركسيس:
 قصة  لول الرًو القدس كما وردت في سور األعمال.
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        ةطقس صالة السجد

 المقدمة
كانت الكنيساة تقايم صاالة الساجدة بعاد صاالة اإلبركسايس صاباً ياوم عياد العنصارة  ولماا رات ان هاذا يرهاق  .1

 المصلين ارجأتها للساعة التاسعة )بعد ال هر(.
شارة اياام  مان عياد الصاعود  لاى العنصارة نصالى لإلماتالء  وا  تولناا صابا ًا بعياد  لاول لقد كنا علاى مادى ع .1

 الرًو القدس  فماذا نوعل ادن بعد ان  مت نا؟
 (.21:4+ اع4:1ان نصلي لمليد من اإلمتالء  فاإلمتالء ال  دود له )اع - ا
هكااذا علمنااا الساايد ( و 4:1المملااوء ماان الاارًو يقاادم عبااادة بااالرًو اي يقااودي الاارًو فااي عبادتااه )رو - خ

والسايد المسايا  ساتخدم كلماة  المسيا ان نسجد )فالسجود اهام ركان فاي العباادة( ك باالرًو وال اق.
والساجد الخاشع المنس ق امام اك يسكن اك  السجود للتعبير عن العبادة فى  ديثه مع السامرية .

 .(10:02عندي )  
وهام نقادم الساجود ك  اي العباادة ك. ون ان نارى األربعاة  في طقس صالة السجدة نهتم بذكر الراقدين  فان ن .2

( 15:4والعشاارون قسيسااًا ولهاام عاارو  وتيجااان نجاادهم يخلعااون تيجااانهم ويسااجدون ك تاااركين عروشااهم )رؤ
فإذا كان هؤالء ولهم هاذي الدرجاة الع يماة التاي ال نادركها يوعلاون هاذا  فان ن بااألولى ينبناي ان نقادم العباادة 

 .والسجود ك
 -يوضع  ناء فخاري مملوء جمرًا متقدًا ويوضع فيه بخورًا كثيرًا وهذا يمثل المؤمنين المملوئين بالرًو الناري: .4

( فيضااارم الااارًو الاااذي فياااه 12:11هااام يصااالون طاااالبين اإلماااتالء  ومااان يطلاااخ الااارًو يعطاااي لاااه )لاااو -ا
 (1:1تي1)
 البخور الكثير الذي ينطلق يمثل: -خ

I. ية التي نشرها الرًو القدس في كل العالم. نتشار رائ ة المسيا اللك 
II.  يوم المعمودية  ها هو ينسكخ  اى المسيا راس الكنيسة الطيخ الذي  نسكخ على الراس  

 هم ايضًا رائ ة المسيا اللكية. نعلى المجتمعين للصالة  ويكونو 
III. ي   الصااالوات المرتوعاااة ك مااان هاااؤالء المجتمعاااين للصاااالة بااانوس وا ااادة لاااذلي يكثااار التنوياااه فااا

 القراءات عن الم بة وطاعة الوصية.
IV.  قطعااااًا الصاااالوات مرفوعااااة ماااان األ ياااااء المجتمعااااين فااااي الكنيسااااة والراقاااادين الموجااااودين فااااي

 السماء. الكل يقدم عبادة وسجود ك الذي يست ق كل  كرام وخشوع.
V.  ماان ضاامن الصاالوات المرفوعااة  صاالواتنا عاان ا بائنااا الراقاادين  وهااذي الصاالوات تعاالي اقرباااء

 اقدين  ذ يشعروا بأن الكل امام اك.الر 

 رجوع للفهرس
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  باال ال وبالتااالى ال  مااتالء  يكثاار التنويااه عاان الم بااة وطاعااة الوصااايا اإللهيااة فبنياارهم ال  سااتجابة لصاالواتنا .0
 رائ ة لكية.صلواتنا يكون ل

 مرات: 2 نجيل السامرية يقرا  .1
 : في الصوم الكبير .. .. .. .. كنموذ  رائع للتوبة.األولى
 ي الخمسين المقدسة.. .. .. ل ديث المسيا عن الماء ال ي.: فالثانية
.الثالثة  : في صالة السجدة .. .. .. . ل ديث المسيا عن السجود بالرًو

نجااد  الســجدة األولــى فصنجيــلالصاالوات التااي نقاادمها  نقاادمها ك وعيوننااا علااى المجااد المعااد لنااا فااي السااماء  .2
نجيـلالمسيا يصلي لآلخ  تى نرى مجدي.  نجاد المسايا يعاد بإرساال الارًو القادس. ونقارا  جدة الثانيـةالسـ وا 

هذين اإلنجيلين في خورس الموعو ين فالرًو القدس وقت صالة المسيا الشواعية في  نجيل السجدة األولى 
لم يكن قد ارسل بعد. وفي صالة الساجدة الثانياة نجاد وعاد المسايا بإرساال الارًو القادس. وبعاد  رساال الارًو 

( وهااذا ي ملنااا  لااى  ضاان ادخ. لااذلي نصاالي صااالة السااجدة 11:1كااو1يثبتنااا فااي المساايا ) القاادس  فااالرًو
ماًء  نانسمع فيه ان المسيا يعطي إنجيل السجدة الثالثةالثالثة في الهيكل وهذا ما سي ملنا  لى  ضن ادخ. 

 قودنااا فااي عبادتنااا. والاارًو القاادس يوكااان ذلااي بااأن ارساال لناا الاارًو القاادس الم يااى لل يااة خااالل ر لااة غربتنااا
 فننعم باأل ضان اإللهية.  ويثبتنا فى المسيا

 وكأن الصلوات الثالث للسجدات الثالث هم تمثيلية. .1
 المسيا يطلخ ان نرى مجدي  وهذا تممه بودائه. -1
 المسيا يعد بإرسال الرًو القدس. -1
 الرًو ي ملنا  لى ا ضان ادخ ون ن ثابتين في المسيا. -2

 الثة في الهيكل.لذلي نصلي هذي السجدة الث
 هم ثالث سجدات لنتشبه بالسمائيين الذين يسب ون بالثالث التقديسات لقدوس قدوس قدوسل .4

 عناصر التسبيا والعبادة )كما نجدها في الطلبات والشعخ ساجد( .15
تسبيا اك على فدائه   ذ وهو الخالق غيار المرئاي تجساد وصاار مرئياًا وماات عناا وسا ق الشايطان  (1)

 والموت.
 مة ل  ياء واألموات.طلخ الر  (1)
 الطلخ بمذلة فن ن غير مست قين  تى للطلخ. (2)
 طلخ النوران ون ن ساجدين. (4)
 طلخ ان ترافقنا النعمة وان يشددنا الرًو ويعيننا لتنويذ الوصايا. (0)
 عبادة وتضرع. (1)
طلخ اإلمتالء من الرًو القدس  مع انه  ل علينا  لكن ال  دود لإلمتالء. فن ل نطلخ العمار كلاه  (2)

 للجياع والعطا   لى البر..ل لطوبى 
 تضرع ان يقبل اك طلباتنا مثل البخور المقدم. (1)
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 (11-1:4السجود والميطانيات تصا خ الصلوات والعبادة تشبهًا بالسمائيين )رؤ (4)
 السجدتان األولى والثانية يعمالن في خورس الموعوظين والسجدة الثالثة في الهيكل. .00
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 السجدة األولى
 

 -:(20-0:07اإلنجيل: )يو
تكلم يسوع بهذا و رفع عينيه نحو السماء و قال ايها االب قد اتت الساعة مجد ابنك ليمجدك ابنك  -0 " 

 ايضا.
 اذ اعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة ابدية لكل من اعطيته. -2 
 .و هذه هي الحياة االبدية ان يعرفوك انت االله الحقيقي وحدك و يسوع المسيح الذي ارسلته -3 
 انا مجدتك على االرض العمل الذي اعطيتني العمل قد اكملته. -4 
 و االن مجدني انت ايها االب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. -6 
 انا اظهرت اسمك للناس الذين اعطيتني من العالم كانوا لك و اعطيتهم لي و قد حفظوا كالمك. -0 
 اعطيتني هو من عندك. و االن علموا ان كل ما -7 
الن الكالم الذي اعطيتني قد اعطيتهم و هم قبلوا و علموا يقينا اني خرجت من عندك و امنوا انك انت  -1 

 ارسلتني.
 من اجلهم انا اسال لست اسال من اجل العالم بل من اجل الذين اعطيتني النهم لك. -9 
 ممجد فيهم.و كل ما هو لي فهو لك و ما هو لك فهو لي و انا  -01 

و لست انا بعد في العالم و اما هؤالء فهم في العالم و انا اتي اليك ايها االب القدوس احفظهم في  -00
 اسمك الذين اعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن.

حين كنت معهم في العالم كنت احفظهم في اسمك الذين اعطيتني حفظتهم و لم يهلك منهم احد اال  -02 
 الكتاب.ابن الهالك ليتم 

 اما االن فاني اتي اليك و اتكلم بهذا في العالم ليكون لهم فرحي كامال فيهم. -03 
 انا قد اعطيتهم كالمك و العالم ابغضهم النهم ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم. -04
 لست اسال ان تاخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير. -06 
 ما اني انا لست من العالم.ليسوا من العالم ك -00 
 قدسهم في حقك كالمك هو حق. -07 
 كما ارسلتني الى العالم ارسلتهم انا الى العالم. -01 
 و الجلهم اقدس انا ذاتي ليكونوا هم ايضا مقدسين في الحق. -09 
 و لست اسال من اجل هؤالء فقط بل ايضا من اجل الذين يؤمنون بي بكالمهم. -21 
ميع واحدا كما انك انت ايها االب في و انا فيك ليكونوا هم ايضا واحدا فينا ليؤمن العالم انك ليكون الج -20 

 ارسلتني.
 و انا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني ليكونوا واحدا كما اننا نحن واحد. -22 

 رجوع للفهرس
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 كما احببتني.انا فيهم و انت في ليكونوا مكملين الى واحد و ليعلم العالم انك ارسلتني و احببتهم  -23 
ايها االب اريد ان هؤالء الذين اعطيتني يكونون معي حيث اكون انا لينظروا مجدي الذي اعطيتني  -24

 النك احببتني قبل انشاء العالم.
 ايها االب البار ان العالم لم يعرفك اما انا فعرفتك و هؤالء عرفوا انك انت ارسلتني. -26 
 "   فيهم الحب الذي احببتني به و اكون انا فيهم و عرفتهم اسمك و ساعرفهم ليكون -20 
 
صالة المسيا الشواعية األخيرة قبل صلبه. ويطلخ عنا ان نكون في و دة. وان المسيا اعطانا المجاد الاذي  ىه

اعطاي له ادخ لنكون وا دًا. ومن يدري هذا المعناى ان لناا كال هاذا المجاد   لان يتصاارع ماع اخياه ويكوناون فاي 
يا يطلخ ان نرى مجدي  لكن هذا لن ي دث بدون م بة. وهذا لنكون وا ادًا. وهاذا هاو عمال الارًو  شقاق. والمس

 والم بة اول ثماري. وال و دة بدون م بة.
( هااوذا مااا ا ساان ومااا اجماال ان 122شااكل الكنيسااة المجتمعااة تصاالي ساااجدة باانوس وا اادة فيااه ت قيااق للملمااور )

راس المساايا ثام علااى الل يااة  هااذا الشاعخ المجتمااع  ليم هااا م بااة يجتماع اإلخااوة معااًا.. وينسااكخ الطياخ علااى الاا
 وليكونوا وا دًا مع بعضهم ومع المسيا  وبهذا يدخلون ل ضن ادخ.

 
جميــع الســاجدين لصــنعة األيــدى , المفتخــرين بأصــنامهم . اســجدوا ل يــاجميع يخــزى  " -:(7:90المزمــور: )

 " .مائكتة
.فإذ"= إسجدوا له يا جميع مالئكته" ولنسأل انوسنا هل ماا  ا كانت المالئكة تسجد فباألولى ن ن وهذا يؤدي للوًر

للنا نسجد ألوثان المال والشهوات والذات ...هذي التى ال تشبع وال تروى بل ُتميت   لذلي هى ُتخلى مان ال يالال 
 يسجد لها ويتعبد لها .

 
  -:(3:0-23:6النبوة: )تث

 (33-23:6)تث
ت من وسط الظالم و الجبل يشتعل بالنار تقدمتم الي جميع رؤساء اسباطكم و فلما سمعتم الصو  -23  ل

 شيوخكم.
و قلتم هوذا الرب الهنا قد ارانا مجده و عظمته و سمعنا صوته من وسط النار هذا اليوم قد راينا ان  -24 

 ال يكلم االنسان و يحيا.
 ا ان عدنا نسمع صوت الرب الهنا ايضا نموت.و اما االن فلماذا نموت الن هذه النار العظيمة تاكلن -26 
 النه من هو من جميع البشر الذي سمع صوت ال الحي يتكلم من وسط النار مثلنا و عاش. -20 
 تقدم انت و اسمع كل ما يقول لك الرب الهنا و كلمنا بكل ما يكلمك به الرب الهنا فنسمع و نعمل. -27 
وني و قال لي الرب سمعت صوت كالم هؤالء الشعب الذي فسمع الرب صوت كالمكم حين كلمتم -21 

 كلموك به قد احسنوا في كل ما تكلموا.
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يا ليت قلبهم كان هكذا فيهم حتى يتقوني و يحفظوا جميع وصاياي كل االيام لكي يكون لهم و  -29 
 الوالدهم خير الى االبد.

 اذهب قل لهم ارجعوا الى خيامكم. -31 
معي فاكلمك بجميع الوصايا و الفرائض و االحكام التي تعلمهم فيعملونها في  و اما انت فقف هنا -30 

 االرض التي انا اعطيهم ليمتلكوها.
 فاحترزوا لتعملوا كما امركم الرب الهكم ال تزيغوا يمينا و ال يسارا. -32 
تطيلـوا االيـام في جميع الطريق التي اوصاكم بها الرب الهكم تسـلكون لكـي تحيـوا و يكـون لكـم خيـر و  -33 

 ل في االرض التي تمتلكونها
 (3-0:0)تث
و هذه هي الوصايا و الفرائض و االحكام التي امر الرب الهكم ان اعلمكم لتعملوها في االرض التي  -0   ل

 انتم عابرون اليها لتمتلكوها.
و ابن ابنك كل  لكي تتقي الرب الهك و تحفظ جميع فرائضه و وصاياه التي انا اوصيك بها انت و ابنك -2 

 ايام حياتك و لكي تطول ايامك.
فاسمع يا اسرائيل و احترز لتعمل لكي يكون لك خير و تكثر جدا كما كلمك الرب اله ابائك في ارض  -3 

 " تفيض لبنا و عسال.
 

 واهام خيار  صالنا علياه هاو الارًو القادس.  ذًا نوهام ان  وا . فيكـون لنـا الخيـرهي امار اك لناا لان و  الوصاية 
 ألن من يعاند وال ي و  الوصية فيقال عنه انه يقاوم الرًو القدس. الوصية شرط لإلمتالء من الرًو القدس.

 
 -:(02:03-21:02كو0البولس: )

 (30-21:02كو0)
فوضع ال اناسا في الكنيسة اوال رسال ثانيا انبياء ثالثا معلمين ثم قوات و بعد ذلك مواهب شفاء  -21 " 

 انواع السنة.اعوانا تدابير و 
 العل الجميع رسل العل الجميع انبياء العل الجميع معلمون العل الجميع اصحاب قوات. -29 
 العل للجميع مواهب شفاء العل الجميع يتكلمون بالسنة العل الجميع يترجمون. -31 
 "  و لكن جدوا للمواهب الحسنى و ايضا اريكم طريقا افضل -30 
 (02-0:03كو0)
 تكلم بالسنة الناس و المالئكة و لكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن او صنجا يرن.ان كنت ا -0 "
و ان كانت لي نبوة و اعلم جميع االسرار و كل علم و ان كان لي كل االيمان حتى انقل الجبال و لكن  -2 

 ليس لي محبة فلست شيئا.
 لي محبة فال انتفع شيئا. و ان اطعمت كل اموالي و ان سلمت جسدي حتى احترق و لكن ليس -3 
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 المحبة تتانى و ترفق المحبة ال تحسد المحبة ال تتفاخر و ال تنتفخ. -4 
 و ال تقبح و ال تطلب ما لنفسها و ال تحتد و ال تظن السوء. -6 
 و ال تفرح باالثم بل تفرح بالحق. -0 
 و تحتمل كل شيء و تصدق كل شيء و ترجو كل شيء و تصبر على كل شيء. -7 
 المحبة ال تسقط ابدا و اما النبوات فستبطل و االلسنة فستنتهي و العلم فسيبطل. -1 
 الننا نعلم بعض العلم و نتنبا بعض التنبوء. -9 
 و لكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض. -01 
 ابطلت لما كنت طفال كطفل كنت اتكلم و كطفل كنت افطن و كطفل كنت افتكر و لكن لما صرت رجال -00 

 ما للطفل.
فاننا ننظر االن في مراة في لغز لكن حينئذ وجها لوجه االن اعرف بعض المعرفة لكـن حينئـذ سـاعرف  -02 

 "  كما عرفت.
الارًو القادس يعطااي مواهاخ لبنياان الكنيسااة. ونارى ان اهام موهبااة هاي الم باة. وان الاارًو القادس يعطيناا الم بااة 

د المعد لناا كماا فاي مارآة كماا فاي لنال  وهاذا موضاوع اإلنجيال. فعبادتناا هاي كأول ثماري. بل يعطينا ان نرى المج
وبادون م باة فاال دخاول للمجاد   فالمجاد ال يدخلاه  ال األ يااء   وبادون م باة  عبادة فيها رجااء ان نادخل المجاد.

 ( . 14:  2يو1نصير اموات )
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 السجدة الثانية
 

 -:(63-30:24اإلنجيل: )لو
 يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم و قال لهم سالم لكم.و فيما هم  -30 " 
 فجزعوا و خافوا و ظنوا انهم نظروا روحا. -37 
 فقال لهم ما بالكم مضطربين و لماذا تخطر افكار في قلوبكم. -31 
 انظروا يدي و رجلي اني انا هو جسوني و انظروا فان الروح ليس له لحم و عظام كما ترون لي. -39 
 و حين قال هذا اراهم يديه و رجليه. -41 
 و بينما هم غير مصدقين من الفرح و متعجبين قال لهم اعندكم ههنا طعام. -40 
 فناولوه جزءا من سمك مشوي و شيئا من شهد عسل. -42 
 فاخذ و اكل قدامهم. -43 

يع ما هو مكتوب عني و قال لهم هذا هو الكالم الذي كلمتكم به و انا بعد معكم انه ال بد ان يتم جم -44
 في ناموس موسى و االنبياء و المزامير.

 حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. -46 
 و قال لهم هكذا هو مكتوب و هكذا كان ينبغي ان المسيح يتالم و يقوم من االموات في اليوم الثالث. -40 
 ورشليم.و ان يكرز باسمه بالتوبة و مغفرة الخطايا لجميع االمم مبتدا من ا -47 
 و انتم شهود لذلك. -41 
 و ها انا ارسل اليكم موعد ابي فاقيموا في مدينة اورشليم الى ان تلبسوا قوة من االعالي. -49 

 و اخرجهم خارجا الى بيت عنيا و رفع يديه و باركهم. -61
 و فيما هو يباركهم انفرد عنهم و اصعد الى السماء. -60 
 شليم بفرح عظيم.فسجدوا له و رجعوا الى اور  -62 
 "   و كانوا كل حين في الهيكل يسبحون و يباركون ال امين -63 

وهاذا لإلشاارة ألهمياة = أما هـم فسـجدواوعد السيد الرخ لتالميذي بأن يرسل لهم الرًو القدس وبعد صعودي نسمع 
 السجود بعد صعود المسيا.

 
 " سرائيل يبارك بيت هرونالرب قد ذكرنا فيبارك يبارك بيت ا"  -:(02:004المزمور: )

 بأن ارسل لنا الرًو الذي وعدنا به.= الرب ذكرنا وباركنا
 
 
 

 رجوع للفهرس
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 -:(26-07:0النبوة: )تث
 احفظوا وصايا الرب الهكم و شهاداته و فرائضه التي اوصاكم بها. -07 ل 
تي و اعمل الصالح و الحسن في عيني الرب لكي يكون لك خير و تدخل و تمتلك االرض الجيدة ال -01 

 حلف الرب البائك.
 ان ينفي جميع اعدائك من امامك كما تكلم الرب. -09 

 اذا سالك ابنك غدا قائال ما هي الشهادات و الفرائض و االحكام التي اوصاكم بها الرب الهنا. -21
 تقول البنك كنا عبيدا لفرعون في مصر فاخرجنا الرب من مصر بيد شديدة. -20 
 ائب عظيمة و رديئة بمصر بفرعون و جميع بيته امام اعيننا.و صنع الرب ايات و عج -22 
 و اخرجنا من هناك لكي ياتي بنا و يعطينا االرض التي حلف البائنا. -23 
فامرنا الرب ان نعمل جميع هذه الفرائض و نتقي الرب الهنا ليكون لنا خير كل االيام و يستبقينا كما  -24 

 في هذا اليوم.
 ل  بر اذا حفظنا جميع هذه الوصايا لنعملها امام الرب الهنا كما اوصاناو انه يكون لنا  -26 

شاارط ان ناادخل لناارث األرن )رماال لمجااد السااماء( هااو  واا  اواماار اك. وت رياار شااعخ  ساارائيل ماان فرعااون رماال 
 لت ريرنا من يد  بليس بدم المسيا.

 
  -:(07:04-03:03كو0البولس: )

 (03:03كو0)
 "  اليمان و الرجاء و المحبة هذه الثالثة و لكن اعظمهن المحبةاما االن فيثبت ا -03  "
 (07-0:04كو0)
 اتبعوا المحبة و لكن جدوا للمواهب الروحية و باالولى ان تتنباوا. -0 "
 الن من يتكلم بلسان ال يكلم الناس بل ال الن ليس احد يسمع و لكنه بالروح يتكلم باسرار. -2 
 الناس ببنيان و وعظ و تسلية.و اما من يتنبا فيكلم  -3 
 من يتكلم بلسان يبني نفسه و اما من يتنبا فيبني الكنيسة. -4 
اني اريد ان جميعكم تتكلمون بالسنة و لكن باالولى ان تتنباوا الن من يتنبا اعظم ممن يتكلم بالسنة اال  -6 

 اذا ترجم حتى تنال الكنيسة بنيانا.
م متكلما بالسنة فماذا انفعكم ان لم اكلمكم اما باعالن او بعلم او بنبوة فاالن ايها االخوة ان جئت اليك -0 

 او بتعليم.
االشياء العادمة النفوس التي تعطي صوتا مزمار او قيثارة مع ذلك ان لم تعط فرقا للنغمات فكيف يعرف  -7 

 ما زمر او ما عزف به.
 ال.فانه ان اعطى البوق ايضا صوتا غير واضح فمن يتهيا للقت -1 
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هكذا انتم ايضا ان لم تعطوا باللسان كالما يفهم فكيف يعرف ما تكلم به فانكم تكونون تتكلمون في  -9 
 الهواء.

 ربما تكون انواع لغات هذا عددها في العالم و ليس شيء منها بال معنى. -01 
 فان كنت ال اعرف قوة اللغة اكون عند المتكلم اعجميا و المتكلم اعجميا عندي. -00 
 هكذا انتم ايضا اذ انكم غيورون للمواهب الروحية اطلبوا الجل بنيان الكنيسة ان تزدادوا. -02 
 لذلك من يتكلم بلسان فليصل لكي يترجم. -03 
 النه ان كنت اصلي بلسان فروحي تصلي و اما ذهني فهو بال ثمر. -04 
 رتل بالذهن ايضا.فما هو اذا اصلي بالروح و اصلي بالذهن ايضا ارتل بالروح و ا -06 
و اال فان باركت بالروح فالذي يشغل مكان العامي كيف يقول امين عند شكرك النه ال يعرف ماذا  -00 

 تقول.
 "  فانك انت تشكر حسنا و لكن االخر ال يبنى. -07 

:  4بااط1وهنااا ناارى عماال الاارًو القاادس فااى توليااع المواهااخ ) هااي عاان ع مااة الم بااة  واهميااة التنبااؤ اي الااوع .
 ( لتتكامل الكنيسة وتبنى . وينسكخ الرًو على الكنيسة جسد المسيا .15
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 السجدة الثالثة
 

 السامرية -:(24-0:4اإلنجيل: )يو
 فلما علم الرب ان الفريسيين سمعوا ان يسوع يصير و يعمد تالميذ اكثر من يوحنا. -0 "
 مع ان يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تالميذه. -2 
 و مضى ايضا الى الجليل. ترك اليهودية -3 
 و كان ال بد له ان يجتاز السامرة. -4
 فاتى الى مدينة من السامرة يقال لها سوخار بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه. -6 
و كانت هناك بئر يعقوب فاذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر و كان نحو الساعة  -0 

 السادسة.
 امراة من السامرة لتستقي ماء فقال لها يسوع اعطيني الشرب.فجاءت  -7 
 الن تالميذه كانوا قد مضوا الى المدينة ليبتاعوا طعاما. -1 
فقالت له المراة السامرية كيف تطلب مني لتشرب و انت يهودي و انا امراة سامرية الن اليهود ال  -9 

 يعاملون السامريين.
تعلمين عطية ال و من هو الذي يقول لك اعطيني الشرب لطلبت انت  اجاب يسوع و قال لها لو كنت -01

 منه فاعطاك ماء حيا.
 قالت له المراة يا سيد ال دلو لك و البئر عميقة فمن اين لك الماء الحي. -00 
 العلك اعظم من ابينا يعقوب الذي اعطانا البئر و شرب منها هو و بنوه و مواشيه. -02 
 لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا. اجاب يسوع و قال -03 
و لكن من يشرب من الماء الذي اعطيه انا فلن يعطش الى االبد بل الماء الذي اعطيه يصير فيه  -04 

 ينبوع ماء ينبع الى حياة ابدية.
 قالت له المراة يا سيد اعطني هذا الماء لكي ال اعطش و ال اتي الى هنا الستقي. -06 
 سوع اذهبي و ادعي زوجك و تعالي الى ههنا.قال لها ي -00 
 اجابت المراة و قالت ليس لي زوج قال لها يسوع حسنا قلت ليس لي زوج. -07 
 النه كان لك خمسة ازواج و الذي لك االن ليس هو زوجك هذا قلت بالصدق. -01 
 قالت له المراة يا سيد ارى انك نبي. -09 

 م تقولون ان في اورشليم الموضع الذي ينبغي ان يسجد فيه.اباؤنا سجدوا في هذا الجبل و انت -21
 قال لها يسوع يا امراة صدقيني انه تاتي ساعة ال في هذا الجبل و ال في اورشليم تسجدون لالب. -20 
 انتم تسجدون لما لستم تعلمون اما نحن فنسجد لما نعلم الن الخالص هو من اليهود. -22 

 رجوع للفهرس
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ن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون لالب بالروح و الحق الن االب و لكن تاتي ساعة و هي اال  -23 
 طالب مثل هؤالء الساجدين له.

 "  ال روح و الذين يسجدون له فبالروح و الحق ينبغي ان يسجدوا. -24 
 السجود ك بالرًو وال ق.

 
 اإلناء المملوء جمرا  مشتعال  

 سة التي يجتمع اوالدها:وادن نوهم ان هذا اإلناء ما هو  ال  رمل للكني
 في م بة وو دة بنوس وا دة وطائعين لوصايا اك. (1
نس اق يقودها الرًو . (1  يسجدون ك بالرًو وال ق اي عبادة في خشوع وا 
 يصرخون ك طالبين اإلمتالء فيم هم الرًو فيصيرون جمرًا مشتعاًل. (2

 والبخور رمل للمسيا في رائ ته ال لوة.
اتهم السابق ذكرها رائ ة المسيا اللكية )البخور( وهؤالء تكون صلواتهم صاعدة  لى فاوق رون ب ي ه  والمؤمنين يُ 

 مقبولة مثل البخور المتصاعد.
 

امامه تجثـو اهـل البريـة و  كل االرض تسجد لك و ترنم لك ترنم السمك ساله. " -:(9:70+2:06المزمور: )
 "  اعداؤه يلحسون التراب.

 هو عن العبادة والسجود ك.
 

 -:(01-0:00النبوة: )تث
 احفظ شهر ابيب و اعمل فصحا للرب الهك النه في شهر ابيب اخرجك الرب الهك من مصر ليال. -0  " 
 فتذبح الفصح للرب الهك غنما و بقرا في المكان الذي يختاره الرب ليحل اسمه فيه. -2 
بعجلة خرجت من ارض مصر لكي ال تاكل عليه خميرا سبعة ايام تاكل عليه فطيرا خبز المشقة النك  -3 

 تذكر يوم خروجك من ارض مصر كل ايام حياتك.
و ال يرى عندك خمير في جميع تخومك سبعة ايام و ال يبت شيء من اللحم الذي تذبح مساء في اليوم  -4 

 االول الى الغد.
 ال يحل لك ان تذبح الفصح في احد ابوابك التي يعطيك الرب الهك. -6 
الذي يختاره الرب الهك ليحل اسمه فيه هناك تذبح الفصح مساء نحو غروب الشمس في  بل في المكان -0 

 ميعاد خروجك من مصر.
 و تطبخ و تاكل في المكان الذي يختاره الرب الهك ثم تنصرف في الغد و تذهب الى خيامك. -7 
 .ستة ايام تاكل فطيرا و في اليوم السابع اعتكاف للرب الهك ال تعمل فيه عمال -1 
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 سبعة اسابيع تحسب لك من ابتداء المنجل في الزرع تبتدئ ان تحسب سبعة اسابيع. -9
 و تعمل عيد اسابيع للرب الهك على قدر ما تسمح يدك ان تعطي كما يباركك الرب الهك. -01 
و تفرح امام الرب الهك انت و ابنك و ابنتك و عبدك و امتك و الالوي الذي في ابوابك و الغريب و  -00 

 اليتيم و االرملة الذين في وسطك في المكان الذي يختاره الرب الهك ليحل اسمه فيه.
 و تذكر انك كنت عبدا في مصر و تحفظ و تعمل هذه الفرائض. -02 

 تعمل لنفسك عيد المظال سبعة ايام عندما تجمع من بيدرك و من معصرتك. -03
تك و الالوي و الغريب و اليتيم و االرملة الذين و تفرح في عيدك انت و ابنك و ابنتك و عبدك و ام -04 

 في ابوابك.
سبعة ايام تعيد للرب الهك في المكان الذي يختاره الرب الن الرب الهك يبارك في كل محصولك و في  -06 

 كل عمل يديك فال تكون اال فرحا.
اره في عيد الفطير و ثالث مرات في السنة يحضر جميع ذكورك امام الرب الهك في المكان الذي يخت -00 

 عيد االسابيع و عيد المظال و ال يحضروا امام الرب فارغين.
 كل واحد حسبما تعطي يده كبركة الرب الهك التي اعطاك. -07 

قضــاة و عرفــاء تجعــل لــك فــي جميــع ابوابــك التــي يعطيــك الــرب الهــك حســب اســباطك فيقضــون للشــعب  -01
 " قضاء عادال.

ن يقااادم الشاااعخ عباااادة ك فاااي عااادة مناسااابات وكانااات كااال مناسااابة رمااال لعياااد فاااي اك يطلاااخ مااان موساااى النباااي ا
 المسي ية.
 رمل لصليخ المسيا.= الفصح

 ايام رمل العمر كله( تكون بال خطية.2 ياتنا بعد المسيا )= ال يوجد عندك خمير
 الكنيسة مكان عبادتنا.= في المكان الذي يختاره الرب

 يومًا.05عيد العنصرة بعد اسابيع(= رمل ل2)بعد  عيد الحصاد
 رمل لنربتنا في هذا العالم وافراً األبدية.= عيد المظال

 
 -:(41-01:04كو0البولس: )

 اشكر الهي اني اتكلم بالسنة اكثر من جميعكم. -01 " 
و لكن في كنيسة اريد ان اتكلم خمس كلمات بذهني لكي اعلم اخرين ايضا اكثر من عشرة االف كلمة  -09 

 بلسان.
 ايها االخوة ال تكونوا اوالدا في اذهانكم بل كونوا اوالدا في الشر و اما في االذهان فكونوا كاملين. -21 
مكتوب في الناموس اني بذوي السنة اخرى و بشفاه اخرى ساكلم هذا الشعب و ال هكذا يسمعون لي  -20 

 يقول الرب.
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 لنبوة فليست لغير المؤمنين بل للمؤمنين.اذا االلسنة اية ال للمؤمنين بل لغير المؤمنين اما ا -22 
فان اجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحد و كان الجميع يتكلمون بالسنة فدخل عاميون او غير  -23 

 مؤمنين افال يقولون انكم تهذون.
و لكن ان كان الجميع يتنباون فدخل احد غير مؤمن او عامي فانه يوبخ من الجميع يحكم عليه من  -24 

 ع.الجمي
 و هكذا تصير خفايا قلبه ظاهرة و هكذا يخر على وجهه و يسجد ل مناديا ان ال بالحقيقة فيكم. -26 

فما هو اذا ايها االخوة متى اجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور له تعليم له لسان له اعالن له ترجمة  -20
 فليكن كل شيء للبنيان.

 ن او على االكثر ثالثة ثالثة و بترتيب و ليترجم واحد.ان كان احد يتكلم بلسان فاثنين اثني -27 
 و لكن ان لم يكن مترجم فليصمت في الكنيسة و ليكلم نفسه و ال. -21 
 اما االنبياء فليتكلم اثنان او ثالثة و ليحكم االخرون. -29 
 و لكن ان اعلن الخر جالس فليسكت االول. -31 
 احدا واحدا ليتعلم الجميع و يتعزى الجميع.النكم تقدرون جميعكم ان تتنباوا و  -30 
 و ارواح االنبياء خاضعة لالنبياء. -32 
 الن ال ليس اله تشويش بل اله سالم كما في جميع كنائس القديسين. -33 
 لتصمت نساؤكم في الكنائس النه ليس ماذونا لهن ان يتكلمن بل يخضعن كما يقول الناموس ايضا. -34 
ردن ان يتعلمن شيئا فليسالن رجالهن في البيت النه قبيح بالنساء ان تتكلم في و لكن ان كن ي -36 

 كنيسة.
 ام منكم خرجت كلمة ال ام اليكم وحدكم انتهت. -30 
 ان كان احد يحسب نفسه نبيا او روحيا فليعلم ما اكتبه اليكم انه وصايا الرب. -37 
 و لكن ان يجهل احد فليجهل. -31 
 خوة جدوا للتنبوء و ال تمنعوا التكلم بالسنة.اذا ايها اال -39 
 "  و ليكن كل شيء بلياقة و بحسب ترتيب -41 

 نسمع فيه عن ن ام العبادة في الكنيسة.
 
 


	مقدمة
	أحـــد القيامـــة المجيـــدة
	عشية أحد القيامة المقدسة

	أناجيل الأسبوع الأول
	يوم الإثنين من الأسبوع الأول
	يوم الثلاثاء من الأسبوع الأول
	يوم الأربعاء من الأسبوع الأول
	يوم الخميس من الأسبوع الأول
	يوم الجمعة من الأسبوع الأول
	يوم السبت من الأسبوع الأول

	الأحد الأول من الأسبوع الثاني (أحد توما)
	أناجيل الأسبوع الثاني
	يوم الاثنين من الأسبوع الثاني
	يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني
	يوم الأربعاء من الأسبوع الثاني
	يوم الخميس من الأسبوع الثاني
	يوم الجمعة من الأسبوع الثاني
	يوم السبت من الأسبوع الثاني

	الأحد الثاني من الخمسين المقدسة
	أناجيل الأسبوع الثالث
	يوم الاثنين من الأسبوع الثالث
	يوم الثلاثاء من الأسبوع الثالث
	يوم الأربعاء من الأسبوع الثالث
	يوم الخميس من الأسبوع الثالث
	يوم الجمعة من الأسبوع الثالث
	يوم السبت من الأسبوع الثالث

	يوم الأحد الثالث من الخمسين المقدسة
	أناجيل الأسبوع الرابع
	يوم الإثنين من الأسبوع الرابع
	يوم الثلاثاء من الأسبوع الرابع
	يوم الأربعاء من الأسبوع الرابع
	يوم الخميس من الأسبوع الرابع
	يوم الجمعة من الأسبوع الرابع
	يوم السبت من الأسبوع الرابع

	يوم الأحد الرابع من الخمسين المقدسة
	أناجيل الأسبوع الخامس
	يوم الإثنين:-الطريق للسماء سيكون بإتحادنا بالمسيح وهنا نسمع أنه العريس ونحن العروس. وحيثما يذهب العريس تذهب عروسه المتحدة معه.
	يوم الثلاثاء:-عريسنا سماوي طاهر، ويجب أن تكون عروسه هكذا طاهرة مثله، فلا شركة للنور مع الظلمة ولا إتفاق للمسيح مع بليعال، ولا نصيب للمؤمن مع غير المؤمن (2كو14:6 ، 15) والإيمان هو طريق التبرير والتطهير، فبدون تطهير لا ثبات في المسيح. والإنجيل هنا يحدثن...
	يوم الأربعاء:-الإيمان بالمسيح يجب أن يكون إيماناً صحيحاً. وهنا نرى عريسنا هو الإله يهوه (أنا هو) وهذا يعنى أن تكون الثقة فيه والإتكال عليه والتسليم له كاملاً.
	يوم الخميس:-الآب أرسل إبنه ليتحد بالبشر ونكون واحداً معه. لكن أيضاً لنفهم أننا يجب أن نكون واحداً مع بعضنا البعض فكيف نثبت فيه كلنا ونحن منشقين ومتخاصمين مع بعضنا البعض. فالوحدة والمحبة بيننا هي طريقنا للسماء.
	يوم الجمعة:-هنا نرى طريق الوحدة بيننا وبين بعضنا البعض. هذا كان بأن المسيح الرب أعطانا مجده وهذا يعنى سكب علينا نعمة خاصة لنحب بعضنا البعض ونكون في وحدة. بل أن وحدتنا ستكون على مثال وحدة الآب مع الإبن.
	يوم السبت:- المسيح الرب هو طريقنا للسماء "أنا هو الطريق والحق والحياة" وهنا نرى عمل المسيح معنا، كيف صار لنا حق في هذا المكان اي السماء .
	يوم الأحد:- هو نفس إنجيل يوم السبت (الأمس). المسيح الرب هو طريقنا للسماء "أنا هو الطريق والحق والحياة" ولكن هنا بقية القراءات تختلف فهي تتكلم عن دورنا نحن، كيف نثبت في المسيح.
	يوم السبت نرى عمل المسيح ويوم الأحد نرى دورنا والعمل الذي يجب أن نقوم به حتى نظل ثابتين في المسيح ويكون لنا نصيب في الحياة الأبدية والمجد المعد.
	لقد صار لنا المسيح طريقاً لا ليحملنا فيه إلى السماء فقط، بل إذا إضطرب إنسان من ألم أو مرض أو موت، يقول له المسيح لا تخف أنا الطريق وأنا أعرف كيف أجعلك تجتاز في كل هذا دون خوف "إثبت فيَّ" يكون لك سلام وسط هذا الضيق.
	يوم الإثنين من الأسبوع الخامس
	يوم الثلاثاء من الأسبوع الخامس
	يوم الأربعاء من الأسبوع الخامس
	يوم الخميس من الأسبوع الخامس
	يوم الجمعة من الأسبوع الخامس
	يوم السبت من الأسبوع الخامس

	يوم الأحد من الأسبوع الخامس
	أناجيل الأسبوع السادس
	الأسبوع السادس ينقسم إلى ثلاث أقسام:-
	يوم الأربعاء:-السيد المسيح في صلاته الشفاعية الأخيرة للآب يطلب أن يتمجد. وهذا المجد المطلوب هو للناسوت وليس اللاهوت. وهذا يعني أن فداء المسيح كان ليعطي للإنسان المجد فالكنيسة هي جسد المسيح.
	يوم الإثنين من الأسبوع السادس
	يوم الثلاثاء من الأسبوع السادس
	يوم الأربعاء من الأسبوع السادس
	يوم الخميس من الأسبوع السادس
	(عيد الصعود المجيد)
	يوم الجمعة من الأسبوع السادس
	يوم السبت من الأسبوع السادس

	يوم الأحد السادس من الخمسين المقدسة
	يوم الإثنين من الأسبوع السابع
	يوم الثلاثاء من الأسبوع السابع
	يوم الأربعاء من الأسبوع السابع
	يوم الخميس من الأسبوع السابع
	يوم الجمعة من الأسبوع السابع
	يوم السبت من الأسبوع السابع

	يوم الأحد السابع من الخمسين المقدسة
	(عيد حلول الروح القدس)
	عيد البنديكوستي العظيم أي حلول الروح القدس
	على التلاميذ الأطهار

	طقس صلاة السجدة
	المقدمة
	السجدة الأولى
	السجدة الثانية
	السجدة الثالثة


